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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 16 DE MARÇ DE 2016 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter personal que 
contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de dades. 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 9:10 hores 
Hora que acaba: 11:00 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 
 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde Assumpte Revoltós Vaquer 
 
 

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

ORDRE DEL DIA 
 

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

Local de data 09.03.16  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 16 de març de 2016 
4) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
5) Aprovació conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar i 

l’Associació de voluntaris de protecció civil de Canet de Mar – any 2012 
6) Aprovació del conveni de cooperació entre el CEE HORITZÓ de Pineda de Mar, 

els Ajuntament de l’alt Maresme amb alumnes escolaritzats al centre i el 
Consell Comarcal del Maresme per l’any 2016 

7) Aprovació conveni per a l’autorització de l’ús del Camp de Futbol Municipal a 
l’Empresa Komm-mit 
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8) Aprovació sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament de Canet de Mar en el marc 
del pla “ Xarxa de Govern Locals 2016-1019” mitjançat les meses de 
concertació 2016. Creació d’un centre de dia a Can Pinyol 

9) Aprovació sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament de Canet de Mar en el marc 
del pla “ Xarxa de Govern Locals 2016-1019” mitjançat les meses de 
concertació 2016. Renovació servei de correu corporatiu 

10) Aprovació retirada para plaça mercat setmanal 
11) Aprovació de les bases específiques i convocatòria del concurs oposició, per a 

la creació d’una borsa de treball de delineants 
12) Donar compte primera ocupació de les obres de reforma de l’habitatge 

unifamiliar entre mitgeres a la Riera Buscarons número, xx 
13) Aprovació llicència d’obres menors a la comunitat de propietaris de c/ Vge. De 

Montserrat, xx per fer reparacions puntuals a la façana de l’edifici plurifamiliar 
entre mitgeres amb instal·lació de bastida 

14) Concessió de llicència d’obres menors a la comunitat de propietaris del Dr. 
Guiteras, 30, per fer una cala a la façana posterior de l’edifici 

15) Atorgament llicència d’obres a gas natural distribución SDG, S.A per a l 
instal·lació d’una escomesa particular de gas natural al carrer nou, xx 

16) Atorgament llicència d’obres a gas natural distribución SDG, S.A per a la 
instal·lació d’una canonada de gas natural al carrer Puig i Cadafach, xx 

17) Atorgament llicència d’obres a gas natural distribución SGG, S.A per a la 
instal·lació d’una escomesa particular de gas natural al carrer Verge del Pilar, 
xx 

18) Donar compte de la relació de decrets del 15 al 19 de febrer de 2016 ( 
núm.107 al núm. 132) 

19) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09.03.16 
 
 
Vista i trobada conforma l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 9 de març de 2016  i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 
110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 

- Notificació i emplaçament de la Comissió de Preus de Catalunya, per poder 
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 428/2015, fase 
AQ, interposat per SOREA, SA contra la Resolució del Conseller de Territori 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

i Medi Ambient, de data 22 de setembre de 2015, desestimatòria del 
recurs d’alçada contra l’acord de la CPC de 31 d’octubre de 2014. 

 
S’acorda comparèixer en el recurs nomenant lletrats als Srs. Albert Boada i 
Francesc Jové, per a la defensa municipal i al Procurador Javier Manjarín Albert 
per tal que representi la Corporació. 
 

- Notificació i emplaçament de la Comissió de Preus de Catalunya, per poder 
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 10/2016, fase AQ, 
interposat per SOREA, SA contra la Resolució del Conseller de Territori i 
Medi Ambient, de data 26 de novembre de 2015, desestimatòria del recurs 
d’alçada contra l’acord de la CPC de 27 d’abril de 2013. 

 
S’acorda comparèixer en el recurs nomenant lletrats als Srs. Albert Boada i 
Francesc Jové, per a la defensa municipal i al Procurador Javier Manjarín Albert 
per tal que representi la Corporació. 
 
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 16 de març de 2016 
 
 
Proposta d’acord del regidor d’hisenda relativa a: 
 
Vista la relació de despeses de data  16 de març  de 2016, de l’Ajuntament  
per import de 26.677,44 €, corresponent a la relació F/2016/13 de la mateixa 
data. 
 
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 2016, que fou aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 
de desembre de 2015.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de Tinència d’Alcaldia 
d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 

 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 16 de març de 2016, per 
import de  26.677,44 €, corresponent a la relació  F/2016/13   de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
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4.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/10/2016 de data 11 de març de 2016 
per import de 487,40 €, corresponent a ajuts socials puntuals de l’Ajuntament. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/08/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
049 Y.J.C. despeses habitatge - subministraments - LLUM 160,89 
050 J.S.S. despeses habitatge - subministraments - AIGUA 58,08 
051 J.S.S. despeses habitatge - subministraments - LLUM 87,26 
052 R.M. despeses habitatge - subministraments - LLUM 54,77 
053 J.P. activitats escolars 88,00 
054 M.G.Ll. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 38,40 

    
  

Import total relació BSGG/10/2016 487,40 
 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària corresponent 
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en l’article 
219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra fiscalització 
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plena a posteriori, fent constar que cal fer un Reglament de serveis socials que 
reguli l'atorgament dels Ajuts (Veure informe de fiscalització a posteriori). 

 
 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 
DE CANET DE MAR – ANY 2012 
 
L’alcaldessa presidenta 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. 
 
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIO ENTRE EL CEE HORITZÓ 
DE PINEDA DE MAR, ELS AJUNTAMENT DE L’ALT MARESME AMB ALUMNES 
ESCOLARITZATS AL CENTRE I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER 
A L’ANY 2016 
 
Atès que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, estableix en el preàmbul el 
dret a l’educació de tota la ciutadania i es consolida com a projecte educatiu que 
pren com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social. 
 
Atès que segons els criteris d’organització pedagògica dels centres per a l’atenció 
dels alumnes amb necessitats educatives específiques, “l’atenció educativa de 
tots els alumnes es regeix pel principi de l’escola inclusiva” (art. 81.1) i “els 
projectes educatius dels centres han de considerar els elements curriculars, 
metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els 
entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats” (art. 
81.2.). 
 
Atès que l’escola pública d’educació especial Horitzó (en endavant, CEE Horitzó) 
és l’únic centre d’aquestes característiques de l’Alt Maresme, que està ubicat al 
terme municipal de Pineda de Mar i que és el centre de referència d’educació 
especial dels municipis de l’Alt Maresme. 
 
Atès que hi ha alumnes escolaritzats en el CEE Horitzó de Pineda de Mar que 
provenen dels diversos municipis de l’Alt Maresme. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació 
 

 
 
INFORME JUSTIFICATIU DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL 
CEE HORITZÓ DE PINEDA DE MAR, ELS AJUNTAMENTS DE L’ALT 
MARESME AMB ALUMNES ESCOLARITZATS EN EL CENTRE I EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER AL CURS 2015-2016 
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L’escola pública d’educació especial Horitzó, únic centre d’aquestes 
característiques de l’Alt Maresme, està ubicat al municipi de Pineda de Mar i 
és el centre de referència d’educació especial dels municipis de l’Alt 
Maresme. 
 
Amb el conveni de cooperació entre el CEE Horitzó, els ajuntaments de l’Alt 
Maresme i el Consell Comarcal es dóna  suport econòmic, en funció del 
nombre d’alumnes residents al municipi que estiguin escolaritzats al centre, 
per a la realització i desenvolupament d’activitats educatives 
complementàries com ara transport per sortides del centre, teatre de 
l’escola, activitats terapèutiques, participació en competicions esportives i 
altres que la comunitat educativa justifiqui pel benefici psicomotriu dels 
alumnes.  
 
Durant el curs 2015-2016 hi ha cinc alumnes empadronats al nostre 
municipi escolaritzats al CEE Horitzó, segons la informació facilitada pel 
Consell Comarcal del Maresme: 
 
 

 
  
Al pressupost municipal, concretament a la partida 51 32000 48001 hi ha 
consignats crèdits suficients per fer front a la despesa. 
 
En conclusió, s’informa favorablement l’aprovació del conveni esmentat. 
 
Aquest és l’informe que dono i signo a Canet de Mar a 4 de març de 2016. 

 
Atès el text del conveni, el qual es transcriu a continuació:  
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CEE HORITZÓ DE PINEDA 
DE MAR, ELS AJUNTAMENTS DE L’ALT MARESME AMB ALUMNES 
ESCOLARITZATS EN EL CENTRE I EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME PER L’ANY 2016 
 
A la ciutat de Mataró, el dia .......... de 2016 
 
Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, 
Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa,  i 
 
D’altra part,  
 
L’Il·lm. Sr. Estanis Fors i Garcia, alcalde de l’ajuntament d’Arenys de Mar, 

Nom i Cognoms Data 
naixement 

Adreça 

YB 11.08.2010 C/ Clausell, xx 
MGR 17.02.2005 C/ Mn. Marià Martínez, xx 
AHT 12.05.2009 C/ Sant Antoni M. Claret, xx 
BP 09.03.1997 Riera Gavarra, xx 
FVS 18.02.2003 C/ Santa Bárbara, xx 
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La Il·lma. Sra. Montserrat Candini i Puig, alcaldessa de l’ajuntament de 
Calella, 
La Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de l’ajuntament de 
Canet de Mar, 
L’Il·lm. Sr. Joan Mercadé i Carbó, alcalde de l’ajuntament de Malgrat de 
Mar, 
L’Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassas, alcalde de l’ajuntament de Palafolls, 
L’Il·lm. Sr. Xavier Amor i Martín, alcalde de l’ajuntament de Pineda de Mar, 
L’Il·lm. Sr. Eduard Turon i Mainat, alcalde de l’ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta, 
La Il·lma. Sra. Montserrat Garrido i Romera, alcaldessa de l’ajuntament de 
Sant Pol de Mar, 
L’Il·lm. Sr. Joan Campolier i Montsant, alcalde de l’ajuntament de Santa 
Susanna, 
L’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, alcalde de l’ajuntament de 
Tordera, 
La Sra. Dolors Aragay, directora del CEE Horitzó de Pineda de Mar, 
 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la 
formació d’aquest conveni, i en conseqüència,  
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.-  Que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, estableix en el 
preàmbul el dret a l’educació de tota la ciutadania i es consolida com a 
projecte educatiu que pren com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia 
social. 
 
Així mateix, segons els criteris d’organització pedagògica dels centres per a 
l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives específiques, “l’atenció 
educativa de tots els alumnes es regeix pel principi de l’escola inclusiva” 
(art. 81.1) i “els projectes educatius dels centres han de considerar els 
elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de 
tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs 
condicions i capacitats” (art. 81.2.). 
 
SEGON.- Que l’escola pública d’educació especial Horitzó (en endavant, CEE 
Horitzó) és l’únic centre d’aquestes característiques de l’Alt Maresme, que 
està ubicat al terme municipal de Pineda de Mar i que és el centre de 
referència d’educació especial dels municipis de l’Alt Maresme. 
 
TERCER.- Que hi ha alumnes escolaritzats en el CEE Horitzó de Pineda de 
Mar que provenen dels diversos municipis de l’Alt Maresme. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts es reconeixen recíprocament 
plena capacitat per aquest acte i, de comú acord, estableixen els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- L’objecte del present conveni és la creació d’un marc de 
col·laboració econòmica entre els ajuntaments de l’Alt Maresme, el Consell 
Comarcal del Maresme i el CEE Horitzó, establert en funció del nombre 
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d’alumnes residents en els diferents municipis i que estiguin escolaritzats al 
centre per a la realització i desenvolupament de les següents activitats 
educatives complementàries: 
 

- Transport per sortides del centre. 
- Teatre de l’escola. 
- Activitats terapèutiques. 
- Participació en competicions esportives. 
- Altres que la comunitat educativa justifiqui pel benefici 

psicomotriu dels alumnes. 
 
SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme, com a administració 
supramunicipal, assumeix la mediació entre els diferents ajuntaments de 
l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats al CEE Horitzó i els òrgans de 
direcció del centre. 
 
TERCER.- Els ajuntaments signants es comprometen a aportar per a 
l’exercici 2016 la quantitat de 300 € per alumne escolaritzat del seu 
municipi, que es destinaran a les activitats educatives complementàries del 
centre escolar. El Consell Comarcal remetrà al CEE Horitzó les aportacions 
que els diferents ajuntaments hagin anat abonant. 
 
Per a calcular el cost total de cada ajuntament, el Consell Comarcal es 
basarà en el llistat que el centre escolar li faci arribar durant el mes de 
gener de 2016, en els termes que preveu el pacte quart d’aquest conveni. 
En aquest llistat figuraran els alumnes matriculats en el centre i, d’acord 
amb el que preveu el pacte cinquè, els ajuntaments abonaran la quantitat 
resultant al Consell Comarcal del Maresme, que serà liquidada al CEE 
Horitzó de Pineda de Mar. 
 
D’acord amb la informació tramesa per a l’escola, cada ajuntament 
realitzarà una aportació econòmica pels següents imports: 
 

Ajuntament

Nombre 
d'alumnes 
matriculats Import total 2016

Arenys de Mar 1 300,00                       
Calella 11 3.300,00                   
Canet de Mar 5 1.500,00                   
Malgrat de Mar 12 3.600,00                   
Palafolls 8 2.400,00                   
Pineda de Mar 17 5.100,00                   
Sant Iscle de Vallalta 1 300,00                       
Sant Pol de Mar 1 300,00                       
Santa Susanna 1 300,00                       
Tordera 14 4.200,00                   

71 21.300,00                 
 
QUART.- El CEE Horitzó de Pineda de Mar es compromet a: 
 

1. Planificar i aportar la infraestructura i els mitjans personals 
necessaris per a la realització i el desenvolupament de les activitats 
educatives complementàries relacionades amb el transport per 
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sortides del centre, el teatre de l’escola, activitats terapèutiques,  la 
participació en competicions esportives i altres que beneficiïn 
l’evolució psicomotriu de l’alumnat del centre. 

 
2. Elaborar i trametre un llistat per a cada municipi que contingui els 

noms, cognoms, adreça d’empadronament i data de naixement de 
cada un dels alumnes escolaritzats al centre, i el programa i 
pressupost dels serveis educatius complementaris previstos.  

 
3. Posar a disposició dels òrgans d’inspecció dels ajuntaments signants 

que ho desitgin els mitjans materials necessaris a fi i efecte de 
garantir la transparència del destí de les aportacions dels 
ajuntaments. 

 
4. Aportar al Consell Comarcal del Maresme la següent documentació 

justificativa: 
 

a). Memòria detallada de les activitats educatives complementàries 
desenvolupades. 
 
b). Certificat del director/a del centre en què consti la relació 
d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació, per 
import igual o superior al conveniat, i que contingui el número de 
factura, data, nom, NIF del proveïdor i import justificat.  

 
La documentació justificativa de l’import acordat s’haurà de presentar abans 
del 31 de desembre de 2016. En cas que la despesa justificada sigui inferior 
a la liquidada, el centre haurà de tornar l’import proporcional a la part no 
justificada al Consell Comarcal del Maresme que, per la seva banda, la 
distribuirà als consistoris, en funció del llistat d’alumnes facilitat. 
 
CINQUÈ.- El Consell Comarcal del Maresme trametrà a cada ajuntament 
còpia del llistat d’alumnes residents al seu municipi, juntament amb la 
liquidació econòmica que correspongui a cada consistori, amb l’objectiu que 
l’escola pugui disposar del finançament necessari per dur a terme les 
activitats educatives complementàries aprovades pel Consell Escolar. 
 
SISÈ.- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit, es podran tractar les 
dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del 
present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d’acord amb les 
instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment. 
 
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades 
personals per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei 
objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de naturalesa 
tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades 
personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat d’acord 
amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxer Automatitzats que 
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contenen dades personals, en el nivell que li correspongui segons indiquen 
els articles 3 i 4. 
 
SETÈ.- La vigència del present conveni és l’exercici 2016, sempre i quan cap 
de les parts signants no el denunciï.  
 
VUITÈ.-  El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 a). per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 

b). per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de 
les parts signatàries. 
c). Per avinença de les parts signatàries. 
d). Per qualsevol altra determinada a la legislació vigent. 

 
NOVÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i 
execució d’aquest conveni atesa la seva naturalesa administrativa seran 
resoltes de mutu acord per les parts signatàries i, en cas de litigi, se 
sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol 
efecte, en el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia 
de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de cooperació entre el CEE Horitzó de Pineda de 
Mar, els ajuntaments de l’alt maresme amb alumnes escolaritzats en el centre i el 
Consell Comarcal del Maresme per l’any 2016. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, amb 
càrrec ala partida 51 32000 48001 del pressupost vigent per aquest 2016, de 
1.500 euros (RC número 1076). 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
 
 
 
7.- APROVACIÓ CONVENI PER A L’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DEL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL A L’EMPRESA KOMM-MIT. 
 
 
Atès que la societat KOMM-MIT, una de les organitzadores més importants 
d’esdeveniments internacionals de futbol base, ha sol·licitat a l’ajuntament de 
Canet de Mar poder organitzar tornejos d’aquest esport al camp de futbol 
municipal. 
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Vist l’informe favorable del tècnic municipal d’esports, el qual es transcriu a 
continuació:  
 
INFORME CESSIÓ CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL A L’EMPRESA KOMM-MIT 

PER L’ORGANITZACIÓ DE TORNEJOS DE FUTBOL 

 

L’empresa KOMM-MIT  Internacional, dedicada a l’organització de tornejos de 
futbol amb un àmbit internacional ens sol·licita la nostra instal·lació per fer-la 
servir com una de les seves seus per poder organitzar part els tornejos en dates i 
horaris compatibles amb el funcionament i activitat regular de la nostra 
instal·lació. 
 
La sol·licitud és d’organitzar 4 tornejos al llarg de l’any, aquests queden detallats 
en nom i  data a continuació: 

 
1.Trofeu Mediterrani: del 20 al 23 de març. 
2.Copa Santa: del 25 al 27 de març 
3.Copa Maresme: del 29 de març a l’1 d’abril 
4.Internacional Pfingsturnier: del 17 al 20 de maig  

 
L’aportació de l’empresa és un fixa de 360€ per dia de lloguer i 210€ en concepte 
de llum, al que fa un total de  5.610€ pels 4 tornejos que realitzen.  
 
Cal fer referència a dos dies que no arriben al mínim de les 6 hores pel que fa a la 
taxa pública de 360€/dia: 20/03 i 29/03 tenim en compte que la mitjana d’hores 
de tots els tornejos surt de 6,35 sent aquesta superior a les hores mínimes i 
tenint en compte que el 20/03 i 29/03 la sol·licitud de Komm-mit no és més 
àmplia degut a les necessitats d’entrenaments del Canet CF. 
Per aquest motius considerem aquestes mancances com justificables dintre del 
conjunt. 
 

Amb aquest lloguer podríem fer front els diferents manteniments i consums  
de la instal·lació durant tot l’any, hi ha el manteniment fixa de la gespa de 2.000€ 
any, i els consums del gasoil que estan al voltant dels 3.000€ més altres 
manteniments que es van realitzant a nivell de previsió. 
 

 

Vist i trobat conforme el conveni a signar amb KMM-MIT tornejos, el qual es 

transcriu a continuació:  

CONVENI PER A L’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS D’UN EQUIPAMENT DE TITULARITAT 
MUNICIPAL 
 
Canet de Mar, 25 febrer del 2016 
 
 
ES REUNEIXEN 
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D’una part el Sra. Blanca Arbell i Brugarola, Alcaldessa President de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, expressament facultat per aquest acte per acord de la Junta de 
Govern Local, en sessió de data 02 de febrer del 2.016 , d’ara endavant 
anomenada l’Ajuntament. 
 
De l’altra, el Sr. Florian Heuschmid , amb NIE núm. XXXXXX major d’edat, amb 
domicili professional al carrer Pützchens Chaussee, núm. xx  de Bonn (53229) 
d’Alemanya, actua com a Gerent de l’empresa “Komm-mit International”, 
domiciliada al carrer Pützchens Chaussee, núm. xx  de Bonn (53229) d’Alemanya 
amb NIF xxxxxxxxxx. 
 
Assisteix a l’acte la Sra. Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de 
Canet Mar, als sols efectes d’atorgament de la fe pública. 
 
I MANIFESTEN 
 
1. Que la mercantil “Komm-mit”, organitza tornejos internacionals de futbol base 
en nou països diferents d’Europa. 
 
2. Que l’Ajuntament ostenta competències en matèria d’activitats i instal·lacions 
(art. 63 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya) i, en conseqüència, també és competent 
per a la promoció de l’esport a nivell municipal. 
 
3. Que l’Ajuntament és titular de l’equipament situat al carrer Rial de Can Goday 
xx on s’hi ubica el camp de futbol municipal. 
 
4. Que l’Ajuntament reconeix i valora les activitats que organitza l’empresa 
Komm-mit  en benefici de la pràctica de l’esport i de la promoció de la vila de 
Canet de Mar a nivell internacional, i en consideració d’aquest reconeixement 
convé la possibilitat d’autoritzar puntualment, la utilització del camp de futbol 
municipal i les seves instal·lacions, en els termes de l’article 218.1.a) del 
TRLMRLC i l’article 53.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, per la realització de diferents 
campionats de futbol. 
 
Per això, ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat i representativitat 
necessària per a l’atorgament d’aquest conveni i amb la finalitat de formalitzar-lo,  
 
 
 
ACORDEN 
 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el règim d’autorització de l’ús del camp de 
futbol municipal, juntament amb les seves instal·lacions, a l’objecte de 
desenvolupar-hi els diferents tornejos que s’especifiquen a continuació, en les 
dates que s’hi assenyalen: 
 

1. Trofeu Mediterrani: del 20 al 23 de març del 2.016 
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- 20/03/2016 ................................ de 17.00 a 22.00h 
- 21/03/2016................................ de 09.00 a 22.00h 
- 22/03/2016 ............................... de 09.00 a 22.00h 
- 23/03/2016 ............................... de 09.00 a 16.00h 
 

2. Copa Santa: del 25 al 27 de març del 2.016 
- 25/03/2016 ............................... de 12.00  a 22.00h 
- 26/03/2016 ............................... de 09.00 a 22.00h 
- 27/03/2016 ............................... de 09.00 a 16.00h 
 

3. Copa Maresme: del 29 de març a l’1 d’abril de 2.016 
- 29/03/2016 ............................... d’12.00   a 17.30h 
- 30/03/2016 ............................... de 09.00 a 17.30h 
- 31/03/2016 ............................... de 09.00 a 17.30h 
- 01/04/2016 ............................... de 09.00 a 16.00h 

 
4. Internacional Pfingsturnier: del 17 al 20 de maig del 2.016 

- 17/05/2016 ............................... d’12.00   a 17.30h 
- 18/05/2016 ............................... de 09.00 a 17.30h 
- 19/05/2016 ............................... de 09.00 a 17.30h 
- 20/05/2016 ............................... de 09.00 a 16.00h 

 
 
Segon.- Obligacions de Komm-mit 
 
Durant la vigència d’aquest conveni es consideraran obligacions de l’empresa les 
següents: 
 
a) Fer efectiu un primer pagament  en el moment de la signatura del present 
document l’import, de dos mil  vuit-cents cinc euros (2.805,00 €), és a dir, el 
50% del total de cinc mil sis-cents deu (5.610,00€) . 
Desglossat:  

- 360€ per dia (15 dies en total)  en concepte de despeses per la 
utilització de la instal·lació: 5.400€ 

- 15h de llum a 14€/h: 210€  
 
b) El segon pagament es farà efectiu abans de l’inici de l’últim torneig del mes de 
maig, xifrat en dos mil  vuit-cents cinc euros (2.805,00 €). 
 
c) Utilitzar les instal·lacions única i exclusivament per a la realització de les 
activitats esmentades anteriorment i en les dates assenyalades.   
 
d)  Fer un ús adequat de les instal·lacions, fent-se responsable de qualsevol 
desperfecte que es produeixi durant la seva utilització. 
 
e)  Donat que la fiança de l’any passat no va ser retirada i que l’informe del 
tècnic d’esports acredita que les instal·lacions  durant els tornejos que va realitzar 
Kom-mmit en els mesos d’abril i juny de l’any passat no es varen fer cap mena de 
desperfectes quedant les instal·lacions en perfecte estat, compensar la fiança de 
l’any passat per la realització d’aquesta edició. 
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f) Dipositar una fiança d’import mil dos-cents cinquanta euros (1.250 euros) que 
serà retornada per l’Ajuntament un cop finalitzades les activitats programades, 
previ informe que acrediti el correcte estat de les instal·lacions. 
 

Tercer.- Prerrogatives de l’Ajuntament 

Durant la vigència d’aquest conveni l’Ajuntament: 

a) Disposarà de les instal·lacions, si concorre d’alguna causa justificada d’interès 
públic, en quin cas procurarà notificar-ho amb la màxima antelació possible, i 
amb dret a indemnització, si s’escau. 
 
b) Tindrà accés a qualsevol part de la instal·lació, en qualsevol dia i a qualsevol 
hora. 
 
c) Es farà càrrec de les despeses de llum, calefacció i manteniment de les 
instal·lacions. 
 
 
Quart.- Accés a les instal·lacions 
 
L’Ajuntament garanteix que la instal·lació del camp de futbol estarà oberta amb 
antelació de 45 minuts abans de l’inici de cada utilització així com es compromet 
a tancar 45 minuts desprès de la finalització de l’últim partit, segons consta en el 
calendari establert en el pacte primer d’aquest document. 
 
 
Cinquè.- Responsabilitat dels danys 
 
L’empresa Komm-mit serà la responsable exclusiva, amb total indemnitat per 
part de l’Ajuntament, dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la utilització 
de les instal·lacions i dels possibles danys que pateixin els seus usuaris durant els 
dies i les hores d’utilització. A aquest efecte, l’empresa haurà de disposar d’una 
assegurança de responsabilitat civil i d’accidents, per un import suficient, rebut de 
les quals haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini de vint dies a comptar 
des de la signatura d’aquest document. 
 
 
Sisè.-  Vigència  
 
La durada d’aquest conveni s’estableix en un any a comptar des de la data de la 
seva signatura. 
  
Aquest conveni té naturalesa administrativa de forma que l’Ajuntament es 
reserva el dret d’interpretar-lo, modificar-lo, revisar-lo o resoldre’l.  
 
Totes les qüestions que es puguin derivar de l’aplicació del mateix s’hauran de 
resoldre per via administrativa i posteriorment, si s’escau, per via Contencioso-
Administrativa. 
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Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia 
de Serveis a les Persones, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Aprovar  el conveni de col·laboració amb KOMM-MIT  Internacional, 
per la realització de quatre tornejos internacionals de futbol.  
 
SEGON.- Facultar el senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord 
 
 
 
8.- APROVACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019” MITJANÇANT LES MESES DE CONCERTACIÓ. CREACIÓ D’UN 
CENTRE DE DIA A CAN PINYOL. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 26 de novembre 
de 2015 el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els 
principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 
 
Atès que aquest Protocol general, publicat al BOP de 11 de desembre de 2015, 
configura els diferents instruments de cooperació amb els destinataris del Pla i 
que són els següents: 
 

a. Les Meses de Concertació 
b. Els Catàlegs de Serveis 
c. Els Programes Complementaris 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de gener de 
2016, va acordar aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar considera necessari i convenient 
sol·licitar, a través de l’instrument de les meses de concertació, un ajut per a la 
creació d’un centre de dia per tal de fer front a la demanda actual del municipi de 
Canet de Mar, mitjançant la restauració d’un edifici propietat de l’Ajuntament 
actualment en desús, obra que té un import de 570.000 euros, IVA inclòs, dels 
quals l’Ajuntament de Canet de Mar n’aportarà la quantitat de 45.000 euros. 
 
Atès que per sol·licitar aquest ajut cal elaborar una memòria en la qual consti el 
següent: 
 

1. nom de l’actuació 
2. àmbit de cooperació 
3. classe de recurs 
4. descripció de l’actuació i objectius i resultats esperats 
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5. import sol·licitat, periodificació, finançament previst i dades de 
programació 

6. modalitat d’execució de l’actuació 
7. contacte tècnic receptor de les comunicacions electròniques 

 
Vista la normativa que regula aquest Protocol, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència d’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria i la sol·licitud d’un ajut a la Diputació de Barcelona 
dins el marc del Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 2016/2019, a 
través de les meses de concertació, per a la creació d’un centre de dia per tal de 
fer front a la demanda actual del municipi de Canet de Mar, mitjançant la 
restauració d’un edifici propietat de l’Ajuntament actualment en desús, obra que 
té un import de 570.000 euros, IVA inclòs, dels quals l’Ajuntament de Canet de 
Mar n’aportarà la quantitat de 45.000 euros. 
 
SEGON.- Sol·licitar aquest ajut a través del Portal de tràmits dels ens locals de la 
Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè pugui signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui més convenient. 
 
 
9.- APROVACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019” MITJANÇANT LES MESES DE CONCERTACIÓ. RENOVACIÓ SERVEI 
DE CORREU CORPORATIU 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 26 de novembre 
de 2015 el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els 
principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 
 
Atès que aquest Protocol general, publicat al BOP de 11 de desembre de 2015, 
configura els diferents instruments de cooperació amb els destinataris del Pla i 
que són els següents: 
 

d. Les Meses de Concertació 
e. Els Catàlegs de Serveis 
f. Els Programes Complementaris 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de gener de 
2016, va acordar aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar considera necessari i convenient 
sol·licitar, a través de l’instrument de les meses de concertació, un ajut per a la 
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renovació del servidor de correu corporatiu, obsolet i amb recursos limitats per un 
servei de correu professional, al núvol, amb capacitats suficients d’acord amb les 
necessitats actuals que té un import de 14.000 euros, IVA inclòs. 
 
Atès que per sol·licitar aquest ajut cal elaborar una memòria en la qual consti el 
següent: 
 

8. nom de l’actuació 
9. àmbit de cooperació 
10. classe de recurs 
11. descripció de l’actuació i objectius i resultats esperats 
12. import sol·licitat, periodificació, finançament previst i dades de 

programació 
13. modalitat d’execució de l’actuació 
14. contacte tècnic receptor de les comunicacions electròniques 

 
Vista la normativa que regula aquest Protocol, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència d’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria i la sol·licitud d’un ajut a la Diputació de Barcelona 
dins el marc del Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 2016/2019, a 
través de les meses de concertació, per a la renovació del servidor de correu 
corporatiu, obsolet i amb recursos limitats per un servei de correu professional, al 
núvol, amb capacitats suficients d’acord amb les necessitats actuals que té un 
import de 14.000 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sol·licitar aquest ajut a través del Portal de tràmits dels ens locals de la 
Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè pugui signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
 
 
 
10.- APROVACIÓ RETIRADA AUTORITZACIÓ MERCAT SETMANAL  
 
 
Atès que l’art 19 “Drets i Obligacions” de l’Ordenança reguladora de l’exercici de 
la venda fora d’un establiment comercial permanent a Canet de Mar, estableix en 
el seu punt B.1 les obligacions dels paradistes respecte l’Ajuntament i d’altres 
Administracions públiques.  

Atès que, dins les obligacions establertes s’inclou el satisfer les taxes i els tributs 
municipals que corresponguin i estar al corrent del pagament d’impostos, 
comptar amb la llicència fiscal, estar donats d’alta a la Seguretat Social, al 
corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i al corrent en el pagament de 
l’assegurança de responsabilitat civil.  
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Vist que, segons especifica l’article 14 punt primer de l’esmentada ordenança, 
l’autorització municipal s’extingirà, sense dret a indemnització ni a compensacions 
de cap mena, en els següents supòsits:  
 

• Renúncia expressa i escrita formulada pel titular.  

 
• Compliment / fi del termini de vigència.  

 
 

• Transmissió no autoritzada.  
 
 

• La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les 
autoritzades.  

 
 

• Manca de pagament de la taxa corresponent.  
 
 

• No ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant 4 dies seguits 
de mercat, 6 dies de manera alternativa, en el període d’un any.  

 
 

• Greu incompliment de les obligacions sanitàries o de neteja.  
 
 

• Pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a gaudir de 
l’autorització.  

 
 

• Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells per 
als quals l’atorgà l’autorització.  

 
 

• Per la venda de productes falsificats i per la venda de productes, els 
quals no sigui possible demostrar la seva possessió lícita.  

 
 

• Per practicar la venda sense exhibir la corresponent autorització de 
manera visible i permanent en la parada de venda.  

 
 

• Per resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació que 
requereixin els agents d’aquest Ajuntament per complir les funcions 
d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte de la 
present Ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta 
o documentació falsa.  



S/sd 

 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
• La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, 
contra els funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, 
de vigilància o d’inspecció.  

 
 

• Per la comissió d’alguna infracció greu o molt greu prevista a la present 
ordenança.  

Atès que l’article 94 in fine de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de 
les administracions públiques, en relació amb l’apartat d) de l’article 60 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la 
llei de contractes del sector públic, preveu l’extinció de la concessió quan el 
concessionari no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries.  

Vist que, segons les dades que consten a l’Organisme Autònom Local de Gestió 
Tributària, actualment els paradistes JLD i JMT tenen pendent de liquidar les 
taxes municipals per la utilització dels seus lloc de venda en el mercat de 
marxants del nostre municipi.  

Atès que, per altre banda, aquests paradistes tampoc han presentat la 
documentació acreditativa d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions 
tributàries imposades per les disposicions vigents.  
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Atès que permetre la manca de pagament de la taxa municipal a un venedor del 
mercat setmanal seria un greuge comparatiu amb la resta de venedors que sí 
abonen la quantitat que els pertoca. 

Vist el que disposa l’article 60.d) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, 
segons el qual no poden contractar amb l’Administració les persones que no es 
trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries imposades per les 
disposicions vigents.  
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d 
Promoció Econòmica i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Incoar expedient de retirada de l’autorització per a la venda al mercat 
setmanal de Canet de Mar, al paradistes DMS a per no haver satisfet les taxes 
municipals establertes a l’ordenança Fiscal núm.13 i tenir un deute pendent de 
305,47€. 

SEGON.- Fer saber al interessat que, mentre i tant, no satisfacin els imports que 
deu en concepte de taxa per a la utilització d’un lloc de venda en el mercat 
ambulant, es trobe incurs en una de les prohibicions de contractar previstes a 
l’article 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, i per tant, no 
podran contractar amb cap Administració. 

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i donar-los un termini de 10 dies 
hàbils, a comptar des de la notificació, per tal que puguin formular les 
al·legacions que considerin adients en tràmit d’audiència. Un cop esgotat aquest 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions i sense haver fet efectiu el deute, 
l’autorització per a la venda es considerarà retirada de manera definitiva. 

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en l’article 
219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra fiscalització 
plena a posteriori.  
 
 
11.- APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES  I CONVOCATÒRIA DEL  
CONCURS OPOSICIÓ, PER   A  PER A LA CREACIÓ D'UN BORSA DE 
TREBALL DE DELINEANTS DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, PER A 
COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS, DE CARÀCTER TEMPORAL, DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR.  

 
Les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat, han anat imposant una 
taxa de reposició d’efectius que ha fet disminuir la plantilla general de 



S/sd 

 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

l’Ajuntament, atès que s’han produït diverses baixes, per jubilació, incapacitació o 
altres causes que no s’han pogut suplir i això fa que, en certs àmbits, quan es 
produeix una baixa temporal, no es pugui prestar el servei amb plenes garanties, 
ni amb la qualitat que mereixen els ciutadans.  
 
Atès  que la Llei 48/2015, de 29 d’octubre de Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2016, estableix en el seu article 20.Un, que al llarg de l’exercici 2016 no 
es procedirà, en el sector públic a la incorporació de nou personal, llevat de la 
que es pugui derivar de l’execució de processos selectius corresponents a les 
ofertes d’ocupació d’exercicis anteriors. 
 
Atès que l’apartat Dos del mateix article 20, preveu que durant l’any 2015 no  es 
procedirà  a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins llevat en casos excepcionals i per a 
cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en tant que és una entitat local no està 
sotmesa a l’autorització prèvia del ministeri d’Hisenda i d’Administracions 
Públiques per procedir a la contractació de personal laboral temporal, però si a la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat en relació amb la prohibició d’incorporar 
nou personal excepte casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i 
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals 
que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics 
essencials. 
 
Atès que el Ple municipal de data 24 de setembre de 2015, va declarar, entre 
d’altres com a servei prioritaris: 

 Els serveis territorials d’ordenació i tramitació d’obra pública, atorgament 
de llicències, inspecció, disciplina i sancions. 

 Conservació i manteniment de les vies públiques i espais públics.  
 

Així com,  entre les àrees i sectors prioritaris, els: 
 Servei d’intervenció administrativa, atorgament de llicències, d’inspecció i 

altres de control preventiu.  
 
Atès que el Ple abans esmentat, va declarar que només es podrà contractar 
personal temporal i fer nomenament de personal estatutari i de funcions 
interines, corresponents als servei i àrees o sectors declarats serveis essencials o 
prioritaris i en cas de substitucions de forma interina de els vacants que es puguin 
produir o per atendre necessitats derivades de l’organització del servei. 
 
Vist l’informe núm. 20/2015, de 17 de setembre de 2015, emès conjuntament 
per la secretària i l’interventor municipals. 
 
Atès que en  la contractació o nomenament d'aquest personal s'han de garantir 
els principis de publicitat, mèrit i capacitat, correspon aprovar unes bases que 
regulin la convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal que pugui ser 
cridat en funció de la puntuació. 
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Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases 
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents 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, així com els articles 32 i següents del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
 
 
PRIMER: Considerar, que segons l'acord del Ple Municipal de data 24 de 
setembre,  els delineants destinats als serveis, àrees i sectors següents: 
 

 Els serveis territorials d’ordenació i tramitació d’obra pública, atorgament 
de llicències, inspecció, disciplina i sancions. 

 Conservació i manteniment de les vies públiques i espais públics.  
 Servei d’intervenció administrativa, atorgament de llicències, d’inspecció i 

altres de control preventiu.  
 
tenen  la consideració de sectors prioritari en la prestació de serveis i destinació 
de recursos humans, per tal de garantir les funcions essencials atribuïdes a 
l'Ajuntament.  
 
SEGON: Aprovar les bases específiques i la convocatòria d'un concurs oposició 
per a la creació d'una  borsa de treball, de delineants, per cobrir possibles 
substitucions, de caràcter temporal, a la plantilla de personal de l'Ajuntament de 
Canet de Mar: 
 
BASES ESPECÍFIQUES  I CONVOCATÒRIA DEL  CONCURS OPOSICIÓ, PER 
A LA CONTRACTACIÓ INTERINA D'UN/A DELINEANT, DE LA PLANTILLA 
DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR.  

 
Primera: Objecte  
 
 
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció d'un/a delineant, 
per a la creació d'una borsa de treball de categoria de delineant, subgrup C1, per 
a cobrir possibles substitucions de caràcter temporal de la plantilla de personal de 
l'Ajuntament de Canet de Mar.  

 
Aquesta convocatòria es regirà per les presents Bases específiques i per les Bases 
generals aprovades pel Ple Municipal en sessió de data 27 de maig  de 2010, i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 136, de data 8 de juny  de 2010.  
 
Segona: Tipus de relació  
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El tipus de relació serà de funcionari interí o personal laboral temporal, en funció 
del lloc de treball a cobrir.  
 
Tercera: Funcions a desenvolupar  
 
Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de delineant són, 
entre d'altres,  les que  a títol enunciatiu, s'indiquen: 

- Elaborar plànols, gràfics i dibuixos tècnics corresponents als projectes 
d'obres i instal·lacions. 

- Tractar la informació i cartografia digital de fonts externes. 
- Coordinació dels treballs per a l’elaboració i manteniment d’un sistema 

d’informació geogràfica municipal.  
- Col·laborar amb l'arquitecte en l'elaboració de projectes d'urbanització, 

construcció o rehabilitació, d'instal·lacions i legalitzacions. 
- Presentar projectes emesos pel departament. 
- Elaborar documentació gràfica diversa per a les diferents àrees de 

l'Ajuntament. 
- Realitzar aquells aixecaments i amidaments topogràfics que li siguin 

assignats. 
- Fer el lliurament de cartografia específica pera a les diferents àrees 

municipals. 
- Realitzar el seguiment i control del mobiliari urbà 
- Actualitzar i mantenir la cartografia propietat  de l'Ajuntament. 
- Portar a terme la cartografia digitalitzada. 
- Expedir en paper, CD o correu electrònic la cartografia generada. 
- Realitzar tasques administratives diverses relacionades amb el 

manteniment i arxiu de plànols, com ara fer fotocòpies, rotular caixes, etc. 
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 

adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb 
els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció 
de riscos laborals.  

- I en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes, en 
l'àmbit del desenvolupament administratiu i de la natura de l'àrea. 

 
Quarta: Requisits dels/de les aspirants 
 
A més dels requisits generals detallats a l’apartat 2.1.1. de la base general 2a, 
els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:  
 
a) Estar en possessió del títol de formació professional de 2n grau: branca 
delineació, cicle formatiu de grau superior de desenvolupament i aplicació de 
projectes de construcció, cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de 
projectes urbanístics i operacions topogràfiques o equivalents. Si no s'aporta un 
títol expedit per un centre estatal degudament reconegut, correspondrà a 
l'aspirant aportar la certificació acreditativa de la seva validesa i homologació. 
b) Llengua catalana: Nivell C de la llengua catalana  o equivalent, de 
coneixements de llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català. En 
cas de no tenir l'acreditació  corresponent, l'aspirant serà convocat per a la 
realització d'una prova, que en cas de no superar-se, comportarà la seva exclusió 
del procés. 
c) Llengua castellana: Nivell intermedi  (pels/per les aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola).  
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d) Satisfer els drets d’examen que estableixin les ordenances fiscals vigents. 
Estaran exempts/es d’aquesta taxa, els/les aspirants que acreditin un grau de 
discapacitat igual al previst per la legislació estatal, els/les jubilats/des  i els/les 
aspirants que estiguin en situació legal d’atur en el moment de la presentació de 
la corresponent proposició per prendre part en el procés.  
 
Cinquena: Forma i termini de presentació de sol·licituds  
 
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model 
normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base 
general 3a, de les Bases Generals de l'Ajuntament de Canet de Mar, en el termini 
de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de l’anunci de la convocatòria en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Per a aquesta convocatòria, es deixa sense efecte l'apartat 3.6 de la base tercera 
de les bases generals de l'Ajuntament de Canet de Mar i les instàncies aniran 
acompanyades de la documentació següent: 

- Fotocòpia del DNI 
- Fotocòpia del títol acadèmic així com de la certificació acreditativa del 

nivell de català exigit, si s'escau, expedit pel centre oficial, en el cas de 
trobar-se exempt de realitzar l'exercici de català. 

- Relació de mèrits, que s'haurà d'emplenar segons el model normalitzat 
que es podrà obtenir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o al web municipal 
(www.canetdemar.cat) 

- Resguard acreditatiu d'haver satisfet les taxes corresponents als drets 
d'examen. 

 
La justificació documental dels mèrits al·legats a la relació de mèrits, es realitzarà 
en el moment que es determina a la base setena. 
 
Sisena: Tribunal qualificador 
  
Presidenta: La secretària municipal 
Vocals: La TAG, d'Urbanisme 
  L'arquitecta tècnica municipal 
Secretària: La tècnica de Recursos Humans, que actuarà amb veu però sense 
vot 
 
Setena: Procés selectiu  
 
El sistema selectiu serà el de concurs oposició. 
 
7.1. Fase d’oposició: 
 
Primera prova: Coneixement de la llengua catalana  
 
Consistirà en la realització d’exercicis de coneixement gramaticals i de 
comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana, 
adaptat al nivell C, d’acord amb els criteris emprats per la Secretaria de Política 
lingüística de la Generalitat de Catalunya.  
Aquest exercici és obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquest exercici serà 
d’Apte/a o No Apte/a.  
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Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.7 de la base general 2a, restaran 
exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’Apte/a.  
 
Segona prova:  Coneixement de la llengua castellana 
 
Consistirà, pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, en la 
realització d’un exercici que consistirà en la redacció de un text de 100 paraules 
en el termini màxim de 20 minuts i a mantenir una conversa amb membres del 
tribunal durant el termini màxim de 10 minuts i, si s’escau, amb els/les 
assessors/es especialistes que aquest designi.  
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquest exercici serà 
d’Apte/a o No Apte/a.  
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.8 de la base general 2a, restaran 
exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’Apte/a.  
 
Tercera prova: prova teòrica  
 
Consistirà en la resolució d’un qüestionari de preguntes amb resposta múltiple, de 
les que només una opció serà la correcta, sobre els temes que figuren a l’apartat 
4t de  l’annex II de les bases genèriques. L’exercici s’haurà de realitzar en el 
termini màxim de 45 minuts. Aquesta prova, és eliminatòria i es qualificarà sobre 
10, resultant no apte les notes inferiors a un 5, per al càlcul de la nota obtinguda, 
les respostes errònies no descomptaran puntuació.  
 
Quarta prova: prova pràctica  
 
Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 60 minuts de diversos supòsits 
pràctics relacionats amb el temari específic que consta a l’annex de les presents 
bases. A criteri del tribunal, es podrà demanar als aspirants que defensin les 
seves respostes i se’ls podrà formular preguntes per aclarir qüestions 
relacionades. 
 
La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts, requerint-se una puntuació 
mínima de 5 punts per a la seva superació.  
 
7.2. Fase de concurs: Valoració de mèrits  
 
Els aspirants que hagin superat la fase anterior disposaran d'un termini de 3 dies 
naturals, comptadors a partir de la publicació en el web municipal de l'avaluació 
de l'últim exercici de la fase anterior, per aportar fotocòpia compulsada de la 
documentació acreditativa dels mèrits al·legats i que es valoraran segons 
s'estableix a la Taula 1 de l’Annex V de les Bases generals.  
 
Vuitena:  Entrevista personal  
 
El tribunal, si així ho estima oportú, podrà mantenir una entrevista personal amb 
els/les aspirants, a fi de determinar i clarificar els valors professionals aportats 
que millor s’adeqüin al lloc de treball i que no hagin estat degudament apreciats 
en les fases anteriors.  
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La puntuació màxima concedida serà de 4 punts.  
 
Novena: Resultats finals i funcionament de la borsa 
 
Després d'efectuar la qualificació de les diferents fases del procés de selecció, 
l'òrgan de selecció confeccionarà i publicarà els resultats finals del procés de 
selecció, així com confeccionarà una relació amb les persones que han superat el 
procés de selecció, per ordre de puntuació i que per tant passen a formar part de 
la borsa de treball, per a futures contractacions o nomenaments interins que 
resultin de necessitats urgents i inajornables que afectin al funcionament dels 
serveis públics essencials. 
 
Aquesta borsa de treball, tindrà una durada de 3 anys comptats a partir del dia 
següent al de la publicació de la llista en el web municipal . 
 
Quan sigui necessari contractar a algun dels aspirants de la borsa, el departament 
de Recursos Humans es posarà en contacte, mitjançant l'adreça de correu 
electrònic que els aspirants hauran indicat en la seva petició, amb el candidat, 
que estigui situat en primer lloc de la llista.  En cas de no obtenir resposta en el 
termini màxim de dos dies hàbils, s'entendrà que el candidat renúncia a la 
contractació i es contactarà amb el següent candidat en ordre de puntuació. 
 
Les persones seleccionades seran les responsables de mantenir actualitzades les 
seves dades de contacte. 
 
No es podrà formalitzar la contractació laboral en els casos que, en aplicació de la 
normativa laboral vigent, suposi la superació dels límits de la contractació 
temporal. En aquest cas, la crida es realitzarà al candidat següent. 
 
Una vegada feta la crida i en el supòsit que s'hi renunciés, aquesta renúncia 
haurà de comunicar-se via correu electrònic.  
 
La renúncia a un lloc de treball ofertat, suposarà que l'aspirant passi a ocupar el 
darrer lloc de la borsa, llevat que concorrin alguna de les circumstàncies 
següents: 
 
- Permís de maternitat, baixa motivada per embaràs, o situació assimilada 
- Malaltia greu que impedeixi l'assistència a lloc de treball, sempre que s'acrediti 
fefaentment. 
- Exercici de càrrec públic  representatiu que impossibiliti l'assistència al lloc de 
treball. 
 
L’integrant de la borsa que obtingui un contracte de treball o un nomenament, 
causarà baixa a la borsa, i una vegada finalitzada la prestació de servei amb 
l’Ajuntament, se l’adscriurà de nou a la borsa. 
 
Si la suma dels contractes de treball o nomenaments és inferior a un any, se 
l’adscriurà al mateix lloc que ocupava i si és superior serà adscrit al darrer lloc de 
la borsa. 
 
ANNEX I 
 



S/sd 

 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Temari específic:  
 
Tema 1: El dibuix assistit per ordinador. MICROSTATION 

Tema 2: Dibuix en tres dimensions (3D). SKETCHUP 

Tema 3: Compatibilitat entre diferents softwares. Importació i exportació 
d’arxius. 

Tema 4: Escales de dibuix i nivells de representació. Impressions i arxius de 
plotejat. 

Tema 5: Les eines bàsiques del MICROSTATION: nivells, vistes, acotacions, 
tramats, etc. 

Tema 6: Utilitats avançades del MICROSTATION: blocs dinàmics, atributs, 
referències externes, etc. 

Tema 7: Sistemes de representació: dièdric, plànols acotats, axonomètic i 
isomètric. Representació de punt, recta i pla. 

Tema 8: Sistemes de coordenades universals (UTM) i sistema de referència 
(ED50 i ETRS89). 

Tema 9: Sistemes d’informació geogràfica (SIG). Concepte. Adaptació entre 
arxius CAD i SIG. Els mapes de dades cartogràfiques com a base per als sistemes 
d’Informació Geogràfica. La formació dels arxius per a GIS. 

Tema 10: El Sistema d’informació territorial municipal. SITMUN 

Tema 11: Models dels sistemes de base de dades gràfiques. Model ràster. Models 
vectorial i tipus d'arxius. 

Tema 12: Tractament digital d'imatges: Treballs amb georeferenciació amb 
ortofotomapes i planejament, treballs d'adaptació fotogràfica amb CAD i GIMP. 

Tema 13: Aixecament d'edificis i terrenys. Pressa de dades de camp. Construcció. 
Lectures digitals amb aparells laser. Triangulació, anivellament, acotació. 
Fotointerpretació. Mesures de superfície i mesures de volums. 

Tema 14: Instruments d'ordenació del territori: directius d'ordenació del territori , 
plans territorials, plans parcials, plans sectorials. Documentació general. 
Característiques bàsiques de la documentació gràfica dels plans 

Tema 15: Planejament municipal i legislació urbanística. Planejament general i 
planejament derivat. Documents que el composen i contingut gràfic. 

Tema 16: Règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació del sòl. 

Tema 17: Ordenació urbana. Usos del sòl i zonificació. 

Tema 18: Nocions generals de cadastre i de consulta de la informació del registre 
de al Propietat. Definició i objecte. Característiques cadastrals. 

Tema 19: Estructura de la propietat, parcel·lació i titularitat del sòl pública i 
privada, determinacions gràfiques de la parcel·lació. 

Tema 20: L'accessibilitat a l'edificació i a la via pública. El codi d'accessibilitat  les 
seves principals determinacions. 
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Tema 21: La mobilitat urbana: Jerarquia de vies. Ordenació del trànsit i els 
aparcaments, i senyalització viària. 

Tema 22: Els projectes d'edificació: determinacions, documents que el composen 
i contingut gràfic. 

Tema 23: Els projectes d’urbanització: determinacions, documents que el 
composen i contingut gràfic. 

Tema 24: Detalls constructius dels edificis: planta soterrani, plantes forjats i 
planta coberta, elements estructurals; obra i estructures en formigó, fonaments, 
etc. 

Tema 25: Detalls constructius de la via pública: materials i definició de 
paviments. Seccions. Instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament. 

Tema 26: Amidaments i pressupostos: quadre de preus, descomposició de 
partides d’obra i certificacions. 

Tema 27: Sistemes de gestió documental municipal. Gestió de la informació i la 
documentació. 

Tema 28: Treball transversal entre diferents departaments. Estructura de les 
àrees de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
TERCER: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
 
 
 
 
 
12.- COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE 
REFORMA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A LA RIERA 
BUSCARONS NÚMERO xx. 
   
 
Vista la instància presentada pel senyor BBG, en nom i representació d’ell mateix, 
amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de 
rehabilitació habitatge ubicat a la Riera Buscarons número xx. 

 

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 2 de març de 2016, el 
contingut del qual és: 

 
“Practicada una inspecció visual a les obres de reforma de l’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres situat a la Riera Buscarons, xx, s’ha constatat el següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten en general al projecte pel qual es va 
concedir llicència d’obres majors, expedient 102/2014. Únicament caldria indicar 
l’existència d’algunes modificacions en les distribucions interiors que han quedat 
justificades amb la presentació del corresponent “As built”. 
 



S/sd 

 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació.  

 
Respecte a la sol·licitud de retorn de la fiança dipositada en concepte de garantia 
pels Residus de la Construcció, s’ha presentat el corresponent certificat de 
gestió de residus. En conseqüència, s’informa favorablement el seu retorn.” 
 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 7 de març de 2016, el 
contingut del qual és: 
 
“Una  vegada revisada la documentació presentada pel senyor BBG en virtut de la 
qual comunica a l’Ajuntament de Canet de Mar la primera ocupació de les obres 
de reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a la Riera Buscarons, 
xx, de Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als següents: 
 
Antecedents: 
 
I.- En data 01.10.2014 (registre d’entrada 4764), el senyor BBG sol·licita llicència 
d’obres majors per a la reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a 
la Riera Buscarons, xx. La llicència és concedida en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern Local, de data 19 de març de 2015 (exp. 102/2014). 
 
 
 
II.- Mitjançant escrit de data 19.01.2016, registrat d’entrada amb el número 265, 
el senyor BBG comunica la primera ocupació de les obres de reforma portades a 
terme i, en data 02.03.2016 (registre entrada núm. 1301), aporta l’”asbuilt” amb 
què es justifica les modificacions interiors introduïdes.  
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en 
data 02.03.2016, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les 
obres portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència i que els 
béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent informe: 
 
Fonaments de Dret: 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 

- Normes  Subsidiàries de Planejament aprovades per la  Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i 
publicades en el DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 1992, 

- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 
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- art. 71.a) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 

 
Segon.- D’acord amb el que estableixen els articles 187.5. TRLU i 71.a) RPLU, 
resta subjecta al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el 
procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i 
ocupació dels edificis i les construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de la 
certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i 
del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les 
modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en 
condicions d’ésser utilitzada. 
 
En el cas present, es tracta de la reforma integral d’un habitatge unifamiliar per a 
la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a 
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal 
observar el que disposa l’article 97 del ROAS, relatiu al procediment a seguir en 
cas de comunicacions: 
 

97.1 Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació  de la 
comunicació, l'administració no manifesta de manera motivada la 
disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-
se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable. 
 
97.2 Durant l'esmentat termini l'administració ha de requerir, si s'escau, el 
titular de les obres o de l'activitat als efectes següents: 
 
a) Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació 

presentada, o 
 

b) Perquè l'adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l'execució 
de les obres o l'exercici de l'activitat fins que hagi obtingut la llicència 
preceptiva, l'atorgament de la qual s'ha de subjectar al procediment 
que estableixen els articles 75 i següents d'aquest Reglament. 

 
97.3 En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a l'interessat 
suspèn el còmput del termini assenyalat a l'apartat 1. 

 
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 02.03.2016, les obres portades a 
terme s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 
103/2013).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé fou delegada (la concessió de la llicència de primera ocupació) 
en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 743/2015, de data 19 de 
juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord 
de concessió es faci constar el següent:  
 

“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret  núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
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Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, s’informa 
favorablement la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera 
ocupació de les obres de reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a 
la Riera Buscarons, xx, sol.licitada pel senyor BBG, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de quatre-cents 
quaranta-nou euros amb setanta-dos cèntims (449,72 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiançes dipositades en data 1 d’octubre de 
2014, dels valors urbanístics en risc per un import de dos mil cinc-cents setanta-
quatre euros amb quatre cèntims (2.574,04 €) i dels residus de construcció la 
quantitat de cinc-cents cinquanta euros (550,00 €). 
 
 
 
13.- APROVACIÓ PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA 
CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL C/VGE. DE MONTSERRAT, xx, PER FER REPARACIONS 
PUNTUALS A LA FAÇANA DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
AMB INSTAL.LACIÓ DE BASTIDA.  

 

Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del C/Vge. De 
Montserrat, xx, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a fer 
reparacions puntuals a la façana de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 
instal·lació de bastida. 

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 25 de febrer d’enguany i 
que es transcriu a continuació: 

“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la reparació puntual  
de les façanes principal i posterior de l’edifici entre mitgeres situat al C/ 
Verge de Montserrat, xx, amb instal·lació de bastides, es comprova que 
s’ha presentat la següent documentació, d’acord amb el primer informe emès pels 



S/sd 

 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Serveis Tècnics municipals per tal de poder completar l’expedient i poder valorar 
correctament la proposta presentada: 
 

1. Assumeix de direcció facultativa de l’arquitecte Pere Guillen Cortés per a la 
instal·lació de la bastida. 

2. Plànol justificatiu del compliment de les condicions generals de la 
instal·lació de la bastida. 

 
Dels punts esmentats al primer informe, únicament manca acomplir amb el 
corresponent a liquidar les taxes d’ocupació de la via pública ja que es preveu 
instal·lar una de les bastides a la vorera. 
 
Per tot l’esmentat, donat que les obres proposades s’ajusten a les previsions de la 
normativa urbanística vigent, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de 
llicència d’obres menors amb les següents condicions: 
 

1. Pel que fa a l’ocupació de la via pública, donat que es preveu instal·lar 
una de les bastides a la vorera, serà necessari liquidar les taxes 
corresponent, abans de la concessió de la llicència d’obres. 

2. 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. 

3. No es tocarà cap element estructural. 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 25 de febrer d’enguany, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 25.02.2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per fer 
reparacions puntuals a la façana de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al 
carrer Verge de Montserrat, xx, amb instal·lació de bastida, 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 
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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. 
 
Consta a l’expedient 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, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de 
data 25.02.2016.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta 
de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Comunitat de Propietaris del 
C/Vge. De Montserrat, xx, per fer reparacions puntuals a la façana de l’edifici amb 
instal·lació de bastida, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb 
les condicions que s’assenyalen a continuació: 
 

1. Pel que fa a l’ocupació de la via pública, donat que es preveu instal·lar 
una de les bastides a la vorera, serà necessari liquidar les taxes 
corresponent, abans de la concessió de la llicència d’obres. 

2. 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. 

3. No es tocarà cap element estructural. 
 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de tres-cents quaranta nou euros amb vint cèntims d’euro 
(349,20€) 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 setanta quatre euros 
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amb seixanta cèntims d’euro (174,60€) i la fiança pels residus de la construcció 
per valor de cent cinquanta euros (150,00 €). 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat una liquidació 
provisional de taxes per l’ocupació de la via pública per import de 216,00 euros, 
d’acord amb el que disposen les ordenances fiscals vigents, havent de procedir a 
la seva actualització, si s’escau, a l’acabament d’aquesta ocupació. 
  
 
14.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ 
DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL 
DR. GUITERAS, XX, PER FER UNA CALA A LA FAÇANA POSTERIOR DE 
L’EDIFICI. 

 

Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del Sr. Guiteras, XX, 
en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per fer una cala a la façana 
posterior de l’edifici. 

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 11 de febrer d’enguany i 
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 fer una cala 
a la façana posterior de l’edifici situat al C/ Doctor Guiteras, xx, en una zona de 
jardí públic. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 432,00 € (IVA exclòs), aquest pressupost 
es troba dins dels preus actuals de mercat. 
 
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: 
 

 Donat que l’actuació afecta a una zona enjardinada de domini públic, 
abans d’iniciar les obres caldrà posar-se en contacte amb 
l’encarregat dels jardiners, el Sr. Paco Haro ( telèfon 678 85 79 62) per 
tal què doni el vistiplau “in situ” als efectes de no perjudicar la instal·lació 
de reg soterrada ni al conjunt de la zona enjardinada.  
 
En qualsevol cas, la zona afectada haurà de quedar acabada amb el 
mateix tractament de jardí que l’existent, sempre d’acord amb les 
indicacions de l’esmentat encarregat de jardiners. 
 

 Per altra banda, donat que l’actuació proposada afecta a la via pública, 
serà necessari liquidar les taxes corresponent a l’ocupació de la via 
pública, abans de la concessió de la llicència d’obres. 
 

 L’actuació no modificarà la topografia del terreny i es mantindran les 
rasants existents.” 
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Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 12 de febrer d’enguany, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 11/02/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per fer una 
cala a la façana posterior de l’edifici ubicat al carrer Doctor Guiteras, xx (zona de 
jardí públic), 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 de la interessada. 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. 
 
Tal i com es fa constar a l’informe tècnic de data 11/02/2016, atès que l’actuació 
que es proposa implica una ocupació privativa del domini públic, cal efectuar la 
liquidació per aquest concepte, per a la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de 
data 11/02/2016, un cop s’acrediti la liquidació en concepte d’ocupació de la via 
pública.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
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VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta 
de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Comunitat de Propietaris del 
C/Dr. Guiteras, xx per a fer una cala a la façana posterior de l’edifici a la zona de 
jardí públic, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
següents condicions: 
 

 Donat que l’actuació afecta a una zona enjardinada de domini públic, 
abans d’iniciar les obres caldrà posar-se en contacte amb 
l’encarregat dels jardiners, el Sr. PH ( telèfon 678 85 79 62) per tal 
què doni el vistiplau “in situ” als efectes de no perjudicar la instal·lació de 
reg soterrada ni al conjunt de la zona enjardinada.  
 
En qualsevol cas, la zona afectada haurà de quedar acabada amb el 
mateix tractament de jardí que l’existent, sempre d’acord amb les 
indicacions de l’esmentat encarregat de jardiners. 

 Per altra banda, donat que l’actuació proposada afecta a la via pública, 
serà necessari liquidar les taxes corresponent a l’ocupació de la via 
pública, abans de la concessió de la llicència d’obres. 

 L’actuació no modificarà la topografia del terreny i es mantindran les 
rasants existents.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de disset euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro (17,28€) 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 seixanta euros (60€) i la 
fiança pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros (150,00 
€). 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat una liquidació 
provisional de taxes per l’ocupació de la via pública per import de 21,6 euros, 
d’acord amb el que disposen les ordenances fiscals vigents, havent de procedir a 
la seva actualització, si s’escau, a l’acabament d’aquesta ocupació. 
 
 
15.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR DE GAS 
NATURAL AL CARRER NOU, xx. 
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Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 26  
de febrer de 2016 (núm. de registre 1203/2016) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas natural al carrer 
Nou, xx. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 4 de març de 2016, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

 

INFORME DE: L'ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCOMESA PARTICULAR 

CANALITZACI
Ó: 

GAS NATURAL SDG 

LOCALITZACIÓ
: 

C/ Nou, xx 

 
 
I N F O R M E: 
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

 
Ref.: Z.M.012016839237 

(GDE12916020132) 
Reg. Entr. 2016/1203 
Data 26-02-2016 
 
Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 

1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 

N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas 
de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual s’estendrà 
l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i 
banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la 
reposició del paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera 
fins la rigola o la vorada. 

5 
  

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis 
Tècnics d’aquest Ajuntament un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases. 



S/sd 

 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com 
per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per 
la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 
Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, 
es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-
plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de 
la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no 
es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual 
es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar 
entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una 

fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al 
nostre municipi. 

17 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 
organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 

18 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia 
Local. 

19 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència 
de Primera Ocupació. 

20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis 
tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de 
la mateixa amb els serveis tècnics municipals. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
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albarans de compra del formigó. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
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. 
114/2016 de 10 de febrer, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., 
per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas natural al carrer Nou, xx de 
Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15-€), 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit amb vint-i-u cèntims 
d’euro (168,21 €). 
 
 
16.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS NATURAL AL 
CARRER PUIG I CADAFALCH, xx. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 26  
de febrer de 2016 (núm. de registre 1201/2016) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas natural al carrer 
Puig i Cadafalch, xx. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 4 de març de 2016, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

INFORME DE: L'ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D'UNA CANONADA DE GAS 

CANALITZACI
Ó: 

GAS NATURAL SDG 
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LOCALITZACIÓ
: 

C/ Puig i Cadafalch, xx 

 
 
I N F O R M E: 
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

 
Ref.: Z.M.012016831510 

(GDE12916020124) 
Reg. Entr. 2016/1201 
Data 26-02-2016 
 
Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 

1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 

N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas 
de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual s’estendrà 
l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i 
banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la 
reposició del paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera 
fins la rigola o la vorada. 

5 
  

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis 
Tècnics d’aquest Ajuntament un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com 
per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per 
la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 
Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, 
es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 
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11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-
plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de 
la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no 
es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual 
es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar 
entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una 

fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al 
nostre municipi. 

17 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 
organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 

18 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia 
Local. 

19 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència 
de Primera Ocupació. 

20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis 
tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de 
la mateixa amb els serveis tècnics municipals. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 



S/sd 

 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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. 
114/2016 de 10 de febrer, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., 
per a la instal.lació d’una canonada de gas natural al carrer Puig i Cadafalch, xx 
de Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cinquanta-vuit euros amb vuitanta-tres cèntims 
d’euro (58,83-€), per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit amb 
vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
 
 
17.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR DE GAS 
NATURAL AL CARRER VERGE DEL PILAR, xx. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 26  
de febrer de 2016 (núm. de registre 1202/2016) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas natural al carrer 
Verge del Pilar, xx. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 4 de març de 2016, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

INFORME DE: L'ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCOMESA PARTICULAR 

CANALITZACI
Ó: 

GAS NATURAL SDG 

LOCALITZACIÓ
: 

C/ Verge del Pilar, xx 

 
 
I N F O R M E: 
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

 
Ref.: Z.M.012016839238 

(GDE12916020135) 
Reg. Entr. 2016/1202 
Data 26-02-2016 
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Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 

1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 

N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas 
de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual s’estendrà 
l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i 
banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la 
reposició del paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera 
fins la rigola o la vorada. 

5 
  

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis 
Tècnics d’aquest Ajuntament un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com 
per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per 
la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 
Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, 
es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-
plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de 
la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no 
es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual 
es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar 
entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
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15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una 

fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al 
nostre municipi. 

17 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 
organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 

18 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia 
Local. 

19 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència 
de Primera Ocupació. 

20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis 
tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de 
la mateixa amb els serveis tècnics municipals. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
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. 
114/2016 de 10 de febrer, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., 
per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas natural al carrer Verge del 
Pilar, xx de Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques 
marcades per l’enginyera. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15-€), 
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per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit amb vint-i-u cèntims 
d’euro (168,21 €). 
 
ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del 
dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
 
 
18.- APROVACIÓ DELS AJUTS PER MINORAR EL COST DEL SERVEI DE 
MENJADOR DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CURS 2015-2016   
 
 
Atès l’ordre ENS/188/2015, de 17 de juny (DOGC núm. 6900 de 26.6.2015) per 
la qual s’aproven les bases reguladores per atorgar subvencions als ajuntament 
titular de llar d’infants de Catalunya, destinades a minorar el cost del servei de 
menjador escolar dels infants, i s’obre convocatòria pública corresponent al curs 
acadèmic 2015-2016. 
 
Vist que mitjançant del decret d’Alcaldia 794 de data 9 de juliol es va aprovar 
sol·licitar la subvenció esmentada. 
 
Atès que mitjançant resolució de la Direcció General d’Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar una subvenció per 
import de 3.800€  
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de novembre de 
2015, va acordar acceptar la subvenció i va obrir el període de presentació de 
sol·licituds a les famílies usuàries del servei de menjador.  
 
Ateses les bases reguladores que consten a l’annex de l’ordre ENS/188/2015, de 
17 de juny, en que es detalla l’objecte i la finalitat de la subvenció , els 
beneficiaris i els requisits i condicions generals d’aquests.  
 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació: 
 

Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en relació a l’aprovació dels ajuts per minorar el cost del servei de 
menjador de l’escola bressol municipal curs 2015-2016, emet el següent: 

 
INFORME 
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Ateses les bases reguladores que consten a l’annex de l’ordre 
ENS/188/2015, de 17 de juny, en que es detalla l’objecte i la finalitat de la 
subvenció , els beneficiaris i els requisits i condicions generals d’aquests.  

 
Vist el punt 2 de l’annex a les bases reguladores sobre els beneficiaris que 
es transcriu a continuació: 

 
“Poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments titulars de llars 
d’infants, (...) inscrites en el Registre de centres del Departament 
d’Ensenyament, que tinguin escolaritzats infants que es trobin en alguna 
de les situacions següents: 
a) El pare, mare o tutor legal rep l’ajut de la renda mínima d’inserció. 
b) Està inclòs en un pla d’intervenció dels serveis socials. 
c) Té algun germà que cursa ensenyaments obligatoris i és beneficiari 

d’un ajut o beca de menjador escolar atorgat pel consell comarcal.” 
 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de 
novembre de 2015, va acordar acceptar la subvenció i va obrir el període 
de presentació de sol·licituds a les famílies usuàries del servei de 
menjador. 

 
Vist que fins al moment han presentat escrit de sol·licitud les famílies: 

 
1. RPM, DNI 38865833L, mare d’EVP 
2. AMCR, DNI 38881165X, mare de FGC 
3. ERV, DNI 38852603Z, mare de KSR 

 
 

Atès que l’Àrea d’Educació ha comprovat que el germà d’EVP, escolaritzat 
a l’Escola Turó del drac, es beneficiari d’un ajut individual de menjador 
durant el curs 2015-2016. 

 
Vist que l’Àrea de Benestar Social informa que tant  l’infant FGC com KSR 
estan inclosos en un pla d’intervenció del serveis socials, segons consta a 
l’informe emès per l’educadora social de l’EBASP i que figura a l’expedient. 

 
 

Atès que segons estableix la resolució de concessió de subvenció als 
ajuntaments titulars de llars d’infants, destinades a minores el cost del 
servei de menjador escolar dels infants durant el curs 2015-2016 de la 
Direcció General d’Atenció a la Comunicat Educativa, l’import màxim per 
alumne és de 4,75€/dia fins a un màxim de 200 dies per alumne.  

 
En conclusió s’informa favorablement la concessió d’un ajut de menjador 
per al curs 2015-2016 per import de 950€ als infants EVP, FGC i KSR. 

 
Atès l’informe de l’educadora social de l’EBASP de l’Ajuntament de canet de Mar 
que figura a l’expedient. 
  
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb al proposta 
de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Atorgar els ajuts per minorar el cost del servei de menjador per un 
import total de 2.850€  a l’alumnat següent : 
 

Nom i Cognoms Criteri que compleix Import Subvenció 
EPV b 950€ 
FGC c 950€ 
KSR c 950€ 

  
2.850€ 

 
SEGON.- Imputar la despesa a la partida 51 32303 22799  del pressupost de 2016, 
establir  que aquest ajuts tenen caràcter temporal i condicionar-los a l’existència de 
consignació pressupostària.   
 
 
 
TERCER- Autoritzar el pagament de l’import dels ajuts concedits a la Fundació Pere 
Tarrés, empresa que gestiona el servei de llar d’infants municipal, la qual emetrà 
factures mensuals en què consti de manera desglossada l’import que correspon a 
cada alumne i el nombre d’unitats d’aquell mes.  

QUART - Notificar aquesta resolució a les famílies interessades, Fundació Pere 
Tarrés i a la Tresoreria municipal. 
 
 
19.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 15 al 19 
DE FEBRER DE 2016.( núm. 107 al núm. 132) 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia 
des del dia 15 al 19 de febrer de 2016. ( núm. 107 al núm.132 ) 
ICIO_INC 

PLAN 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0107/2016 15/02/2016 Desestimació Recurs de Reposició interposat per 
SOREA contra el Decret d'Alcaldia 1280/2015 

DE0108/2016 15/02/2016 Contractació obres instal·lació aigua calenta 
pavelló municipal 

DE0109/2016 15/02/2016 AUTORITZACIÓ FESTA 18 DE FEBRER DAU AL SET 
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DE0110/2016 15/02/2016 Modificació tribunal borsa peons brigada 

DE0111/2016 16/02/2016 Despeses de les obres d'urbanització Polígon U7 - 
Arenys de Munt 

DE0112/2016 16/02/2016 Cessió de document de l'arxiu municipal a la 
Fundació Jacint Verdaguer per a exposició 

DE0113/2016 18/02/2016 contractació servei de manteniment del programa 
de dibuix Microstation a l'empresa Bentley 

DE0114/2016 18/02/2016 Nomenament nou assessor de som Canet a la 
Comissió Informativa Especial de Planejament 
Urbanístic 

DE0115/2016 18/02/2016 LLICENCIA PER A LA TINENÇA GOSSOS 
PERILLOSOS MOLINA PLA 

DE0116/2016 18/02/2016 SOL·LICITUD ACTIVITATS RECULL D'ACTIVITATS 
DE SUPORT EMPRESARIAL 

DE0117/2016 18/02/2016 ALTA ACTIVITAT COMERÇ AMB DEGUSTACIO "EL 
MON DEL JABUGO" 

DE0118/2016 18/02/2016 Nomenament instructor expedients sancionadors  

DE0119/2016 18/02/2016 DESPESES SETMANALS 4 

DE0120/2016 18/02/2016 APROVACIÓ IRPF GENER 2016 

DE0121/2016 18/02/2016 Incoació procediment de restauració i suspensió 
immediata d'obres al carrer Gram, xx 

DE0122/2016 18/02/2016 COMUNICACIÓ CANVI DE NOM ACTIVITAT DE 
VENDA DE ROBA I COMPLEMENTS DE LA FONT xx 
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DE0123/2016 18/02/2016 Contractació servei de manteniment d'aires 
condicionats i calderes 

DE0124/2016 18/02/2016 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 4/2016 

DE0125/2016 18/02/2016 Relació factures F/2015/62 

DE0126/2016 18/02/2016 Sol·licitud recursos Catàleg de serveis Diputació 
2016 

DE0127/2016 18/02/2016 SOL·LICITUDS ACTIVITATS RECULL PER ALS 
SERVEIS LOCALS D'OCUPACIO 

DE0128/2016 18/02/2016 TERRASSA HIVERN 2015/2016 "LA JIJONENCA" 

DE0129/2016 18/02/2016 CANVI DE NOM DE L'ACTIVITAT DE BAR PLANXA 
DEL CARRER VERGE DE MONTSERRAT xx 

DE0130/2016 18/02/2016 Aprovació fres. F/2016/5 

DE0131/2016 18/02/2016 CONSERVACIÓ TARIFES DELS TAXISTES PER 
L'ANY 2016 

DE0132/2016 18/02/2016 O.V.P. MAQUINA EXPENEDORA DE LLET "VACANET, 
S.C.P." 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 

 
SION_PLANTILLAO_INCLUSION_PLANTI 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA][INICIO_IN 
20.- 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 11:00 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
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La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola  
 
 
 


