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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 22 DE MARÇ DE 2017 
 

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: 9.17 hores 
Hora que acaba: 10.35 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Dolors Puig Gómez, secretària acctal. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas 
Peitabí, interventor. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  15.03.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació Ajuts  Socials Puntuals 
4) Aprovació relació de factures 
5) Aprovació relació serveis extraordinaris efectuats des del 16 de febrer al 15 de 

març de 2017 
6) Aprovació assistències a òrgans col·legiats, des del dia 15 de febrer al dia 14 

de març de 2017 
7) Acceptació del quart atorgament d’ajuts individuals de menjador del curs 

2016-2017 
8) Acceptació dels ajuts de la Diputació de Barcelona per a la realització 

d’accions en el marc del règim reguladors del catàleg de serveis 2017 del Pla 
“Xarxa de governs locals 2016-2019” i el catàleg sectorial “Recull d’activitats 
de suport al teixit empresarial” de l’Àrea de desenvolupament econòmic local” 
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9) Acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en el marc del programa complementari de foment de l’ocupació local 
2017-2018 

10) Atorgament llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, per a 
la instal·lació d’una variant de la xarxa elèctrica de distribució de BT al carrer 
Alba, XX, de Canet de Mar 

11) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. OLG, per al sanejament de mur 
exterior i actuacions àries a l’habitatge situat a l’Avinguda Dr. Fleming, XX 

12) Concessió de llicència d’obres menors a la Sra. RAV, per a fer el paviment de 
la vorera de davant del núm. XX del carrer Joan Maragall 

13) Concessió de llicència d’obres majors a la senyora EIF, per a la reforma de 
l’habitatge unifamiliar en cantonada, situat al Torrent dels Lledoners, XX 

14) Donar compte de la relació de decrets del 6 a l’11 de març de 2017 (números 
del 281 al 311) 

15)  Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15.03.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 15 de març de 2017 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 
 

- Escrit de data 16 de març de 2017, presentat davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6, de Barcelona, pel senyor Jesús Miguel Acín Biota, 
Procurador dels Tribunals, i el senyor JJBT, en relació al Recurs Ordinari núm. 
431/2016 D, donant compliment a la Diligència d’Ordenació del mateix Jutjat, de 
data 17 de febrer de 2017. 
 

- Diligència de constància, emesa pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6,de 
Barcelona, en data 20 de març de 2017, relativa al Recurs Ordinari núm. 
431/2016-D, interposat per JJBT, fent constar que en data 20 de març de 2017, 
ha tingut entrada en el mateix Jutjat, escrit de demanda presentat  per la part 
actora. En el mateix escrit del Jutjat, ens comuniquen la Diligència d’Ordenació, 
requerint que en el termini de 10 dies, s’aportin les preceptives còpies per 
ambdues parts.  
 
Se’n dóna compte dels dos escrits anteriors, i s’informa que s’ha nomenat a 
l’advocada, senyora Elena Moreno Duran, per tal que prepari dues còpies de la 
contesta de la demanda, en un termini màxim de deu dies. 
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- Escrit de data 10 de març de 2017, presentat pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya – Sala Contenciosa Administrativa – Secció Primera, en relació al 
Recurs Ordinari núm. 103/2017, interposat per FFF, sobre  Ordenança Fiscal per a 
l’exercici 2017, referent al seu número 1 regulador de l’Impost sobre Béns 
Immobles, per tal que l’Ajuntament de Canet de Mar pugui comparèixer com a 
part demanda, a la vegada que demanen la remissió de l’expedient administratiu 
corresponent. 

 
Se’n dóna compte.  
 
 

- Diligència d’ordenació de data 14 de març de 2017, rebuda del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16, de Barcelona,  en relació al Recurs Ordinari núm. 
291/2013 A3, interposat per Construcciones Solius, S.A., acusant rebut de l’escrit 
presentat per la part recurrent i donant tràmit d’audiència a l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per un termini de deu dies.  
 
Se’n dóna compte.  
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIONS AJUTS SOCIALS PUNTUALS  
 
Vista la relació de despeses número BSGG/11/2017 de data 14 de març de 2017 
per import de 1.602,61 €, corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
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 dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2017. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/11/2017, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
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NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

53 F.I.I. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 145,20 

54 E.B.N. despeses habitatge -fiances 600,00 

55 B.L. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 350,00 

56 EA. EM. 
despeses habitatge - subministraments - 
GAS 92,66 

56 EA. EM. 
despeses habitatge - subministraments - 
LLUM 162,94 

62 VD.V.C. 
despeses habitatge - subministraments - 
LLUM 77,77 

63 R.R.A. 
despeses habitatge - subministraments - 
AIGUA 174,04 

Import total relació BSGG/11/2017 1.602,61 
 

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de factures de data 22 de març de 2017, de l’Ajuntament  per 
import de 9.724,02 €, corresponent a la relació F/2017/10, la relació de data 22 
de març de 2017, per import de 4.004,77 €, corresponent a despeses pagades 
del mes de febrer i la relació de la mateixa data, per import de 13,21 €, 
corresponent a despeses pagades del mes de febrer de 2017, de l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet.  
  
 
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 
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2017, que fou aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
desembre de 2016.  
 
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,  i de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures de data 22 de març de 2017, de 
l’Ajuntament  per import de 9.724,02 €, corresponent a la relació F/2017/10. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de data 22 de març de 2017, per import de 4.004,77 
€, corresponent a despeses pagades el mes de febrer. 
 
TERCER.- Aprovar la relació de data 15 de març de 2017, per import de 13,21 €, 
corresponent a despeses pagades del mes de febrer 2017, de l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet. 
 
QUART.- Aprovar el reconeixement de l’obligació derivat dels punts anteriors 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en les relacions.  
 
 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 16 DE FEBRER AL 15 DE MARÇ DE 2017 

Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 16 de febrer al 15 de març de 2017. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 
hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local hi ha sis caporals, es fa necessari cobrir 
els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, qui 
assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies 
del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient 
pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, en data 16 de març, que es 
transcriu a continuació: 
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«Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, a requeriment de la 
Intervenció Municipal, en relació amb l’aprovació dels serveis extraordinaris 
realitzats en el període comprès entre el dia 16 de febrer i el 15 de març de 2017, 
emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- Els serveis extraordinaris realitzats pel personal de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, estan regulats a l'Acord de matèries comunes dels empleats públics 
de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovat pel Ple municipal de data 28 de juliol 
de 2016, la Direcció General de Relacions Laboral en va emetre resolució 
d'aprovació i d'ordenació de publicació en el BOP, el dia 18 de novembre de 2016. 
 
Segon.- Analitzades les relacions de serveis extraordinaris realitzats pels 
diferents serveis municipals, que han estat validades pels responsables tècnics i 
pels regidors delegats de cada àrea, es proposa el pagament dels imports que 
s’indiquen pels conceptes que s’esmenten en cada cas: 
 
1.- Policia Local: 
 
a) Serveis extraordinaris, amb una despesa global de 158,56 € que correspon a: 
 - Caporals  

- 4 hores festives, derivades de diversos serveis i de situacions 
imprevisibles, que es retribueixen segons preu d'H2, tal i com es regula a 
l'Acord, amb una despesa de 117,20 euros 

 
- Agents: 
- 1,5 hores festives, derivades de diversos serveis i de situacions 
imprevisibles, que es retribueixen segons preu d'H2, tal i com es regula a 
l'Acord , amb una despesa de 41,36 euros. 

 
b) Serveis nocturns, amb una despesa global de 1.5377,12 €, que correspon a 
780,75 hores efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius policials. 
 
c) Treballs com a cap de serveis, amb una despesa global de 1.346,76 €, que 
correspon a 348 hores efectuades com a responsable de torn, per diversos 
efectius, motivat per l’absència de caporal en el torn. 
 
d) Plus de coordinació de serveis administratius, amb una despesa global de 
299,97 €, que correspon a 303 hores de coordinació administrativa, dutes a 
terme per les auxiliars administratives destinades a la Policia Local. 
 
e) Assistències a judicis, amb una despesa global de 889,16 €, que correspon a 8 
assistències a judicis dins del partit judicial, que es retribueixen segons es regula 
a l’Acord.  
f) Plus de festivitat, amb una despesa global de 301,60 €, que correspon a 8 
efectius que els correspon percebre el plus de festivitat, tal i com es regula a 
l’Acord.  
 
2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 1.385,45 €, que correspon a: 
 

- 5 guàrdies del servei de paletes del mes en curs. 
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- 15 hores, de personal de la Brigada municipal, per tasques generals de la 
Brigada, pel muntatge i desmuntatge de festes, Cementiri, etc. 

 
3.- Servei d’Electricistes, amb una despesa global de 968,50 €, que correspon a: 
 

- 4 guàrdies del servei d’electricistes 
- 5 hores derivades d’actuacions urgents del servei  

 
4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 1.468,00 €, que correspon a: 

 
- 4 guàrdies del servei de Cementiri 
- 30 hores derivades d'actuacions del servei, en els mesos de març 

 
Tercer.- El serveis extraordinaris, realitzats per la resta de personal es 
compensen, segons el vigent l'Acord de matèries comunes dels empleats públics, 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a setze de març de dos mil 
disset.» 
 
Vist l’informe emès per l'interventor de data 21 de març, que es transcriu a 
continuació: 
 
«D’acord amb allò previst en l'article 214 i ss. del Text refós de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el funcionari 
sotasignat, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent: 
 

INFORME NÚM. 025/2017 
 

Assumpte: Proposta d'aprovació dels serveis extraordinaris del període 
16 de febrer de 2017 a 15 de març de 2017 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l'informe de la tècnica de recursos humans, de 16 de març de 2017, 
 
Vista la proposta d’acord que s’eleva a aprovació per la Junta de Govern Local: 
 

Primer.- Remunerar fins a la quantitat de tres mil nou-cents vuitanta euros 
amb cinquanta-un cèntims (3.980,51 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el 16 de febrer al 15 de març de 2017, segons relació detallada que 
s’adjunta. 

Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil cinc-cents setanta-set euros amb 
dotze cèntims (1.577,12 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local, durant el mes març de 2017. 

Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents quaranta-sis euros 
amb setanta-sis cèntims (1.346,76 €) corresponent a les tasques de cap de 
servei efectuades per agents de la Policia local durant el mes de març de 2017.  

Quart.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents noranta-nou euros amb 
noranta-set cèntims (299,97 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
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coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
març de 2017. 

Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents un euros amb seixanta 
cèntims (301,60 €) corresponent al plus de festivitat efectuat per agents de la 
Policia local durant el mes de març de 2017. 

Sisè.- Remunerar fins a la quantitat de vuit-cents vuitanta-nou euros amb 
setze cèntims (889,16 €) l'assistència a judicis, derivades d'actuacions 
policials, previstos en l'Acord de Condicions de Treball, durant el mes de març 
de 2017. 

Setè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del 
pressupost general per a l’any 2017: 
  

Servei Partida Import 
Brigada. Hores extres 21 15320 13001 1.385,45 € 
Enllumenat. Hores extres 21 16500 13001 968,50 € 
Cementiri. Hores extres 23 16400 13001 1.468,00 € 
Policia Local. Coordinació administració 43 13000 13000 299,97 € 
Policia Local. Gratificacions sergent i caporals 43 13000 15100 471,07 € 
Policia Local. Gratificacions agents 43 13300 15100 3.802,13 € 

   8.395,12 € 

 

Vuitè.- Aprovar la compensació dels serveis extraordinaris realitzats pel 
personal de l'Ajuntament segons el que estableix l'Acord de matèries comunes 
per els empleats públics de l'Ajuntament de Canet de Mar, segons el detall que 
s'indica a continuació: 
  

Servei 

Persona 

Dia Hores 
treballades 

Hores a 
compensar 

Motiu pel qual es treballa  

SERVEIS GENERALS 

C.C.S. 23/02/2017 03:00 06:00 Preparació expedients 
contractació 

  09/03/2017 03:30 07:00 Preparació expedients 
contractació 

M.R.A. 25/02/2017 01:39 03:18 Casament 

F.T.U. 23/02/2017 02:20 04:40 Ple extraordinari 

  11/03/2017 01:25 02:50 CRTTT cicle per igualtat 

URBANISME 

S.A.M. 23/02/2017 01:22 02:44 Plec clàusules guinguetes 

FESTES 
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J.LL.V.F. 25/02/2017 07:00 14:00 Carnaval 2017 

  26/02/2017 01:00 02:00 Carnaval 2017 

  28/02/2017 02:00 04:00 Carnaval 2017 

EDUCACIÓ 

M.G.R. 05/03/2017 03:30 07:00 Jornada de portes obertes CEIP 
Turó del Drac 

CULTURA 

M.V.M. 18/02/2017 03:00 06:00 Inauguració museu 

S.M.V. 21/01/2017 03:10 06:20 Visita guiada 

  12/02/2017 00:53 01:46 Visita guiada 

  18/02/2017 04:25 08:50 Visita guiada 

  18/02/2017 03:58 07:56 Inauguració exposició ceràmica 

JARDINERS 

E.B.S. 23/02/2017 02:30 05:00 Deixalleria 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

G.C.M. 01/02/2017 02:15 04:30 Reunió Consell de Promoció 
Econòmica 

RÀDIO CANET 

C.L.L. 26/01/2017 01:45 03:30 Ple ordinari (muntatge i 
desmuntatge) 

  31/01/2017 02:00 04:00 Programa política - Sala de plens 

  23/02/2017 01:45 03:30 Ple extraordinari (muntatge i 
desmuntatge) 

C.T.F. 26/01/2017 01:30 03:00 Ple ordinari 

  23/02/2017 01:30 03:00 Ple extraordinari 

   
No obstant això, la Junta de Govern Local de Govern acordarà el que estimi 
pertinent.» 
 

II. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
PRIMER.- Quant a la legalitat administrativa, cal tenir el compte:  

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local 
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de 

la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
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 Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text 
refòs de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 

 Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la reforma de la Funció Pública 
 Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les 

retribucions dels Funcionaris d'Administració Local. 
 Llei 48/2015, de 29 de octubre, de Pressupostos Generals del Estat per 

l'any 2016. 
Segons informe de secretaria transcrit en la relació de fets, en la data que es 
sotmet a fiscalització aquest expedient, ja es troba en vigor l’Acord de matèries 
comuns dels empleats públics de l’Ajuntament de Canet de Mar, aprovat pel Ple 
de 28 de juliol. 
 
SEGON.- Pel que fa a l’execució del pressupost de despesa, cal tenir en compte: 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, article 185. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei 
d’Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, articles 58 a 60. 

 Bases d’execució del pressupost 
 

III.- CONSIDERACIONS 

PRIMER.-La proposta preveu liquidar complements retributius a membres del 
personal funcionari en concepte de serveis nocturnitat, festivitat, serveis de 
guàrdia que, si bé estan recollits en l’Acord regulador de matèries comunes 2016-
2017, i els seus annexos, no estan previstos com a tals en l’article 23 de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la reforma de la Funció Pública i el Decret 
861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels 
funcionaris d’Administració Local, la qual cosa contravé allò establert en l’article 
93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, quant a 
les retribucions dels funcionaris de l'administració local. 

SEGON.- D’acord amb l’article 7è del Reial Decret 861/1986, de 25 de abril, pel 
qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d’Administració Local, 
els crèdits consignats per al complement específic, complement de productivitat i 
les gratificacions extraordinàries del personal funcionari no poden superar, 
respectivament, el 75%, el 30% i 10% de l’import resultant de restar a la massa 
retributiva global pressupostada, exclosa la referida al personal laboral, la suma 
de les quantitats que al personal funcionari li corresponguin pels conceptes de 
retribucions bàsiques, ajuda familiar i complement de destí. Segons informe de la 
tècnica de recursos humans, les retribucions a funcionaris en concepte de 
complement específic i gratificacions extraordinàries superen aquests límits. 

IV.-CONCLUSIONS 

Per tot això, informo DESFAVORABLEMENT a la proposta de serveis 
extraordinaris. 
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Així mateix, i d’acord amb l’establert a l’article 216.2.c) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’efecte 
d’aquesta objecció suspendrà la tramitació de l’expedient. 

Canet de Mar, la data de signatura electrònica» 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 

 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de tres mil nou-cents vuitanta euros amb 
cinquanta-un cèntims (3.980,51 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre 
el 16 de febrer al 15 de març de 2017, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil cinc-cents setanta-set euros amb 
dotze cèntims (1.577,12 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local, durant el mes març de 2017. 
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents quaranta-sis euros amb 
setanta-sis cèntims (1.346,76 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de març de 2017.  
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents noranta-nou euros amb 
noranta-set cèntims (299,97 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
març de 2017. 
 
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents un euros amb seixanta 
cèntims (301,60 €) corresponent al plus de festivitat efectuat per agents de la 
Policia local durant el mes de març de 2017. 
 
Sisè.- Remunerar fins a la quantitat de vuit-cents vuitanta-nou euros amb setze 
cèntims (889,16 €) l'assistència a judicis, derivades d'actuacions policials, 
previstos en l'Acord de Condicions de Treball, durant el mes de març de 2017. 
 
Setè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del 
pressupost general per a l’any 2017: 
 

Servei Partida Import 

Brigada. Hores extres 21 15320 13001 1.385,45 € 

Enllumenat. Hores extres 21 16500 13001 968,50 € 

Cementiri. Hores extres 23 16400 13001 1.468,00 € 

Policia Local. Coordinació administració 43 13000 13000 299,97 € 

Policia Local. Gratificacions sergent i caporals 43 13000 15100 471,07 € 

Policia Local. Gratificacions agents 43 13300 15100 3.802,13 € 

  8.395,12 € 
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Vuitè.- Aprovar la compensació dels serveis extraordinaris realitzats pel personal 
de l'Ajuntament segons el que estableix l'Acord de matèries comunes per els 
empleats públics de l'Ajuntament de Canet de Mar, segons el detall que s'indica a 
continuació: 
 

Servei 
Persona 

Dia Hores 
treballades 

Hores a 
compensar 

Motiu pel qual es treballa  

SERVEIS GENERALS 

C.C.S. 23/02/2017 03:00 06:00 Preparació expedients 
contractació 

 09/03/2017 03:30 07:00 Preparació expedients 
contractació 

M.R.A. 25/02/2017 01:39 03:18 Casament 

F.T.U. 23/02/2017 02:20 04:40 Ple extraordinari 

 11/03/2017 01:25 02:50 CRTTT cicle per igualtat 

URBANISME 

S.A.M. 23/02/2017 01:22 02:44 Plec clàusules guinguetes 

FESTES 

J.LL.V.F. 25/02/2017 07:00 14:00 Carnaval 2017 

 26/02/2017 01:00 02:00 Carnaval 2017 

 28/02/2017 02:00 04:00 Carnaval 2017 

EDUCACIÓ 

M.G.R. 05/03/2017 03:30 07:00 Jornada de portes obertes 
CEIP Turó del Drac 

CULTURA 

M.V.M. 18/02/2017 03:00 06:00 Inauguració museu 

S.M.V. 21/01/2017 03:10 06:20 Visita guiada 

 12/02/2017 00:53 01:46 Visita guiada 

 18/02/2017 04:25 08:50 Visita guiada 

 18/02/2017 03:58 07:56 Inauguració exposició 
ceràmica 

JARDINERS 

E.B.S. 23/02/2017 02:30 05:00 Deixalleria 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

G.C.M. 01/02/2017 02:15 04:30 Reunió Consell de Promoció 
Econòmica 

RÀDIO CANET 

C.L.L. 26/01/2017 01:45 03:30 Ple ordinari (muntatge i 
desmuntatge) 
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 31/01/2017 02:00 04:00 Programa política - Sala de 
plens 

 23/02/2017 01:45 03:30 Ple extraordinari (muntatge i 
desmuntatge) 

C.T.F. 26/01/2017 01:30 03:00 Ple ordinari 

 23/02/2017 01:30 03:00 Ple extraordinari 

 
 
 
6.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, DES DEL DIA 15 

DE FEBRER FINS AL DIA 14 DE MARÇ DE 2017 
 
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb 
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a 
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple 184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora 50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes 50,00 euros 
 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 24 de novembre de 2016 estableix que la Sra. 
Blanca Arbell Brugarola, la Sra. M. Àngels Isart Falceto, el Sr. Quirze Planet 
Rovira, la Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer, la Sra. Misericòrdia Tenas Martínez 
i el Sr. Pere Xirau Esparrech,  que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva 
o parcial i n’estableix la retribució. 
 
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local 
els dies 15 i 22 de febrer i 1 i 8 de març de 2017, segons les quals hi ha assistit 
el Sr. Lluís Llovet Bayer, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Sílvia Tamayo Mata i 
el Sr. Josep M. Masvidal Serra. 
 
Vista l’acta de la Comissió Assessora del dia 16 de febrer de 2017, segons la qual 
hi ha assistit el Sr. Marc Jiménez Torres, el Sr. Lluís Llovet Bayer, el Sr. Antoni 
Romero Carbonell, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Sílvia Tamayo Mata, el Sr. 
Josep Maria Masvidal Serra i el Sr. Laureà Gregori Fraxedas.  
 
Vista l’acta del Ple Municipal del dia 23 de febrer de 2017, segons la qual hi han 
assistit la Sra. Esther Agulló Renau, el Sr. Laureà Gregori Fraxedas, el Sr. Marc 
Jiménez Torres, el Sr. Lluís Llovet Bayer, el Sr. Angel Lopez Solà, el Sr. Jesús 
Marin Hernández, el Sr. Josep Maria Masvidal Serra, el Sr. Antoni Romero 
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Carbonell, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Cristina Soler Vílchez i la Sra. Sílvia 
Tamayo Mata.  
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
els articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
En ús de les atribucions conferides per l’Alcaldia, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada de Recursos Humans, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar les indemnitzacions a membres de la corporació per 
assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part 
corresponent al període comprès entre 15 de febrer i el 14 de març de 2017, amb 
el següent detall: 
 
 
Cognoms i Nom Import 
Agulló Renau, Esther 184,42 € 
Gregori Fraxedas, Laureà 234,42 € 
Jiménez Torres, Marc 234,42 € 
Llovet i Bayer, Lluís 1.707,74 € 
Lopez Solà, Angel 184,42 € 
Marin Hernández, Jesús 184,42 € 
Masvidal Serra, Josep M. 1.707,74 € 
Romero Carbonell, Antoni 234,42 € 
Serra Lerga, Raquel 1.707,74 € 
Soler Vílchez, Cristina 184,42 € 
Tamayo Mata, Sílvia 1.707,74 € 
TOTAL 8.271,90 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 8.271,90 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200 / 23300. 
 
TERCER.- Comunicar aquest Acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de 
Recursos Humans, per a la seva efectivitat. 
 
 
Fer constar que, d’acord amb allò establert en els articles 47 a 49 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que estarà subjecte a control 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, segons apartat 3r del 
mateix article.  
 
 
7.- ACCEPTACIÓ DEL QUART ATORGAMENT D’ AJUTS INDIVIDUALS  
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 DE MENJADOR DEL CURS 2016-2017 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació següent: 
 
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017, 
emet l’informe següent: 
 
En data 13 d’octubre de 2016 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució, mitjançant decret núm.341/16 de data 5 d’octubre de 2016, de 
l’ atorgament dels ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017.   
 
La Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2016 va acordar 
l’acceptació de l’atorgament inicial per import de 29.354,06€. Posteriorment la 
Junta de govern Local de data 23 de novembre va acordar el pagament d’una 
bestreta a compte dels imports atorgats als centres educatius per import de 
9.423,01€ 
  
En data  22 de novembre de 2016 es rep notificació del Consell Comarcal del 
Maresme sobre la resolució, mitjançant decret núm.421/16 de data 11 de 
novembre de 2016, sobre el segon atorgament d’ajuts individuals de menjador 
per al curs 2016-2017.   
 
La Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2016 va acordar 
l’acceptació del segon atorgament l per import de 52.024,20€€. Posteriorment la 
Junta de govern Local de data 7 de desembre de 2016 va acordar el pagament 
d’una bestreta a compte dels imports atorgats als centres educatius per import de 
17.341,40€€ 
 
En data  2 de febrer de 2017 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució, mitjançant decret núm.32/17 de data 31 de gener de 2017, 
sobre el tercer atorgament d’ajuts individuals de menjador per al curs 2016-
2017.   
 
La Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2017 va acordar l’acceptació del 
tercer atorgament l per import d’11.408,32€. Posteriorment la Junta de govern 
Local de data 15 de març de 2017 va acordar el pagament d’una bestreta a 
compte dels imports atorgats als centres educatius per import de 3.802,7€ 
 
En data  10 de març de 2017 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució, mitjançant decret núm.79/17 de data 9 de març  de 2017, 
sobre el quart atorgament d’ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017.   
L’import del quart atorgament d’ajuts és de 2.182,40€, se’n beneficien 4 alumnes 
i 3 famílies del municipi. La distribució per centres que es mostra al quadre 
següent: 
 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 1 545,60€ 
Escola Turó del drac 3     1.636,80€ 

TOTAL 4 2.182,40€ 
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Vist això, i un cop examinada la documentació de referència, de conformitat amb 
la proposta de la Tinença d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió dels ajuts de menjadors als diferents alumnes de 
Canet de Mar per al curs 2016-2017 per import 2.182,40€ 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria 
Municipal. 
 
8.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM REGULADOR DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2017 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019” I EL CATALEG SECTORIAL “RECULL D’ACTIVITATS DE SUPORT AL 
TEIXIT EMPRESARIAL” DE L’AREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
LOCAL” 
 
Atès que el Servei de Teixit Productiu (STP) de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació de la Diputació de Barcelona té com a missió proveir i apropar serveis i recursos 
adequats a les necessitats –presents i futures- dels ens locals pel que fa a la dinamització 
dels seus teixits productius, i contribuir, així, a configurar un territori més competitiu, 
sostenible i cohesionat. 
 
Atès que l’STP posa a l’abast del personal tècnic dels serveis locals un conjunt d’activitats 
per promoure la millora de la competitivitat de microempreses i pimes i enfortir els dispositius 
locals d’atenció i acompanyament a les iniciatives empresarials. Així mateix, en aquests 
últims anys l’STP ha desenvolupat un seguit d’activitats adreçades a acompanyar les 
empreses en el seu procés de consolidació i creixement, activitats publicades des dins el 
“Recull d’activitats de suport a l’activitat empresarial”. 
 
Atès que el “Recull d’activitats de suport a l’activitat empresarial” té l’objectiu de posar a 
l’abast dels ens locals un conjunt d’activitats d’acompanyament, formatives i informatives per 
a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació de l’oferta local dels centres de 
serveis a les empreses. 
 
Vistes i examinades les accions de l’edició 2017 del “Recull d’activitats de suport a l’activitat 
empresarial” les quals s’ajusten als objectius del servei d’empresa pel que fa el suport a 
l’activitat empresarial del municipi.  
 
Atès que mitjançant Decret 42/2017, de 27 de gener de 2017, de l'Alcaldia l’Ajuntament de 
Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en l’àmbit de de polítiques locals 
de Desenvolupament Econòmic. 
 
Atès que l’esmentat decret indicava que es distribuiria el pagament corresponent a l’aportació 
municipal del 10% del cost sol·licitat que representa un total 1.284,00€ amb càrrec a la 
partida 30 43300 22706 del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2017, 
prèvia presentació de factura. 
 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha notificat a aquest 
Ajuntament, en data 8 de març de 2017, la resolució de la convocatòria  d’acord amb la 
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relació aprovada corresponent a aquest ajuntament, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, 
s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc del Règim 
de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de concertació i la 
convocatòria de l’any 2017: 
 
 

Còdi XGL Actuació  Ajut 

atorgat 

Aportació 

municipal 

Bloc 1: SESSIONS D’ACOMPANYAMENT PER A PERSONES EMPRENEDORES  

17/Y232777 Com captar els primers clients 648,00 72,00 

17/Y/232778 Com crear la imatge del nostre comerç 540,00 60,00 

17/Y/232786 Google Adwords Express: publicitat a la xarxa per negocis de 
proximitat. 

432,00 48,00 

17/Y/232789 Crea la teva marca personal i aprèn a difondre-la per internet 792,00 88,00 

Bloc 2: TALLER DE CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT D’EMPRESES  

17/Y/2327

79 

Història d'una tafaneria. Atenció al client a través del telèfon. 1.296,00 144,00 

17/Y/2327

81 

La gestió financera del meu projecte: conceptes claus. 1.296,00 144,00 

17/Y/232782 Mindfulness en l'empresa. Reducció de l’estrès i lideratge. 1.296,00 144,00 

17/Y/232784 Claus i eines per millorar el benefici de l'empresa. 1.296,00 144,00 

17/Y/232785 Innova en el model de negoci. 828,00 92,00 

17/Y/232787 CRM: l'eina gratuïta per vendre i fidelitzar amb èxit els clients. 972,00 108,00 

17/Y/232788 Exprimeix el Youtube i el vídeomàrqueting al teu negoci. 1.188,00 132,00 

Bloc 3: SESIONS INFORMATIVES  

17/Y/232780 Web semàntica - Les darreres novetats en SEO. 540,00 60,00 

17/Y/232783 Tècniques teatrals per comunicar i vendre millor. 432,00 48,00 

 TOTALS  11.556,00 1.284,00 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert en el 
Règim de concertació i en la convocatòria 2017. 
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TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
 
9.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA A L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR,  EN EL MARC DEL 
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 2017-
2018 
 
 Atès que de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 23  de 
febrer de 2017, va aprovar el “Programa complementari de foment de l’ocupació 
local 2017-2018”,  del seu règim de concertació i de la concessió d'ajuts, en el 
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", de la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que la finalitat d’aquest Programa complementari és contribuir a la generació 
d’ocupació al territori de la demarcació. A tal efecte, es garanteix la cobertura del 
cost laboral íntegre dels contractes i nomenaments que es formalitzin en els 
termes i condicions establertes en el seu règim regulador. 
 
Vist que aquest Programa complementari consta de dues línies de suport: 
 

- 1) Línia de suport a l’ocupació local (línia1), aquesta línia té 
per finalitat donar suport als ens locals per a la realització d’actuacions de 
foment de l’ocupació, tant de forma preventiva com pal·liativa. En aquest 
sentit es preveu concedir ajuts per al finançament de plans locals 
d’ocupació, per a la formació de persones aturades i també pe afavorir la 
contractació laboral a les empreses privades, tot en el marc de tres 
modalitats: 
-  
a) Modalitat de suport als plans locals d’ocupació:  En aquest marc 

es preveu la contractació i/o nomenament interí de persones aturades 
o desocupades. 

-  
- b) Modalitat de suport a la formació:  el seu objecte és garantir 
la formació adequada a les persones aturades, millorar les capacitats 
dels perceptors, afavorir la cerca activa de feina i la integració i 
manteniment en el mercat de treball de les persones contractades.  
- c)  Modalitat d’ajuts a la contractació laboral: Amb la finalitat 
d'afavorir la contractació laboral, per part d’empreses, de persones 
aturades o que hagin participat en alguna de les modalitats d’aquest 
programa complementari.  

 
- 2) Línia de dinamització econòmica dels petits municipis 
(línia 2): Aquesta línia de suport té caràcter excepcionals i està adreçada 
específicament a aquells municipis de fins al 1.000 habitants.  
-  
 

Atès que en virtut del mateix acord, s’aprova la relació individualitzada dels ajuts 
a concedir als ens locals, havent-se concedit a  l’Ajuntament de Canet de Mar,  un 
total de 222.737,49 € que es desglossen en 111.368,74 € per a l’any 2017 i 
111.368,75 € per a l’any 2018, segons expedient 17/X/234078. 
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Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar,  té previst contractar a diverses 
persones, per desenvolupar projectes en el marc dels Plans locals d’Ocupació 
destinades a donar suport a diverses àrees municipals, d’acord amb els requisits 
establerts a l’article 12 de les bases de la  convocatòria, i dins de la línia 1 suport 
a l’ocupació local, apartat a) modalitat de suport als plans locals d’ocupació 
suport integral de foment de l’ocupació.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, no desitja redistribuir l’import atorgat 
entre les diverses modalitats possibles dins la línia 1.  
 
Vist el que disposa l’article 19 de les bases, segons el qual per a l’efectivitat dels 
ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa complementari és 
necessari que els ens destinataris manifestin expressament l’acceptació de l’ajut 
atorgat en el marc de cada línia de suport, com a màxim, fins el 29 d’abril de 
2017. 
 
Vist això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut per import total de 222.737,49 € que es desglossen en 
111.368,74 € per a l’any 2017 i 111.368,75 € per a l’any 2018, segons expedient 
17/X/234078, concedit per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en el marc el “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-
2018”,  del seu règim de concertació i de la concessió d'ajuts, en el marc del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, destinant  l’import global de la subvenció 
a la  línia 1, apartat a) modalitat de suport als plans d’ocupació.  
 
SEGON.-  Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
TERCER.- Comunicar expressament a la Direcció de Serveis de Cooperació Local 
l’acceptació de l’ajut atorgat, així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals 
als efectes oportuns. 
 
 
10.-  ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A L’INSTAL.LACIÓ D’UNA VARIANT DE LA XARXA 
ELÈCTRICA DE DESTRIBUCIÓ DE BT AL CARRER ALBA, XX DE CANET DE 
MAR. 
 
INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL   

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA D’OBRES PER VARIANT DE LA XARXA 
ELÈCTRICA DE DISTRIBUCIÓ DE BT 

CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 

LOCALITZACIÓ: c/ Alba, XX 

 
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
  
 

Ref.: SCE-539168 
Reg. Entr. 1113 
Data 24-02-2017 
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Vist el plànol i la resta de documentació presentada, de modificació de la proposta 
inicial presentada per una variant de la xarxa elèctrica de distribució de BT degut 
a les obres del c/ Alba núm. XX d’aquesta localitat, la tècnica que subscriu 
l'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 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..  

4 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. 
S’haurà de col·locar la senyalització provisional d’obres que la Policia Local 
cregui pertinent. 

5 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. 

6 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 en horari nocturn. 

7 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. 

8 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. 

9 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents per 
tal de no interrompre el tràfic de vehicles. 

10 Caldrà ubicar el nou suport a la zona de la vorera més propera possible de la 
façana de la finca per tal de permetre l’accessibilitat de les persones per la 
vorera. 

11 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. 

12 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. 

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

d’una fiança de 60 € per a les obres executades per Endesa Distribución 
Eléctrica S.L. al nostre municipi. 
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15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de 121,60 €. 

16 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € 
(OF20) 

17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i la Policia Local. 

18 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. 

19 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 

20 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. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 5 metres lineals i una durada de l’obra 
de 15 dies. 
 
RESULTANT que s’han complerts 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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, 
S.L. per a la instal·lació d’una variant de la xarxa elèctrica de distribució de BT al 
carrer Alba, XX de Canet de Mar, amb els condicionaments esmentats a l’informe 
de l’enginyera municipal de data 27 de febrer de 2017 i que s’expressen al 
document de la llicència. 
 

SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60€ i s’ha fet efectiu 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de 
121,60€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
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transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 64,8€ en concepte 
de taxes per ocupació de la via pública. 

 
11.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ 
DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. OLG, PER AL SANEJAMENT DE 
MUR EXTERIOR I ACTUACIONS VÀRIES A L’HABITATGE SITUAT A 
L’AVINGUDA DR. FLEMING, XX.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. OLG, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per al sanejament de mur exterior i actuacions vàries a l’habitatge 
situat a l’Av. Dr. Fleming, XX.  
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 3 de març d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la nova documentació presentada en relació amb la sol·licitud de 
referència, es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en el 
sanejament d’un mur exterior i actuacions varies a l’interior (substitució de 
paviments, enrajolats, cuines i banys i canviar sanitaris, ...) a l’habitatge situat a 
la Ronda Doctor Fleming, XX  

 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 1.845,00 € (IVA exclòs). 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural ni s’alterarà la volumetria de 
l’edificació. 
 

 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 
les condicions d’habitabilitat existents. 
 

 L’acabat del mur 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.  
 

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
 

 Caldrà fer la liquidació complementaria de l’impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el pressupost real de l’obra de 
1.845,00 € (IVA exclòs): 
 
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (4%PR): 73,80 €” 
 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 13 de març d’enguany, el 
contingut del qual és: 
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“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 3/03/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al 
sanejament de mur exterior i actuacions vàries a l’habitatge situat a l’Avinguda 
Doctor Fleming, XX, sol·licitada pel senyor OLG, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, 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.- En data 15/02/2017, el sol·licitant havia presentat una comunicació 
prèvia d’obra menor de poca entitat, adjuntant el justificant de l’autoliquidació 
següent: 
 
 Taxa .................................................... 28,71 € 
 ICIO (pressupost: 200,00 €)  .................... 8,00 € 
 Fiança béns urbanístics .......................... 60,00 € 
 Fiança per residus ................................ 150,00 € 
 
Pel que fa la taxa, en data 20/02/2017, el sol·licitant amplia la sol·licitud a obra 
menor, amb el mateix pressupost, efectuant la liquidació complementària per 
import de 139,50 €, corresponent a les taxes urbanístiques de tramitació, d’acord 
amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1: 
 
Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), en data 
2/03/2017, i arran de l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, 
l’interessat aporta el pressupost de l’obra, que xifra en 1.845,00 (IVA exclòs). 
 
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal núm. 5, la base 
imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del 
mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul 
dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2013, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi  detallen. 
 
Atès que el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que 
resulta de l’aplicació dels mòduls, s’ha efectuat una liquidació provisional del 4%, 
d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
1.845,00 € 4%  73,80* € 
 
*L’interessat ha efectuat una liquidació complementària en 
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data 9/03/2017, per la diferència entre l’ICIO liquidat en data 
15/02/2017 i el resultant de l’informe tècnic de data 
3/03/2017. 
  
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, segons els 
càlculs següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% pressupost 60,00 € 

 
   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 150,00 € 

 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada 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”. 
 
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 3/03/2017.” 
 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. OLG, per al sanejament de mur 
exterior i actuacions viàries a l’habitatge situat a l’Av. Dr. Fleming, 28, amb les 
següents condicions: 
  

 No es tocarà cap element estructural ni s’alterarà la volumetria de 
l’edificació. 
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 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 

les condicions d’habitabilitat existents. 
 

 L’acabat del mur 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.  
 

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de setanta-tres euros amb vuitanta cèntims d’euro 
(73,80 €) 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 fiança dels valors 
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00€) i la fiança de residus de 
construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€). Aquestes fiances es 
retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver 
dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública. 
Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació,  ho haurà de comunicar  
prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la 
liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les 
ordenances fiscals vigents. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
                                                                                    
 
12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS  A LA SRA. RAV, PER A 
FER EL PAVIMENT DE LA VORERA QUE QUEDA DAVANT DEL NÚM. XX DEL 
CARRER JOAN MARAGALL. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. RAV, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a fer el paviment de la vorera que queda davant del núm. XX 
del carrer Joan Maragall. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 13 de març d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en pavimentar 
la vorera que queda davant del núm. XX del carrer Joan Maragall, XX. 
 
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: 



S/Amn 

 
26 

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 

 
 Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el 

mateix que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en 
qualsevol cas de 4 cm. 
 

 La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les 
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis 
Tècnics municipals. 
 

 Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de 
morter o beurada. 

 
Finalment, caldrà fer la liquidació complementaria de l’impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres, d’acord amb el pressupost obtingut d’aplicar 
els mòduls definits a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres: 
 
Pressupost de referència (PR): 2.548,00 € 
 
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (4%PR): 101,92 €” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 16 de març  d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 13/03/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per fer el 
paviment de la vorera davant el núm. XX del carrer Joan Maragall, sol·licitada per 
la senyora RAV, 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 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, 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.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, s’ha 
efectuat la liquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 

 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), en data 
8/03/2017 s’ha efectuat una autoliquidació provisional del 4%, sobre un 
pressupost de 1.800,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
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Pressupost Tipus  Total 
1.800,00 € 4%  72,00 € 

  
No obstant, segons consta a l’informe tècnic de data 13/03/2017, el pressupost 
de referència que s’obté aplicant els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5, és 
d’import superior, per la qual cosa la interessada ha efectuat, en data 
15/03/2017, una liquidació complementària de 29,92 €, per completar la quota 
següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
2.548,00 € 4%  101,92 € 

 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, segons els 
càlculs següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 2% pressupost 60,00 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 150,00 € 

 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada 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”. 
 
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 13/03/2017.” 
 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
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Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. RAV per fer el paviment de 
la vorera que queda davant del núm XX al carrer Joan Maragall, amb les següents 
condicions: 
 

 “Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el 
mateix que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en 
qualsevol cas de 4 cm. 
 

 La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les 
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis 
Tècnics municipals. 
 

 Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de 
morter o beurada.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cent un euros amb noranta-dós cèntims d’euro 
(101,92 €) 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 fiança dels valors 
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00€) i la fiança de residus de 
construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€). Aquestes fiances es 
retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol·licitud i comprovant d’haver 
dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública. 
Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació,  ho haurà de comunicar  
prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la 
liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les 
ordenances fiscals vigents.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
                                                                                    

13.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A LA SRA. EIF, PER A 
LA REFORMA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR EN CANTONADA SITUAT AL 
TORRENT DELS LLEDONERS, XX 

Vista la instància presentada per la Sra. EIF, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a la reforma de l’habitatge unifamiliar en cantonada situat al Torrent 
dels Lledoners, XX. 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 8 de març de 2017, el contingut 
del qual és: 
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“Es presenta documentació complementària a la sol·licitud de llicència d’obres per 
a la reforma d’un habitatge unifamiliar en cantonada entre el Torrent dels 
Lledoners núm. XX i el carrer Romaní. En concret es justifiquen els següents 
punts: 
  

1. S’encasten els baixants de façana a nivell de planta baixa 
2. S’especifica l’acabat de façana segons normativa 
3. Es modifiquen les ventilacions de banys i es condueixen a coberta 
4. Es justifica el compliment del HE 4 del CTE 

 
Conseqüentment, el projecte acompleix amb la normativa urbanística 

d’aplicació i s’informa favorablement la llicència sol·licitada.” 
 
I també l’informe de l’arquitecta municipal de data 21 de març, el contingut del 
qual és: 
 
“A sol·licitud d’intervenció és realitza el següent informe per determinar el 
pressupost de referència a efectes de liquidació de l’ICIO per a la llicència d’obres 
majors de reforma d’habitatge unifamiliar a la cantonada del Torrent dels 
Lledoners XX amb el carrer Romaní. 
 
 Al projecte executiu presentat consta un pressupost d’execució material de 
60.725,59 €. Amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és 
de 59.422,50 €. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la 
llicència d’obres sol·licitada és el major dels esmentats, és a dir, el que consta al 
projecte executiu presentat de 60.725,59 €. 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 13 de març de 2017 
d’enguany, el contingut del qual és: 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en dates 19/01/2017 (RE330) i 7/03/2017 (RE1344) 
per la senyora EIF per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la 
reforma de l’habitatge unifamiliar situat al Torrent dels Lledoners, XX (cantonada 
amb carrer Romaní), de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució 
redactat per l’arquitecte Francesc Xavier Ros i Novell  (Visat: 2017000016, de 
16/01/2017), s’emet el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística 
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per 
les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o 
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta 
a llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de 
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nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, 
construccions i instal·lacions ja existents. 
 
SEGON .- 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 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, va  documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable 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. 
 
TERCER.- El projecte bàsic i executiu, amb la documentació aportada a què es 
refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta 
municipal en data 8/03/2017. 
 
QUART.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra major, en consta acreditada l’autoliquidació, d’acord amb el càlcul següent 
(OF núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme”, article 6.1): 
 

 
Preu per m2 a construir Superfície construïda Import 

Reforma 
1,67 €/m2 

Mínim: 333,99 €  126,26 m2 210,85 € 

TOTAL  
 

333,99 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha efectuat 
una autoliquidació provisional del 4% del pressupost d’execució material (PEM), 
sobre un pressupost de 60.725,59 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
 

PEM Tipus impost Total 

60.725,59 € 4% 2.429,02 € 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, d’acord amb els 
càlculs següents: 
 
Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% pressupost 1.214,51 € 

   

Residus de la construcció 11€/tona 37,05 t 407,55 € 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que 
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
CINQUÈ.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada 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:  
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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 data 19 de juny  de 2015”. 

En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de la llicència 
sol·licitada.” 

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 

CONSIDERANT que l’adopció d’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 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. EIF per a la reforma d’un habitatge 
unifamiliar en cantonada al Torrent dels Lledoners, XX/ Romaní, d’acord al 
projecte bàsic i executiu redactat per Ros Arquitectura, Xavier Ros i Novell i Maria 
Ros Riera, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència 
resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística 
municipal aprovades per Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2007.  

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos mil quatre-cents vint-i-nou euros amb dos 
cèntims d’euro (2.429,02 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents 
trenta-tres euros amb noranta-nou cèntims d’euro (333,99 €).  

TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels 
valors urbanístics en risc per import de mil dos-cents catorze euros amb 
cinquanta-un cèntims d’euro (1.214,51 €) i fiança de residus de construcció per 
import de quatre-cents set euros amb cinquanta-cinc cèntims d’euro (407,55 €) 
Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la comunicació de 
primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor 
autoritzat. 

QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics 
d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
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Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
 
14.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 6 A l’11  
DE MARÇ DE 2017 (números del 281 al  311) 
O_INCLUSION_PLANTILLA]O_INCLUSION_PLANILLA] 
 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0281/2017 06/03/2017 DECRET per BAIXA sanció per no identificació 

DE0282/2017 06/03/2017 Incoació procediment de restauració de la legalitat 
aparcament Dotras Vila, XX 

DE0283/2017 06/03/2017 INCOACIÓ SANCIÓ TINENÇA ANIMALS - JFF - 
17/02/17 

DE0284/2017 06/03/2017 Rectificació error adjudicació contractació servei 
de psicologia i logopèdia.  

DE0285/2017 06/03/2017 Incoació expedient de restauració carrer Pere 
Deleglise, XX 

DE0286/2017 06/03/2017 Renúncia de nínxol núm.1560 5è pis dep.Jesús 

DE0287/2017 06/03/2017 INCOACIÓ SANCIÓ CIVISME - AM - 16/02/2017 

DE0288/2017 06/03/2017 JUSTIFICACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU, VARIS 

DE0289/2017 06/03/2017 Rectificació nòmina mes de febrer 

DE0290/2017 06/03/2017 Decret convocatòria Mesa de Contractació sorteig 
empat  

DE0291/2017 06/03/2017 MODIFICACIÓ PRESSUP.GENERACIÓ DE CRÈDITS 
3R ATOG.B.MENJADOR 



S/Amn 

 
33 

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 

DE0292/2017 07/03/2017 Participació al Programa.cat de la Generalitat de 
Catalunya 

DE0293/2017 07/03/2017 LIQUIDACIÓ TELEFON ESCOLA TURÓ DEL DRAC 

DE0294/2017 07/03/2017 ESTIMAR EXPEDIENT RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL RCA 

DE0295/2017 07/03/2017 LIQUIDACIÓ TELEFON ESCOLA DE MUSICA  

DE0296/2017 07/03/2017 Nomenament interventora accidental 

DE0297/2017 07/03/2017 LIQUIDACIÓ TELEFON ESCOLA MISERICÒRDIA 

DE0298/2017 07/03/2017 LIQUIDACIÓ AUDITORIA ESCOLA BRESSOL 

DE0299/2017 07/03/2017 Rectificació Decret convocatòria Mesa de 
Contractació. 

DE0300/2017 08/03/2017 AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
HIVERN 16-17 NOU SOL I OMBRA 

DE0301/2017 08/03/2017 AUTORITZACIÓ PETARDS 2017 

DE0302/2017 08/03/2017 Reconeixement antiguitat Sr. LL.V.P. 

DE0303/2017 08/03/2017 Canvi de nom de nínxol núm.585 5è pis dep.Sant 
Josep  

DE0304/2017 08/03/2017 TERRASSA HIVERN 2016-2017 BAR CAN TORRENT 

DE0305/2017 08/03/2017 OCUPACIÓ VIA PÚBLIC DE FLORISTES I 
JARDINERES ROSA BLEY, SL ANY 2017 

DE0306/2017 08/03/2017 AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CASETA 
ONCE 

DE0307/2017 08/03/2017 Revocació Comissió de Serveis Sr. F.A.A. 
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DE0308/2017 09/03/2017 Sol·licitud canvi de destinació Meses de 
Concertació projecte Odèon 

DE0309/2017 09/03/2017 Advertiment multes coercitives Ronda Francesc 
Parera, XX (parcel.les HF-7 i HF-11) 

DE0310/2017 10/03/2017 Alta Inventari parcel.la sobrera Hotel Carlos 

DE0311/2017 10/03/2017 Decret requeriment documentació i garantia 
contractació servei docència curs de monitors 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
I 
15.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 10.35 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
 
 
Dolors Puig Gómez     Blanca Arbell Brugarola  
 
 
 
 


