
S/Amn 

 
1 

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 

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

DATA 26 DE JULIOL 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: 8.58 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 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  19.07.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació assistències òrgans col.legiats 
4) Aprovació conveni de col.laboració amb la Generalitat de Catalunya per al 

projecte passarel.les per a l’Institut Lluís Domènech i Montaner. 
5) Aprovació conveni de col.laboració amb la Generalitat de Catalunya per al 

projecte passarel.les per a l’Institut Sunsi Mora  
6) Concessió llicència obres menors per al canvi de bordó de la vorera situada al 

núm. XX del carrer Doctor Guiteras 
7) Concessió llicència d’obres menors per a la construcció d’una piscina al 

Passeig de la Misericòrdia, XX 
8) Concessió llicència d’obres menors per a la rehabilitació de l’habitatge de la 

Riera Pinar, XX 
9) Concessió llicència d’obres menors per arranjar i pintar façana de l’immoble 

situat a la Riera Buscarons, XX 
10) Concessió llicència d’obres menors per a la formació de xarxa de sanejament i 

connexió a la xarxa pública a través del c/ Pere Déléglise, al Col.legi Yglesias 
11) Concessió llicència d’obres menors per a la connexió de clavegueram des de 

l’immoble situat al carrer Xaró Baix, XX 
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12) Concessió llicència d’obres majors a la Sra. MC, per a la reforma de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat a la Riera Buscarons, XX 

13) Comunicació de Primera Ocupació de les obres de legalització d’un ús 
preexistent d’aparcament a la planta soterrani de l’edifici plurifamiliar entre 
mitgeres ubicat al carrer Molí, XX 

14) Comunicació de Primera Ocupació de les obres de rehabilitació de la planta 
baixa del a Masia de “Can Santinyà”, al carrer Josep Baró, XX 

15) Donar compte de la relació de decrets del 10 al 15 de juliol de 2017 (números 
del 822 al 886) 

16) 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 19.07.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 19 de juliol 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 
 

- Diligència d’Ordenació de data 18 de juliol de 2017, emesa pel  Jutjat Contenciós 
Adminstratiu núm. 17 de Barcelona,  en relació al Recurs: PA 134/16 F3, 
interposat pel senyor JVM, impugnant la resolució de l’Ajuntament de Canet de 
Mar de data 30 de març de 2016, que va desestimar la reclamació patrimonial 
efectuada pels danys i perjudicis, que va al.legar haver sofert com a 
conseqüència de l’anormal funcionament del servei públic, al ser traslladades les 
restes mortals del seu pare del nínxol propietat del recurrent, sense informar ni 
demanar el seu consentiment, acordant que, de moment, no procedeix practicar 
la taxació de costes sol.licitada. 
  

  Se’n dóna compte.  
 
- Diligència d’Ordenació de data 20 de juliol de 2017, emesa pel  Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya – Sala Contenciosa Adminstrativa – Secció Primera,  en 
relació al Recurs Ordinari núm. 103/2017, interposat pel senyor FFF, acusant 
rebut de l’escrit de conclusions presentat per la part recurrent i atorgant a la part 
demanda un termini de  deu dies per presentar el seu escrit de conclusions. 
  

  Se’n dóna compte.  
 
- Auto de data 24 de maig de 2017, emès pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya – Sala Contenciosa Adminstrativa – Secció Tercera -  presentat per la 
Procuradora al Tribunals, senyora Maria José Blanchar García, en relació al Recurs 
núm. 347/2010, interposat per ANIBEX TEN, SL, contra l’Ajuntament de Canet de 
Mar, Pulligan Internacional, SA i Canet Punt, SA, acordant que s’estima la nul·litat 
de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de maig de 2016, que en la seva 
essència va denegar l’aprovació provisional de la figura de planejament per la que 
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va recaure en aquest procés, la Sentència ferma núm. 504, de 25 de juny de 
2013. Condemnant a costes pel present incident a la part demandada. 
 
Se’n dóna compte.  
 
3.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES ORGANS COL.LEGIATS DES DEL DIA 15 DE 
JUNY FINS AL DIA 14 DE JULIOL 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 21 i 28 de juny i 5 i 12 de juliol 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. 
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Assessora. 
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió del Ple Municipal. 
 
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 Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
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ACORDS 
 
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 juny i el 14 de juliol de 2017, amb 
el següent detall: 
 
Cognoms i Nom Import 
Llovet i Bayer, Lluís 1.473,32 € 
Masvidal Serra, Josep M. 1.473,32 € 
Serra Lerga, Raquel 1.473,32 € 
Tamayo Mata, Sílvia 1.473,32 € 
TOTAL 5.893,28 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 5.893,28 €, 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.  
 
4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER AL PROJECTE PASSAREL·LES EN EL MARC DE LES 
MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES 
DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI 

 
Atès que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres 
docents podran desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat  per a 
tercer i quart curs d’ESO. 
 
Atès que aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la 
continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, 
amb risc d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que 
permeten organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si 
escau, amb una clara orientació pràctica.  
 
Atès que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament 
d'Ensenyament podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres 
institucions per a la realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació 
de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart 
curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.  
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Atès que l'Institut Lluís Domènech i Montaner ha elaborat el seu projecte 
d’atenció a la diversitat, en el marc de les mesures específiques d’atenció a 
l’alumnat, amb el nom “Passarel·les”.  
 
Atès que l’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de 
tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials 
del currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és conscient que hi ha alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència 
de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l'Institut Lluís Domènech i 
Montaner amb la seva col·laboració en el projecte Passarel·les, per tal de donar 
una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la 
finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar disposa de recursos educatius per 
col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una 
formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del 
municipi. 
 
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Canet de Mar 
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor 
resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la tècnica municipal d’Educació, que 
es transcriu a continuació: 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
RELATIU AL Projecte singular Passarel·les en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’Educació 
Secundària Obligatòria de l’INS Lluís Domènech i Montaner 
 
I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 
Servei promotor: Ajuntament de Canet de Mar  

Dades de contacte del servei promotor: Àrea d’Educació de l’Ajuntament 
de Canet de Mar artigasgm@canetdemar.cat  937954625 
 
II. PROPOSTA DE CONVENI 
Entitat/s amb la/les qual/s se celebra el conveni: Departament 
d’Ensenyament, Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat de Generalitat d Catalunya. 

 
 
Objecte del conveni: Establir els termes de la col·laboració  entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de Mar en matèria 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria a través del Projecte Passarel·les 

 

mailto:artigasgm@canetdemar.cat
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III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 
Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni:  
El Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran 
desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat  per a tercer i quart 
curs d’ESO. 
L’esmentat decret estableix que Departament d'Ensenyament podrà 
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions 
per a la realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació 
de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de 
tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o 
professional.  
L’Institut Lluís Domènech i Montaner  ha elaborat el seu projecte d’atenció a 
la diversitat, en el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, 
amb el nom “Passarel·les”. L’objecte principal d’aquest projecte és donar 
suport als alumnes de tercer i/o quart curs de l’educació secundària 
obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, 
perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen 
d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que 
facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
La col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Canet en el marc dels projectes singulars es va iniciar el curs 2007-2008 i se 
n’han beneficiat prop d’un centenar d’alumnes. 
 
Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius del 
servei promotor:  
L’Ajuntament  de Canet de Mar és conscient que hi ha alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades 
conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l'Institut 
Lluís Domènech i Montaner col·laborant en el projecte Passarel·les, per tal de 
donar una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes 
amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
L’ Ajuntament de Canet de Mar disposa de recursos educatius per a 
col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los 
una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la 
realitat del municipi. 
El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de Mar consideren 
positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor 
resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi 
 
Objectius d’interès comú a complir:  
Donar una resposta a les necessitats de suport educatiu dels alumnes amb la 
finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
 
IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL 

CONVENI 
Actuacions a escometre pel Departament d’Ensenyament: 
 L’INS Lluís Domènech i Montaner durà a terme el projecte i l’aprovarà al 
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consell escolar. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO que hagin estat inclosos al 
projecte realitzaran activitats formatives en instal·lacions exterior al centre 
en un període no superior al 40% de l’horari escolar setmanal. 
L’equip docent del centre elaborarà un currículum adaptat a les necessitats 
formatives de calda alumne. 

 
Actuacions a escometre pe l’Ajuntament de Canet de Mar:  
Facilitarà l’accés dels alumnes a els instal·lacions adients. 
Formalitzarà un conveni amb cada una de les entitats que col·laboren en el 
projecte.   
Facilitarà al centre docent tota la informació necessària per a l’avaluació i 
consegüent orientació del procés d’aprenentatge. 
Donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i 
en matèria de protecció del menor 
 

 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI: 
No s’estableix formalment una comissió de seguiment, ja que es fa 
seguiment trimestral del seu desenvolupament mitjançant les 
avaluacions als alumnes, les coordinacions tècniques i la informació 
al consell escola r del centre. 

 
VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC: 

Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni:  
La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
a) Aportació de mitjans materials, en el seu cas: 
 
Departament d’Ensenyament: Instal·lacions Institut Lluís Domènech i 
Montaner 

 
Ajuntament de Canet: Instal·lacions Ajuntament de Canet de Mar  

 
b) Aportació de mitjans personals, en el seu cas: 

 
Departament d’Ensenyament: Professorat de l’institut 

 
Ajuntament de Canet: Col·laboren en el desenvolupament i seguiment  del 
projecte el personal tècnic adscrit a les àrees d’Educació, Joventut i 
Promoció Econòmica amb una petita dedicació horària. 
 
c) Pressupost total de l’activitat: No hi ha un pressupost assignat a 
l’activitat ja que no comporta despesa directa. 

 
d) Aportació de recursos financers: 
No n’hi ha 

 
 

e) Impacte econòmic  
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No n’hi ha 
 

 
VII. ALTRES REQUERIMENTS: 

Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual. 
 
El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 
 
 

 
Vist l’informe emès per la Secretaria que es transcriu a continuació: 
 

Informe 28/2017 de Secretaria, en relació a l’aprovació d’un 
conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament per al 
projecte “passarel·les”  
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en relació amb l’expedient d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al projecte 
“passarel·les” en el marc de les mesures específiques d’atenció a la 
diversitat dels alumnes d’educació secundària obligatòria del municipi i en 
virtut d’allò establert a l’art. 173 del Reglament de Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre i l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, 
de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris 
d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, emeto el 
següent, 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
 
La legislació bàsica aplicable és la següent: 
 
• Articles 6, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local -LRBRL-. 
• Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic -LRJSP-. 
• Articles 61 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 

d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local -TRRL-. 

• Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 
administratiu de Catalunya 

 
SEGON .- Consideracions jurídiques  
 
Segons disposa l’art. 57 de la LRBRL, en la redacció donada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local -LRSAL-: 
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• «1. La cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre 

l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats 
Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, es 
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes 
que preveuen les lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els 
consorcis o els convenis administratius que subscriguin. 

• De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes 
administracions es donarà comunicació a aquelles altres que, resultant 
interessades, no hagin intervingut en el mateix, a l'efecte de mantenir 
una recíproca i constant informació. 

• 2. La subscripció de convenis i constitució de consorcis haurà de 
millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats 
administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. (...) ". 

 
Els convenis interadministratius de cooperació constitueixen una figura de 
negociació entorn de la qual es desenvolupa una col·laboració bilateral, que 
poden incloure la utilització de mitjans, serveis i recursos d'una altra 
administració pública, per a l'exercici de competències pròpies o delegades 
(art. 47.2.a ) LRJSP). 
 
La capacitat de les administracions per a la celebració de convenis deriva de 
la seva pròpia personalitat jurídica, i es regeixen aquests pel principi de 
voluntarietat i lliure consentiment de les administracions que decideixen 
exercir les seves competències de comú acord, resultant exclosos de l'àmbit 
de la legislació de contractes del sector públic (art. 4.1.c) TRLCSP: Els 
convenis de col·laboració que celebri l'Administració General de l'Estat amb 
les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les universitats 
públiques, les comunitats autònomes, les entitats locals, organismes 
autònoms i restants entitats públiques, o els que formalitzin aquests 
organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin la 
consideració de contractes subjectes a aquesta Llei). 
D'aquesta manera, els convenis no poden tenir per objecte prestacions 
pròpies dels contractes, resultant en un altre cas plenament aplicables les 
disposicions en matèria de contractació del sector públic. 
 
En relació amb els límits dels convenis de cooperació, cal estar així mateix 
als que deriven del caràcter no disponible de la competència, de manera 
que el conveni no pot servir per alterar la distribució constitucional, 
estatutària i de la legislació bàsica de la competència. En l'esborrany de 
conveni que s'informa, la cooperació va referida a l’atenció educativa a la 
diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria de 3r i 4t curs amb 
la finalitat de facilitar la inclusió escolar, social i laboral d’aquells alumnes 
amb dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta. 
 
La subscripció del conveni haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, 
eliminar duplicitats administratives, facilitar l'actuació conjunta de mitjans i 
serveis públics, contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública, i 
complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, el que ha de resultar acreditat en l'expedient. 



S/Amn 

 
10 

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 

 
Examinat l'esborrany del Conveni Interadministratiu de col·laboració entre 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i aquest 
Ajuntament, amb l'objecte de facilitar la inclusió escolar, social i laboral 
d’aquells alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb problemes de 
conducta de 3r i 4t d’ESO de l’institut Lluís Domènech i Montaner i que 
consta en l'expedient, al qual s'adjunta la preceptiva Memòria justificativa, 
segons el parer de la tècnica que subscriu, es compleixen els requisits 
regulats per la legislació estatal, incloent-se en el seu contingut: 
 
a) Les entitats que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què 

actua cadascuna de les parts. 
b) La competència que exerceix cada Administració. 
c) El seu objecte i actuacions que s'acorden desenvolupar, consistents en 

establir els termes de la col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de Mar en matèria d’atenció 
educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, 
a través del projecte “passarel·les”. 

d) El conveni no implica obligacions financeres ni compromisos de 
pagament a càrrec de l’Ajuntament. 

e) Conseqüències aplicables en cas d'incompliment del conveni, i criteris 
per a la determinació de les indemnitzacions procedents: No es 
determinen. 

f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i 
dels compromisos de les parts: No es determinen. 

g) Modificació del conveni: No es preveu la seva modificació, en 
conseqüència, la seva modificació requerirà acord unànime de les parts. 

h) Termini de vigència del conveni, i la possibilitat de pròrroga. Es fixa un 
termini de vigència des de l’1 de setembre de 2017 fins al 31 d’agost de 
2019, preveient-se la possibilitat d’una pròrroga expressa per un màxim 
de dos anys més. 

i) Supòsits d'extinció del conveni i la forma d'acabar les actuacions en 
curs per al supòsit d'extinció. 

j) Els òrgans i els procediments a què es sotmeten les diferències que 
puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens 
perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu: es disposa que la competència per a la resolució de les 
qüestions litigioses sobre la interpretació del conveni correspon a la 
jurisdicció contenciosa administrativa 

 
TERCER .- Procediment a seguir  
 
En relació amb el procediment aplicable per a aprovar els convenis de 
col·laboració, l'article 57 de la LRBRL es limita a establir que: 
 
“De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes 
administracions es donarà comunicació a aquelles altres que, resultant 
interessades, no hagin intervingut en el mateix, a l'efecte de mantenir una 
recíproca i constant informació". 
 
Elaborat el text inicial del conveni, s’emetrà informe d’Intervenció en relació 
amb els aspectes econòmics que comporti la seva subscripció, en concret,  
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l’Interventor valorarà, especialment, que aquest conveni, en termes de 
eficiència econòmica, permeti una assignació més eficient dels recursos 
econòmics, en cas que la subscripció del conveni tingui repercussions 
econòmiques per a l’Entitat Local. 
 
Per la seva banda, l'article 50.1 de la LRJSP exigeix que el conveni 
s'acompanyi amb caràcter preceptiu d'una memòria justificativa on s'analitzi 
la necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic, el caràcter no 
contractual de l'activitat en qüestió, així com el compliment del que preveu 
aquesta Llei. L'expedient que s'informa comprèn la corresponent Memòria 
justificativa amb el contingut mínim indicat. 
 
Els convenis es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts. 
Han de ser inscrits en el corresponent Registre electrònic d'òrgans de 
cooperació i de convenis (art. 144.3 LRJSP). I amb relació als subscrits per 
l'Administració General de l'Estat o algun dels seus organismes públics o 
entitats de dret públic vinculats o dependents, la seva eficàcia queda 
supeditada a la inscripció en el Registre Electrònic estatal d'Òrgans i 
Instruments de Cooperació del sector públic estatal, amb publicació al BOE. 
Prèviament, i amb caràcter facultatiu, es podran publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, que correspondria a aquesta 
administració pública signant (art. 48.8 LRJSP). 
 
Finalment, d'acord amb l'article 53.1 de la LRJSP, dins dels tres mesos 
següents a la subscripció de qualsevol conveni en què els compromisos 
econòmics assumits superin els 600.000 euros, s'ha de remetre 
electrònicament al Tribunal de Comptes o òrgans extern de fiscalització de 
la comunitat autònoma, segons correspongui, en els termes recollits en la 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de 
Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 24 de novembre de 2016, 
pel qual s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica al Tribunal de 
Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del 
sector públic local. 
 
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les 
aportacions financeres que es comprometin a realitzar el conjunt dels 
subjectes que subscriuen el conveni, independentment de l'aportació que 
correspongui a l'entitat local remitent de la documentació. 
 
Així mateix, les entitats locals hauran de remetre anualment una relació 
certificada comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la 
seva quantia, en aplicació de l'article 53.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic i la instrucció relativa a la remissió 
telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels 
celebrats per les entitats del sector públic local, aprovada per Resolució de 2 
de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes.  
 
Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i en la normativa vigent en matèria de 
transparència. 
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És competent per aprovar el present conveni de col·laboració  l’alcalde, de 
conformitat amb el que disposa l'article 21.s) de la LRBRL. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot l’exposat la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya per al projecte “passarel·les” en el marc de 
les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes d’educació 
secundària obligatòria del municipi 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i 
llevat d’error o omissió. 
 
A Canet de Mar, a la data de signatura electrònica. 

 
Vist el conveni de col·laboració a signar amb la Generalitat de Catalunya, que es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT  DE CANET DE MAR PER AL 
PROJECTE PASSAREL·LES EN EL MARC DE LES MESURES 
ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE 
L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI 
 
Barcelona, ..........................de ........ 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
La senyora Montserrat Llobet i Bach, directora general d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, 
nomenada pel Decret 61/2016 de 19 de gener, i actuant en l’exercici de les 
facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, 
de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 
28.7.2011). 
 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar, en virtut de 
les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, especialment facultada per subscriure aquest conveni per acord de 
la Junta de Govern Local de data_____. 
 
EXPOSEN: 
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Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que els 
centres docents podran desplegar mesures específiques d’atenció a la 
diversitat  per a tercer i quart curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un 
caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a alumnes 
amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc d’abandonament 
escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar 
el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una 
clara orientació pràctica.  
 
Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament 
d'Ensenyament podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres 
institucions per a la realització d’activitats fora del centre en el marc 
d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes 
de tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o 
professional.  
  
Que l'Institut Lluís Domènech i Montaner  ha elaborat el seu projecte 
d’atenció a la diversitat, en el marc de les mesures específiques d’atenció a 
l’alumnat, amb el nom “Passarel·les”. L’objecte principal d’aquest projecte 
és donar suport als alumnes de tercer i/o quart curs de l’educació 
secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, 
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i 
que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 
currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Que l’Ajuntament  de Canet de Mar és conscient que hi ha alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades 
conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l'Institut 
Lluís Domènech i Montaner col·laborant en el projecte Passarel·les, per tal 
de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests 
alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Que l'Ajuntament de Canet de Mar disposa de recursos educatius per a 
col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los 
una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la 
realitat del municipi. 
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Canet de Mar 
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una 
millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi. 
 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, 
acorden formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la 
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament  de Canet 
de Mar en matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació 
secundària obligatòria, a través del projecte Passarel·les. 
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SEGONA.- l'Institut Lluís Domènech i Montaner durà a terme el projecte 
esmentat, aprovat pel consell escolar del centre, on per tal de facilitar la 
inclusió escolar, social i laboral de determinats alumnes es preveu la 
realització d’activitats formatives en instal·lacions exteriors al centre en un 
període no superior al 40% de l'horari escolar setmanal.  
 
Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres 
públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya, participant en aquest 
projecte, i que a través de la col·laboració de l’Ajuntament  de Canet de Mar  
les realitzen fora del centre educatiu, queden cobertes per l’assegurança 
escolar, ja que han d’haver estat autoritzades pel consell escolar del centre.  
 
TERCERA.- Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els 
alumnes de 3r i/o 4t d’ESO que presentin dificultats generalitzades 
d’aprenentatge, un baix nivell d’assoliment de les competències en la 
majoria de les matèries en els cursos anteriors i que tenen compromès 
l’assoliment de les competències de l’etapa i compleixen algun dels requisits 
següents:  
 
1. Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que 

només es poden incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a 
proposta de l’equip docent, i quan s’ha escoltat el seu parer i el dels 
pares o tutors legals.  
 

2. Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut 
una avaluació positiva per superar el curs i/o no han assolit les 
competències de l’etapa. 

 
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits: 
 
1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat 

(CAD) o òrgan equivalent en relació amb l’adaptació curricular de 
l’etapa. 
 

2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants 
legals, expressada amb un document de compromís educatiu. 

 
L’alumne/a podrà participar en aquest projecte durant un curs acadèmic o 
bé durant un o més trimestres, segons la valoració que en facin el propi 
alumne/a, la seva família, el seu tutor/a i l’equip docent. En tots els casos 
els alumnes s’han d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs.  
Excepcionalment, es podran incorporar en un altre moment del curs si la 
valoració  de l’equip docent i/o de la CAD o òrgan equivalent ho estima 
favorable. 
 
QUARTA.- L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les necessitats 
formatives de cada alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir 
les competències bàsiques de l’etapa. 
 
Cada alumne/a que participi en aquest projecte formarà part d’un dels 
grups de 3r o 4t d’ESO essent aquest el seu grup de tutoria i participarà en 
el projecte quan sigui adient. 
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CINQUENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a facilitar 
l’accés dels alumnes a les instal·lacions adients on podran dur a terme 
activitats d’aplicació pràctica. Per aquesta raó es formalitzarà un document 
de col·laboració per part de l’Ajuntament amb cada una de les entitats que 
col·laboren d’acord amb el model que s’annexa. Aquestes activitats són part 
integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran 
escolaritzats a tots els efectes a l'Institut Lluís Domènech i Montaner durant 
el temps que les duguin a terme. 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà amb el centre docent en què 
l'alumnat està escolaritzat en la realització d'activitats educatives 
específiques. Així mateix facilitarà al centre docent tota la informació 
necessària per a l'avaluació i consegüent orientació del procés 
d'aprenentatge dels alumnes. 
 
SISENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de 
despesa per a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SETENA.- A l’acabament del curs, l’Institut elaborarà una memòria 
avaluativa del projecte i del grau d’assoliment dels objectius proposats i en 
donarà compte al consell escolar del centre, del qual l’Ajuntament de Canet 
de Mar en forma part. 
 
La Inspecció d'Educació farà la supervisió del procés d'assignació d'alumnes, 
del seu seguiment i dels resultats. 
 
NOVENA.- Es farà seguiment trimestral del desenvolupament d’aquest 
conveni mitjançant les avaluacions als alumnes, les coordinacions tècniques 
i la informació al consell escolar del centre que duran a terme els professors 
d’aquest projecte. 
 
DESENA.- Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de 
setembre de 2017, i desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2019. 
Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts 
signatàries abans de la finalització de la seva vigència. 
 
ONZENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a complir la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
concretament el què preveu la Llei orgànica, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 
 
DOTZENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a donar 
compliment a la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i 
concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica 
del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudicament 
Civil. 
 
TRETZENA.- En cas que alguna de les parts incompleixi alguna de les 
clàusules d’aquest conveni, aquest quedarà resolt i sense efectes. 
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CATORZENA.- Seran altres causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos 
d’antelació. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 

 
QUINZENA.- En cas de produir-se alguna qüestió litigiosa sobre la 
interpretació del conveni serà competent la Jurisdicció contenciosa 
administrativa en virtut de la seva matèria. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat, o 
triplicat si l’Administració Local demana un altre exemplar, a un sol efecte i, 
en prova de conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data ut 
supra. 
 
ANNEX  
 
ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
(nom de l’empresa) PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’APLICACIÓ 
PRÀCTICA RELACIONADES AMB EL PROJECTE PASSAREL·LES DE L’INSTITUT 
LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
 
Lloc i data………………… 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar i el Departament d’Ensenyament tenen 
signat un conveni de col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat d’Educació secundària del municipi, que participi en el projecte 
Passarel·les, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat 
de l’alumnat.  
 
Segons estableix la clàusula cinquena del conveni, l’Ajuntament de Canet de 
Mar es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a instal·lacions adients on 
dur a terme les activitats d’aplicació pràctica, fora del centre educatiu, 
previstes al programa de diversificació curricular en què l’alumne participa 
(Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria,). 
 
Amb aquesta finalitat …(nom de l’empresa)………. accepta col·laborar en la 
formació acadèmica de l’alumne ……………………………… de l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner facilitant la realització de les activitats d’aplicació 
pràctica detallades en el projecte Passarel·les en les seves instal·lacions. 
 
Aquestes activitats es duran a terme en el següent horari……… i durant el 
període……………. 
 
La realització d’aquestes activitats per part de l’alumne, en cap cas 
constituirà relació laboral ni professional de cap mena amb …………(nom de 
l’empresa) ……., per la qual cosa els sotasignats declaren que l’exercici de 
les activitats formatives no comporta per part de l’alumne/a, incorporació al 
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lloc de treball, sinó continuació de la seva formació educativa, subjecta a 
avaluació. 
 
(nom de l’empresa)..............es compromet a complir la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el què 
preveu la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre. 
 
(nom de l’empresa)............. es compromet a donar compliment a la 
normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme i 
Educació, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament, per al projecte Passarel·les en el 
marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de 
l’educació secundària obligatòria del municipi. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i a l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER AL PROJECTE PASSAREL·LES EN EL MARC DE LES 
MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES 
DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI 

 
Atès que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres 
docents podran desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat  per a 
tercer i quart curs d’ESO. 
 
Atès que aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la 
continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, 
amb risc d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que 
permeten organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si 
escau, amb una clara orientació pràctica.  
 
Atès que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament 
d'Ensenyament podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres 
institucions per a la realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació 
de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart 
curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.  
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Atès que l'Institut Sunsi Móra ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, 
en el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom 
“Passarel·les”.  
 
Atès que l’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de 
tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials 
del currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és conscient que hi ha alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència 
de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l'Institut Sunsi Móra amb la 
seva col·laboració en el projecte Passarel·les, per tal de donar una resposta a les 
necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la 
seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar disposa de recursos educatius per 
col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una 
formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del 
municipi. 
 
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Canet de Mar 
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor 
resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la tècnica municipal d’Educació, que 
es transcriu a continuació: 

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
RELATIU AL Projecte singular Passarel·les en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’Educació 
Secundària Obligatòria de l’INS Sunsi Móra 
 
VI. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 
Servei promotor: Ajuntament de Canet de Mar  

Dades de contacte del servei promotor: Àrea d’Educació de l’Ajuntament 
de Canet de Mar artigasgm@canetdemar.cat  937954625 
 
VII. PROPOSTA DE CONVENI 
Entitat/s amb la/les qual/s se celebra el conveni: Departament 
d’Ensenyament, Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat de Generalitat d Catalunya. 

 
 
Objecte del conveni: Establir els termes de la col·laboració  entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de Mar en matèria 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria a través del Projecte Passarel·les 

mailto:artigasgm@canetdemar.cat
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VIII. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 
Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni:  
El Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran 
desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat  per a tercer i quart 
curs d’ESO. 
L’esmentat decret estableix que Departament d'Ensenyament podrà 
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions 
per a la realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació 
de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de 
tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o 
professional.  
L’Institut Sunsi Móra  ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en 
el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom 
“Passarel·les”. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als 
alumnes de tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que 
presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme 
acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum que facilitin la 
seva inclusió escolar, social i laboral. 
La col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Canet en el marc dels projectes singulars es va iniciar el curs 2007-2008 i se 
n’han beneficiat prop d’un centenar d’alumnes. 
 
Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius del 
servei promotor:  
L’Ajuntament  de Canet de Mar és conscient que hi ha alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades 
conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l'Institut 
Sunsi Móra col·laborant en el projecte Passarel·les, per tal de donar una 
resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la 
finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
L’ Ajuntament de Canet de Mar disposa de recursos educatius per a 
col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los 
una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la 
realitat del municipi. 
El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de Mar consideren 
positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor 
resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi 
 
Objectius d’interès comú a complir:  
Donar una resposta a les necessitats de suport educatiu dels alumnes amb la 
finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
 
IX. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL 

CONVENI 
Actuacions a escometre pel Departament d’Ensenyament: 
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 L’INS Sunsi Móra durà a terme el projecte i l’aprovarà al consell escolar. Els 
alumnes de 3r i 4t d’ESO que hagin estat inclosos al projecte realitzaran 
activitats formatives en instal·lacions exterior al centre en un període no 
superior al 40% de l’horari escolar setmanal. 
L’equip docent del centre elaborarà un currículum adaptat a les necessitats 
formatives de calda alumne. 

 
Actuacions a escometre pe l’Ajuntament de Canet de Mar:  
Facilitarà l’accés dels alumnes a els instal·lacions adients. 
Formalitzarà un conveni amb cada una de les entitats que col·laboren en el 
projecte.   
Facilitarà al centre docent tota la informació necessària per a l’avaluació i 
consegüent orientació del procés d’aprenentatge. 
Donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i 
en matèria de protecció del menor 
 

 
X. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI: 
No s’estableix formalment una comissió de seguiment, ja que es fa 
seguiment trimestral del seu desenvolupament mitjançant les 
avaluacions als alumnes, les coordinacions tècniques i la informació 
al consell escola r del centre. 

 
VIII. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC: 

Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni:  
La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
f) Aportació de mitjans materials, en el seu cas: 
 
Departament d’Ensenyament: Instal·lacions Institut Sunsi Móra 

 
Ajuntament de Canet: Instal·lacions Ajuntament de Canet de Mar  

 
g) Aportació de mitjans personals, en el seu cas: 

 
Departament d’Ensenyament: Professorat de l’institut 

 
Ajuntament de Canet: Col·laboren en el desenvolupament i seguiment  del 
projecte el personal tècnic adscrit a les àrees d’Educació, Joventut i 
Promoció Econòmica amb una petita dedicació horària. 
 
h) Pressupost total de l’activitat: No hi ha un pressupost assignat a 
l’activitat ja que no comporta despesa directa. 

 
i) Aportació de recursos financers: 
No n’hi ha 

 
 

j) Impacte econòmic  
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No n’hi ha 
 

 
IX. ALTRES REQUERIMENTS: 

Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual. 
 
El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 
 
 

 
Vist l’informe emès per la Secretaria que es transcriu a continuació: 
 

Informe 29/2017 de Secretaria, en relació a l’aprovació d’un 
conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament per al 
projecte “passarel·les”  
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en relació amb l’expedient d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al projecte 
“passarel·les” en el marc de les mesures específiques d’atenció a la 
diversitat dels alumnes d’educació secundària obligatòria del municipi i en 
virtut d’allò establert a l’art. 173 del Reglament de Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre i l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, 
de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris 
d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, emeto el 
següent, 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
 
La legislació bàsica aplicable és la següent: 
 
• Articles 6, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local -LRBRL-. 
• Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic -LRJSP-. 
• Articles 61 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 

d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local -TRRL-. 

• Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 
administratiu de Catalunya 

 
SEGON .- Consideracions jurídiques  
 
Segons disposa l’art. 57 de la LRBRL, en la redacció donada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local -LRSAL-: 
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• «1. La cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre 

l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats 
Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, es 
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes 
que preveuen les lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els 
consorcis o els convenis administratius que subscriguin. 

• De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes 
administracions es donarà comunicació a aquelles altres que, resultant 
interessades, no hagin intervingut en el mateix, a l'efecte de mantenir 
una recíproca i constant informació. 

• 2. La subscripció de convenis i constitució de consorcis haurà de 
millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats 
administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. (...) ". 

 
Els convenis interadministratius de cooperació constitueixen una figura de 
negociació entorn de la qual es desenvolupa una col·laboració bilateral, que 
poden incloure la utilització de mitjans, serveis i recursos d'una altra 
administració pública, per a l'exercici de competències pròpies o delegades 
(art. 47.2.a ) LRJSP). 
 
La capacitat de les administracions per a la celebració de convenis deriva de 
la seva pròpia personalitat jurídica, i es regeixen aquests pel principi de 
voluntarietat i lliure consentiment de les administracions que decideixen 
exercir les seves competències de comú acord, resultant exclosos de l'àmbit 
de la legislació de contractes del sector públic (art. 4.1.c) TRLCSP: Els 
convenis de col·laboració que celebri l'Administració General de l'Estat amb 
les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les universitats 
públiques, les comunitats autònomes, les entitats locals, organismes 
autònoms i restants entitats públiques, o els que formalitzin aquests 
organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin la 
consideració de contractes subjectes a aquesta Llei). 
 
D'aquesta manera, els convenis no poden tenir per objecte prestacions 
pròpies dels contractes, resultant en un altre cas plenament aplicables les 
disposicions en matèria de contractació del sector públic. 
 
En relació amb els límits dels convenis de cooperació, cal estar així mateix 
als que deriven del caràcter no disponible de la competència, de manera 
que el conveni no pot servir per alterar la distribució constitucional, 
estatutària i de la legislació bàsica de la competència. En l'esborrany de 
conveni que s'informa, la cooperació va referida a l’atenció educativa a la 
diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria de 3r i 4t curs amb 
la finalitat de facilitar la inclusió escolar, social i laboral d’aquells alumnes 
amb dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta. 
 
La subscripció del conveni haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, 
eliminar duplicitats administratives, facilitar l'actuació conjunta de mitjans i 
serveis públics, contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública, i 
complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, el que ha de resultar acreditat en l'expedient. 
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Examinat l'esborrany del Conveni Interadministratiu de col·laboració entre 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i aquest 
Ajuntament, amb l'objecte de facilitar la inclusió escolar, social i laboral 
d’aquells alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb problemes de 
conducta de 3r i 4t d’ESO de l’institut Sunsi Mora i que consta en 
l'expedient, al qual s'adjunta la preceptiva Memòria justificativa, segons el 
parer de la tècnica que subscriu, es compleixen els requisits regulats per la 
legislació estatal, incloent-se en el seu contingut: 
 
k) Les entitats que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què 

actua cadascuna de les parts. 
l) La competència que exerceix cada Administració. 
m) El seu objecte i actuacions que s'acorden desenvolupar, consistents en 

establir els termes de la col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de Mar en matèria d’atenció 
educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, 
a través del projecte “passarel·les”. 

n) El conveni no implica obligacions financeres ni compromisos de 
pagament a càrrec de l’Ajuntament. 

o) Conseqüències aplicables en cas d'incompliment del conveni, i criteris 
per a la determinació de les indemnitzacions procedents. 

p) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i 
dels compromisos de les parts: No es determinen. 

q) Modificació del conveni: No es preveu la seva modificació, en 
conseqüència, la seva modificació requerirà acord unànime de les parts. 

r) Termini de vigència del conveni, i la possibilitat de pròrroga.  
s) Supòsits d'extinció del conveni i la forma d'acabar les actuacions en 

curs per al supòsit d'extinció. 
t) Els òrgans i els procediments a què es sotmeten les diferències que 

puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens 
perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu: es disposa que la competència per a la resolució de les 
qüestions litigioses sobre la interpretació del conveni correspon a la 
jurisdicció contenciosa administrativa 

 
TERCER .- Procediment a seguir  
 
En relació amb el procediment aplicable per a aprovar els convenis de 
col·laboració, l'article 57 de la LRBRL es limita a establir que: 
 
“De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes 
administracions es donarà comunicació a aquelles altres que, resultant 
interessades, no hagin intervingut en el mateix, a l'efecte de mantenir una 
recíproca i constant informació". 
 
Elaborat el text inicial del conveni, s’emetrà informe d’Intervenció en relació 
amb els aspectes econòmics que comporti la seva subscripció, en concret,  
l’Interventor valorarà, especialment, que aquest conveni, en termes de 
eficiència econòmica, permeti una assignació més eficient dels recursos 
econòmics, en cas que la subscripció del conveni tingui repercussions 
econòmiques per a l’Entitat Local. 
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Per la seva banda, l'article 50.1 de la LRJSP exigeix que el conveni 
s'acompanyi amb caràcter preceptiu d'una memòria justificativa on s'analitzi 
la necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic, el caràcter no 
contractual de l'activitat en qüestió, així com el compliment del que preveu 
aquesta Llei. L'expedient que s'informa comprèn la corresponent Memòria 
justificativa amb el contingut mínim indicat. 
 
Els convenis es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts. 
Han de ser inscrits en el corresponent Registre electrònic d'òrgans de 
cooperació i de convenis (art. 144.3 LRJSP). I amb relació als subscrits per 
l'Administració General de l'Estat o algun dels seus organismes públics o 
entitats de dret públic vinculats o dependents, la seva eficàcia queda 
supeditada a la inscripció en el Registre Electrònic estatal d'Òrgans i 
Instruments de Cooperació del sector públic estatal, amb publicació al BOE. 
Prèviament, i amb caràcter facultatiu, es podran publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, que correspondria a aquesta 
administració pública signant (art. 48.8 LRJSP). 
 
Finalment, d'acord amb l'article 53.1 de la LRJSP, dins dels tres mesos 
següents a la subscripció de qualsevol conveni en què els compromisos 
econòmics assumits superin els 600.000 euros, s'ha de remetre 
electrònicament al Tribunal de Comptes o òrgans extern de fiscalització de 
la comunitat autònoma, segons correspongui, en els termes recollits en la 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de 
Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 24 de novembre de 2016, 
pel qual s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica al Tribunal de 
Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del 
sector públic local. 
 
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les 
aportacions financeres que es comprometin a realitzar el conjunt dels 
subjectes que subscriuen el conveni, independentment de l'aportació que 
correspongui a l'entitat local remitent de la documentació. 
 
Així mateix, les entitats locals hauran de remetre anualment una relació 
certificada comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la 
seva quantia, en aplicació de l'article 53.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic i la instrucció relativa a la remissió 
telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels 
celebrats per les entitats del sector públic local, aprovada per Resolució de 2 
de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes.  
 
Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i en la normativa vigent en matèria de 
transparència. 
 
És competent per aprovar el present conveni de col·laboració  l’alcaldessa, 
de conformitat amb el que disposa l'article 21.s) de la LRBRL. 
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CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot l’exposat la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya per al projecte “passarel·les” en el marc de 
les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes d’educació 
secundària obligatòria del municipi 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i 
llevat d’error o omissió. 
 
A Canet de Mar, a la data de signatura electrònica. 

 
Vist el conveni de col·laboració a signar amb la Generalitat de Catalunya, que es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT  DE CANET DE MAR PER AL 
PROJECTE PASSAREL·LES EN EL MARC DE LES MESURES 
ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE 
L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI 
 
Barcelona, ..........................de ........ 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
La senyora Montserrat Llobet i Bach, directora general d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, 
nomenada pel Decret 61/2016 de 19 de gener, i actuant en l’exercici de les 
facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, 
de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 
28.7.2011). 
 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar, en virtut de 
les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, especialment facultada per subscriure aquest conveni per acord de 
la Junta de Govern Local de data_____. 
 
EXPOSEN: 
 
Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que els 
centres docents podran desplegar mesures específiques d’atenció a la 
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diversitat  per a tercer i quart curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un 
caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a alumnes 
amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc d’abandonament 
escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar 
el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una 
clara orientació pràctica.  
 
Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament 
d'Ensenyament podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres 
institucions per a la realització d’activitats fora del centre en el marc 
d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes 
de tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o 
professional.  
  
Que l'Institut Sunsi Móra  ha elaborat el seu projecte d’atenció a la 
diversitat, en el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, 
amb el nom “Passarel·les”. L’objecte principal d’aquest projecte és donar 
suport als alumnes de tercer i/o quart curs de l’educació secundària 
obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, 
perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen 
d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que 
facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Que l’Ajuntament  de Canet de Mar és conscient que hi ha alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades 
conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l'Institut 
Sunsi Móra col·laborant en el projecte Passarel·les, per tal de donar una 
resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la 
finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Que l'Ajuntament de Canet de Mar disposa de recursos educatius per a 
col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los 
una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la 
realitat del municipi. 
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Canet de Mar 
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una 
millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi. 
 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, 
acorden formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la 
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament  de Canet 
de Mar en matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació 
secundària obligatòria, a través del projecte Passarel·les. 
 
SEGONA.- l'Institut Sunsi Móra durà a terme el projecte esmentat, aprovat 
pel consell escolar del centre, on per tal de facilitar la inclusió escolar, social 
i laboral de determinats alumnes es preveu la realització d’activitats 
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formatives en instal·lacions exteriors al centre en un període no superior al 
40% de l'horari escolar setmanal.  
 
Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres 
públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya, participant en aquest 
projecte, i que a través de la col·laboració de l’Ajuntament  de Canet de Mar  
les realitzen fora del centre educatiu, queden cobertes per l’assegurança 
escolar, ja que han d’haver estat autoritzades pel consell escolar del centre.  
 
TERCERA.- Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els 
alumnes de 3r i/o 4t d’ESO que presentin dificultats generalitzades 
d’aprenentatge, un baix nivell d’assoliment de les competències en la 
majoria de les matèries en els cursos anteriors i que tenen compromès 
l’assoliment de les competències de l’etapa i compleixen algun dels requisits 
següents:  
 
3. Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que 

només es poden incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a 
proposta de l’equip docent, i quan s’ha escoltat el seu parer i el dels 
pares o tutors legals.  
 

4. Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut 
una avaluació positiva per superar el curs i/o no han assolit les 
competències de l’etapa. 

 
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits: 
 
3. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat 

(CAD) o òrgan equivalent en relació amb l’adaptació curricular de 
l’etapa. 
 

4. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants 
legals, expressada amb un document de compromís educatiu. 

 
L’alumne/a podrà participar en aquest projecte durant un curs acadèmic o 
bé durant un o més trimestres, segons la valoració que en facin el propi 
alumne/a, la seva família, el seu tutor/a i l’equip docent. En tots els casos 
els alumnes s’han d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs.  
Excepcionalment, es podran incorporar en un altre moment del curs si la 
valoració  de l’equip docent i/o de la CAD o òrgan equivalent ho estima 
favorable. 
 
QUARTA.- L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les necessitats 
formatives de cada alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir 
les competències bàsiques de l’etapa. 
 
Cada alumne/a que participi en aquest projecte formarà part d’un dels 
grups de 3r o 4t d’ESO essent aquest el seu grup de tutoria i participarà en 
el projecte quan sigui adient. 
 
CINQUENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a facilitar 
l’accés dels alumnes a les instal·lacions adients on podran dur a terme 
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activitats d’aplicació pràctica. Per aquesta raó es formalitzarà un document 
de col·laboració per part de l’Ajuntament amb cada una de les entitats que 
col·laboren d’acord amb el model que s’annexa. Aquestes activitats són part 
integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran 
escolaritzats a tots els efectes a l'Institut Sunsi Móra durant el temps que 
les duguin a terme. 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà amb el centre docent en què 
l'alumnat està escolaritzat en la realització d'activitats educatives 
específiques. Així mateix facilitarà al centre docent tota la informació 
necessària per a l'avaluació i consegüent orientació del procés 
d'aprenentatge dels alumnes. 
 
SISENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de 
despesa per a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SETENA.- A l’acabament del curs, l’Institut elaborarà una memòria 
avaluativa del projecte i del grau d’assoliment dels objectius proposats i en 
donarà compte al consell escolar del centre, del qual l’Ajuntament de Canet 
de Mar  en forma part. 
 
La Inspecció d'Educació farà la supervisió del procés d'assignació d'alumnes, 
del seu seguiment i dels resultats. 
 
VUITENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de 
despesa per al Departament d’Ensenyament. 
 
NOVENA.- Es farà seguiment trimestral del desenvolupament d’aquest 
conveni mitjançant les avaluacions als alumnes, les coordinacions tècniques 
i la informació al consell escolar del centre que duran a terme els professors 
d’aquest projecte. 
 
DESENA.- Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de 
setembre de 2017, i desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2019. 
Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts 
signatàries abans de la finalització de la seva vigència. 
 
ONZENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a complir la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
concretament el què preveu la Llei orgànica, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 
 
DOTZENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a donar 
compliment a la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i 
concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica 
del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudicament 
Civil. 
 
TRETZENA.- En cas que alguna de les parts incompleixi alguna de les 
clàusules d’aquest conveni, aquest quedarà resolt i sense efectes. 
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CATORZENA.- Seran altres causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos 
d’antelació. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 

 
QUINZENA.- En cas de produir-se alguna qüestió litigiosa sobre la 
interpretació del conveni serà competent la Jurisdicció contenciosa 
administrativa en virtut de la seva matèria. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat, o 
triplicat si l’Administració Local demana un altre exemplar, a un sol efecte i, 
en prova de conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data ut 
supra. 
 
ANNEX  
 
ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
(nom de l’empresa) PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’APLICACIÓ 
PRÀCTICA RELACIONADES AMB EL PROJECTE PASSAREL·LES DE L’INSTITUT 
SUNSI MÓRA 
 
Lloc i data………………… 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar i el Departament d’Ensenyament tenen 
signat un conveni de col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat d’Educació secundària del municipi, que participi en el projecte 
Passarel·les, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat 
de l’alumnat.  
 
Segons estableix la clàusula cinquena del conveni, l’Ajuntament de Canet de 
Mar es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a instal·lacions adients on 
dur a terme les activitats d’aplicació pràctica, fora del centre educatiu, 
previstes al programa de diversificació curricular en què l’alumne participa 
(Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria,). 
 
Amb aquesta finalitat …(nom de l’empresa)………. accepta col·laborar en la 
formació acadèmica de l’alumne ……………………………… de l’Institut Sunsi Móra 
facilitant la realització de les activitats d’aplicació pràctica detallades en el 
projecte Passarel·les en les seves instal·lacions. 
 
Aquestes activitats es duran a terme en el següent horari……… i durant el 
període……………. 
 
La realització d’aquestes activitats per part de l’alumne, en cap cas 
constituirà relació laboral ni professional de cap mena amb …………(nom de 
l’empresa) ……., per la qual cosa els sotasignats declaren que l’exercici de 
les activitats formatives no comporta per part de l’alumne/a, incorporació al 
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lloc de treball, sinó continuació de la seva formació educativa, subjecta a 
avaluació. 
 
(nom de l’empresa)..............es compromet a complir la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el què 
preveu la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre. 
 
(nom de l’empresa)............. es compromet a donar compliment a la 
normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme i 
Educació, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament, per al projecte Passarel·les en el 
marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de 
l’educació secundària obligatòria del municipi. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i a l’Institut 
Sunsi Móra. 
 
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER AL CANVI DE 
BORDÓ DE LA VORERA SITUADA AL NÚM. XX DEL CARRER DOCTOR 
GUITERAS. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JML, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per al canvi de bordó de la vorera situada al núm. XX del Dr. Guiteras. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 4 de juliol d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“En relació a la sol.licitud de llicència d’obres menors per a canviar el bordó de la 
vorera situada davant del número XX del C/ Dr. Guiteras, s’ha presentat 
documentació complementaria. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la nova documentació aportada, puja a la 
quantitat de 263,00 € (IVA exclòs). En aquest sentit, indicar, que el pressupost 
de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de 
l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, és de 
289,20 € 
 
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: 
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1. 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. 
 

2. Donat que la vorera on es vol actuar té una amplada inferior a 1.40 m, les 
mides de la peça del bordó de gual tindran la mateixa amplada que el 
bordó preexistent, sense ocupar en cap cas la zona de pas acabada amb 
panots. Es col·locaran les peces especials d’entrega a banda i banda del 
gual d’accés. 
 

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

4. 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.  
 

5. 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): 289,20 € 
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (4%PR): 11,57 €” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 7 de juliol d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 4/07/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi del 
bordó de la vorera situada al núm. XX del carrer Doctor Guiteras, sol·licitada pel 
senyor JML, 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.- 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 € 
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Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), en data 
3/03/2017 s’ha efectuat una autoliquidació provisional del 4%, sobre un 
pressupost de 100,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
100,00 € 4%  4,00 € 

  
No obstant, segons consta a l’informe tècnic de data 9/03/2017, 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 3/07/2017, 
una liquidació complementària de 7,57 €, per completar la quota següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
298,20 € 4%  11,57 € 

  
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 4/07/2017.” 
 
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. 
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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 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. JML, per a canviar el bordó de 
la vorera situada en front del carrer Dr. Guiteras, XX, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

1. 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. 
 

2. Donat que la vorera on es vol actuar té una amplada inferior a 1.40 m, les 
mides de la peça del bordó de gual tindran la mateixa amplada que el 
bordó preexistent, sense ocupar en cap cas la zona de pas acabada amb 
panots. Es col·locaran les peces especials d’entrega a banda i banda del 
gual d’accés. 
 

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

4. 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. “ 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de onze euros amb cinquanta-set cèntims d’euro 
(11,57€) 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 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 
en el transcurs de les obres. 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 que 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. 
 
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA PISCINA AL PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA, XX. 
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Vista la instància presentada per la mercantil SARMAS 08360, SL, en virtut de la 
qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció d’una piscina al Passeig de la 
Misericòrdia, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 20 de juny d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la construcció d’una 
piscina al passeig de la Misericòrdia, XX, s’ha presentat documentació 
complementaria per a completar l’expedient.  
  
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 7.570,00 € (IVA exclòs). En aquest 
sentit, indicar, que el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els 
mòduls definits a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost 
sobre construccions, és de 14.845,60 € 
 

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 per a la construcció d’una piscina, amb les següents condicions: 

 
1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs 

de contenció superiors a 1.50 m, en cas contrari serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 

 
2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 

existents. 
 
3. En qualsevol cas, caldrà respectar els seixanta centímetres de distància al 

límit de les finques veïnes que marca el Codi Civil Català.  
 

4. Donat que la finca del Passeig de la Misericòrdia, 3, es troba inclòs al 
catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, 
amb el nivell de protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 
056, essent  objecte de protecció: 
 

a. Relació entre l’espai edificat i l’espai lliure que l’envolta. 
b. Conformació volumètrica de l’edifici. 
c. Les façanes pel que fa a composició, materials i ornamentació. 

 
les obres que es realitzin no podran alterar la imatge i característiques 
arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements 
especialment relacionats a la fitxa del Catàleg. “ 
 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 22 de juny d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 20/06/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció d’una piscina al passeig de la Misericòrdia, XX, sol·licitada pel senyor 
Josep Sardà Civil, actuant en nom i representació de la mercantil SARMAS 08360, 
SL, s’emet el següent 
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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.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet 
de Mar, com a BCIL (fitxa B056), essent-ne objecte de protecció els elements 
descrits a l’informe tècnic de data 20/06/2017.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que 
disposa l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 

Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” 
(BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran 
autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre 
que no alterin de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques 
de l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les 
fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent 
del Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els 
objectes de protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris 
d’intervenció indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la 
Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura 
que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 

 
A l’informe tècnic es posa de manifest que les obres previstes s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, si bé imposa un seguit de 
condicions a tenir en compte en el desenvolupament de l’obra. 
 
Tercer.- 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: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
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Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 7.570,00 € (302,80 €). No obstant, segons fa constar l’arquitecta 
tècnica municipal, al seu informe de data 26/04/2017, el pressupost de referència 
(PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 
5, reguladora de l’impost sobre construccions, és de 14.845,60 €. Per tant, 
l’import de l’ICIO és el que resulta del càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
14.845,60 € 4%  593,82 € 
  
En data 29/03/2017, la sol·licitant efectua l’ingrés de la quantitat 
complementària, per import de 291,02 €. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, segons els 
càlculs següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 151,40 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t      20 t 220,00 € 

 
Quart.- 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 20/02/2017. 
 
Així mateix, un cop finalitzada l’obra, la nova construcció s’haurà de comunicar a 
la Gerència Regional del Cadastre, a efectes d’actualització de l’Impost sobre 
Béns Immobles.” 
 
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 data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil SARMAS 08360 SL, per 
a la construcció de piscina al Passeig de la Misericòrdia, XX, sense perjucidi de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs 
de contenció superiors a 1.50 m, en cas contrari serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 

 
2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 

existents. 
 
3. En qualsevol cas, caldrà respectar els seixanta centímetres de distància al 

límit de les finques veïnes que marca el Codi Civil Català.  
 

4. Donat que la finca del Passeig de la Misericòrdia, 3, es troba inclòs al 
catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, 
amb el nivell de protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 
056, essent  objecte de protecció: 
 

a. Relació entre l’espai edificat i l’espai lliure que l’envolta. 
b. Conformació volumètrica de l’edifici. 
c. Les façanes pel que fa a composició, materials i ornamentació. 

 
les obres que es realitzin no podran alterar la imatge i característiques 
arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements 
especialment relacionats a la fitxa del Catàleg. “ 

 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cinc-cents noranta-tres euros amb vuitanta-dos 
cèntims d’euro (593,€) 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 dels valors 
urbanístics en risc per import de dos-cents noranta-sis euros amb noranta-un 
cèntims d’euro (296,91€) i la fiança de residus de construcció per import de dos-
cents vint euros (220,00€). 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 
en el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, 
ho haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, 
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procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb 
el que 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. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT A LA RIERA DEL PINAR, XX. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. JGI, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la rehabilitació de l’habitatge situat a la Riera del Pinar, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 23 de juny 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 rehabilitar 
l’habitatge situat a la Riera del Pinar, XX, canviant instal·lacions, tancaments i 
arranjant acabats interiors. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 21.150,00 € (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 per amb les següents condicions: 
 

• No es tocarà cap element estructural. 
• No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 

les condicions d’habitabilitat existents. 
• L’acabat de les façanes 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. 
 

Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat 
que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal 
núm. 5a, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitzarà el pressupost 
presentat amb la sol·licitud.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 26 de juny d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 23/06/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
rehabilitació de l’habitatge situat a la Riera del Pinar, XX, sol·licitada per la 
senyora JGI, s’emet el següent 
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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 la taxa, consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat una 
autoliquidació per import de 168,21€, 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), tal i 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 2017, ponderat amb els coeficients correctors 
que s’hi detallen. 
 
No obstant, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 
data 23/06/2017, el tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha 
contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) i per a l’autoliquidació 
practicada, s’utilitza el pressupost presentat amb la sol·licitud: 
 

Pressupost Tipus  Total 
21.150,00 € 4%  846,00 € 

 
   
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’han dipositat, d’acord amb els càlculs 
següents: 
 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% pressupost 423,00 € 

 
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha 
declarat per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres. 
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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 indicats a l’informe tècnic de 
data 23/06/2017.” 
 
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 i que s’han acreditat els ingressos 
pendents de liquidar. 

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 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. JGI, per a rehabilitar 
l’habitatge situat a la Riera del Pinar, XX,  sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

• No es tocarà cap element estructural. 
• No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 

les condicions d’habitabilitat existents. 
• L’acabat de les façanes 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 vuit-cents quaranta-sis euros (846,00€) 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 dels valors 
urbanístics en risc per import de quatre-cents vint-i-tres euros (423,00€) i la 
fiança de residus de construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€). 
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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 
en el transcurs de les obres. 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 que 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. 
 
9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ARRANJAR I 
PINTAR LA FAÇANA DE L’IMMOBLE SITUAT A LA RIERA BUSCARONS, XX. 
 
Vista la instància presentada per la la mercantil PATRIMONIAL ANALPEAN, SL, en 
virtut de la qual sol.licita llicència d’obres per arranjar i pintar  la rehabilitació de 
l’habitatge situat a la Riera del Pinar, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 23 de juny 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 arranjar i 
pintar, conservant l’esquema de colors existents, la façana de l’immoble situat a 
la Riera Buscarons, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 3.870,00 € (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: 
 

• Donat que l’edifici de la Riera Buscarons, 44, es troba inclòs al catàleg del 
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell 
de protecció de  Bé amb protecció urbanística específica (BPUE), fitxa B 
081, essent objecte de protecció la integritat de la façana, les obres de 
conservació que es realitzin no podran alterar la imatge i característiques 
arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements 
especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  
 
Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de la façana 
on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques 
originals. 
 

• No es tocarà cap element estructural. 
 

• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
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Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat 
que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal 
núm. 5a, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitzarà el pressupost 
presentat amb la sol·licitud.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 26 de juny d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 23/06/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per arranjar i 
pintar la façana de l’immoble situat a la Riera Buscarons, XX, sol·licitada per la 
mercantil PATRIMONIAL ANALPEAN, SL, 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.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet 
de Mar, com a BPUE (fitxa B081), essent-ne objecte de protecció la integritat de 
la façana.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que 
disposa l’article 18 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 

“Article 18. Normes de protecció per als ”Béns amb protecció urbanística 
ambiental” (BPUA) 
 
1. En els edificis considerats ”Bé amb protecció urbanística ambiental”, podran 
autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre 
que no alterin la imatge i característiques arquitectòniques conjuntes del front 
homogeni d’interès del que formen part, d’acord amb els objectes de protecció 
relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent 
del Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els 
objectes de protecció relacionats en les fitxes, sempre que s’incorpori un 
informe favorable de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
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3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura 
que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals.” 

 
A l’informe tècnic de data 23/06/2017 es posa de manifest que les obres 
previstes s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, si bé 
imposa un seguit de condicions a tenir en compte en el desenvolupament de 
l’obra. 
 
Tercer.- Pel que fa la taxa, consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat una 
autoliquidació per import de 168,21€, 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), tal i 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 2017, ponderat amb els coeficients correctors 
que s’hi detallen. 
 
No obstant, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 
data 23/06/2017, el tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha 
contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) i per a l’autoliquidació 
practicada, s’utilitza el pressupost presentat amb la sol·licitud: 
 

Pressupost Tipus  Total 
3.870,00 € 4%  154,80 € 

 
   
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’han dipositat, d’acord amb els càlculs 
següents: 
 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% pressupost 77,40 € 

 
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, no consta previsió al respecte, per la qual 
cosa, en cas que s’hagi d’instal·lar una bastida, caldrà efectuar la corresponent 
sol·licitud d’autorització així com liquidar la taxa corresponent. 
 
Quart.- 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  
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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 indicats a l’informe tècnic de 
data 23/06/2017 i advertint a la interessada que, en cas que s’hagi d’instal·lar 
una bastida en el transcurs de l’obra, caldrà efectuar la corresponent sol·licitud 
d’autorització així com liquidar la taxa corresponent.” 
 
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 i que s’han acreditat els ingressos 
pendents de liquidar. 

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 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil PATRIMONIAL 
ANALPEAN, SL, per a arranjar i pintar la façana de l’immoble situat a la Riera 
Buscarons, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat,  amb les 
següents condicions: 
 

• Donat que l’edifici de la Riera Buscarons, XX, es troba inclòs al catàleg del 
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell 
de protecció de  Bé amb protecció urbanística específica (BPUE), fitxa B 
081, essent objecte de protecció la integritat de la façana, les obres de 
conservació que es realitzin no podran alterar la imatge i característiques 
arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements 
especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  
Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de la façana 
on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques 
originals. 

• No es tocarà cap element estructural. 
• 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 cent-cinquanta-quatre euros amb vuitanta cèntims 
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d’euro (154,80€) 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 garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de setanta-set euros amb quaranta cèntims d’euro 
(77,40€) 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 
en el transcurs de les obres. 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 que 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. 
 
10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA FORMACIÓ DE 
XARXA DE SANEJAMENT I CONNEXIÓ A LA XARXA PÚBLICA A TRAVÉS DEL 
C/PERE DÉLÉGLISE, AL COL.LEGI YGLESIAS. 
 
Vista la instància presentada pel Col.legi Yglesias, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres per a la formació de xarxa de sanejament i connexió a la xarxa 
pública a través del C/Pere Déléglise, al Col.legi Yglesias. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 28 de juny 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 la formació 
de xarxa de sanejament i connexió a la xarxa pública a través del carrer Pere 
Deléglise 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 16.917,00 € (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. 
 

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

• No es modificarà la topografia del terreny i es mantindran les rasants 
existents.  
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• Per altra banda, donat que l’edifici del Col.legi Yglesias es troba inclòs al 
catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, 
amb el nivell de protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 
037, essent objecte de protecció la integritat de les façanes en tots els 
seus elements originals, les obres que es realitzin no podran alterar la 
imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap 
del elements especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  
 
Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici 
objectes de protecció on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les 
característiques tipològiques originals. 

 
• Pel que fa a les actuacions que afectin a la via pública, com és la connexió 

a la xarxa pública de sanejament, caldrà tenir en compte els següents 
punts: 
 
1. Donat que la xarxa general de clavegueram que discorre pel carrer 

Pere Deléglise no disposa de cap pou, SERÀ NECESSARI FER UN POU 
DE REGISTRE en el punt on es realitzi la nova connexió d’acord amb 
les indicacions del cap de la brigada municipal. 

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

destruïts. 
4. 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 de 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. 

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..  

6. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la 
regulació del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis 
veïns del carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin 
necessàries i preveure possibles talls de carrer. 

7. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el 
trànsit de vehicles. 

8. 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. 

9. 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 a la reconstrucció del paviment, rases obertes, 
maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa 
per les hores nocturnes. 

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

11. Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran 
reparats a càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als 
afectats i d’acord amb les seves instruccions. 

12. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, 
els carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, 
amb les corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la 
seguretat dels usuaris.  

13. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat 
públic i als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de 
serveis al municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com 
mines, etc.) per a què 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 (DOG 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. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i 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 una fiança. 

17. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis 
Tècnics municipals.  

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

19. EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
• Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una 
modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de 
l’ordenança fiscal núm. 5a, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per tant, per al càlcul del pressupost de referència 
(PR) s’utilitzarà el pressupost presentat amb la sol·licitud.” 
 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 3 de juliol d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 28/06/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
formació de xarxa de sanejament i connexió a la xarxa pública a través del carrer 
Pere Deleglisé, al col·legi Yglesias, ubicat al carrer Eusebi Golart, 13, sol·licitada 
per la mateixa escola, 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 
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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.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet 
de Mar, com a BCIL (fitxa B037), essent-ne objecte de protecció els elements 
descrits a l’informe tècnic de data 28/06/2016.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que 
disposa l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 

Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” 
(BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran 
autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre 
que no alterin de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques 
de l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les 
fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent 
del Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els 
objectes de protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris 
d’intervenció indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la 
Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura 
que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 

 
A l’informe tècnic es posa de manifest que les obres previstes s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, si bé imposa un seguit de 
condicions a tenir en compte en el desenvolupament de l’obra.  
 
Tercer.- 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, 
consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació per import de 168,21 
euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 

 
Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 

 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), segons fa 
constar l’arquitecta tècnica municipal, al seu informe de data 28/06/2017, el tipus 
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d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies 
recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, reguladora de l’impost, per la 
qual cosa per al càlcul del pressupost de referència (PR) i l’ingrés de 
l’autoliquidació s’ha utilitzat el pressupost presentat amb la sol·licitud, d’acord 
amb el càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
16.917,00 € 4%  676,68 € 

  
Consta a l’expedient administratiu que en data 22/06/2017 RE4089, el senyor 
Ricardo López Grima, actuant en nom i representació del Col·legi Yglesias, SCCL, 
sol·licita que sigui aplicada a la quota de l’ICIO la bonificació que preveuen les 
ordenances fiscals, com a reconeixement a la seva tasca en l’àmbit docent, social 
i cultural. 
 
En efecte, l’Ordenança Fiscal núm. 5, relativa a l’ICIO, preveu la possibilitat 
d’aplicar beneficis fiscals en els casos següents: 
 

“Article 6e.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
1.- Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran 
gaudir d’una bonificació de fins el 95% en la quota de l’impost. 
 
(...) 
 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot 
favorable de la majoria simple dels seus membres.” 

 
La tècnica que subscriu no considera que en el cas present es donin les 
circumstàncies socials i/o culturals que justificarien la declaració d’especial interès 
o utilitat municipal de les obres, per part del Ple de la Corporació, puix que es 
tracta de millorar el sistema de sanejament de la pròpia escola, mitjançant la 
connexió a la xarxa pública.  
 
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% PEM 338,34 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t       150,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que no serà necessària l’ocupació de la via pública 
en el transcurs de les obres per la qual cosa, en cas de ser necessari caldrà que 
se sol·liciti i obtingui la corresponent autorització. 
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Quart.- 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 28/06/2017.” 
 
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 i que s’han acreditat els ingressos 
pendents de liquidar. 

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 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Col.legi Yglesias, situat al C/Eusebi 
Golart, 13, per a la formació de xarxa de sanejament i connexió a xarxa pública a 
través del C/Pere Déléglise, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les següents condicions: 
 

• No es tocarà cap element estructural. 
 

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

• No es modificarà la topografia del terreny i es mantindran les rasants 
existents.  

• Per altra banda, donat que l’edifici del Col.legi Yglesias es troba inclòs al 
catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, 
amb el nivell de protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 
037, essent objecte de protecció la integritat de les façanes en tots els 
seus elements originals, les obres que es realitzin no podran alterar la 
imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap 
del elements especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  
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Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici 
objectes de protecció on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les 
característiques tipològiques originals. 

• Pel que fa a les actuacions que afectin a la via pública, com és la connexió 
a la xarxa pública de sanejament, caldrà tenir en compte els següents 
punts: 
 

1. Donat que la xarxa general de clavegueram que discorre pel carrer Pere 
Deléglise no disposa de cap pou, SERÀ NECESSARI FER UN POU DE 
REGISTRE en el punt on es realitzi la nova connexió d’acord amb les 
indicacions del cap de la brigada municipal. 
2. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
3. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
4. 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 de 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. 

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..  

6. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la 
regulació del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis 
veïns del carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin 
necessàries i preveure possibles talls de carrer. 

7. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el 
trànsit de vehicles. 

8. 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. 

9. 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 a la reconstrucció del paviment, rases obertes, 
maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa 
per les hores nocturnes. 

10. 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. 

11. Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran 
reparats a càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als 
afectats i d’acord amb les seves instruccions. 

12. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, 
els carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, 
amb les corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la 
seguretat dels usuaris.  
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13. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat 
públic i als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de 
serveis al municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com 
mines, etc.) per a què 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 (DOG 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. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i 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 una fiança. 

17. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis 
Tècnics municipals.  

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

19. EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de sis-cents setanta-sis euros amb seixanta-vuit 
cèntims d’euro (676,68€) 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 dels valors 
urbanístics en risc per import de tres-cents trenta-vuit euros amb trenta-quatre 
cèntims d’euro (338,34€) 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 
en el transcurs de les obres. 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 que 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. 
 
11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA CONEXIÓ DE 
CLAVEGUERAM DES DE L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER XARÓ BAIX, XX. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MGF, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la conexión de clavegueram des de l’immoble situat al C/Xaró Baix, 
XX. 
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Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 30 de juny d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en fer una connexió al clavegueram des de l’immoble situat 
al carrer Xaró Baix, XX 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 350,00 € (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 pel que fa a les actuacions que afectin a la 
via pública:  
 

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 de 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. 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. 

5. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació 
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del 
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i 
preveure possibles talls de carrer. 

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el 
trànsit de vehicles. 

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 a 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 del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i 
d’acord amb les seves instruccions. 
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11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els 
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 
corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels 
usuaris.  

12. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i 
als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al 
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a 
què 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. 

13. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 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. 

14. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els 
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

15. Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
una fiança. 

16. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis 
Tècnics municipals.  

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

18.  EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat 
que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal 
núm. 5a, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitzarà el pressupost 
presentat amb la sol·licitud.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 10 de juliol d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 30/06/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
connexió de clavegueram des de l’immoble situat al carrer Xaró Baix, 14, 
sol·licitada per la senyora Montse Godino Fernández, 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. 
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Segon.- Pel que fa la taxa, consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat una 
autoliquidació per import de 168,21€, 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), tal i 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 2017, ponderat amb els coeficients correctors 
que s’hi detallen. 
 
No obstant, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 
data 23/06/2017, el tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha 
contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) i per a l’autoliquidació 
practicada, s’utilitza el pressupost presentat amb la sol·licitud: 
 

Pressupost Tipus  Total 
350,00 € 4%  14,00 € 

 
   
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’han dipositat els imports següents: 
 
 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% pressupost 60,00 € 

 
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 300,00 € 

 
No obstant, pel que fa la segona fiança, s’ha dipositat un import superior al que 
preveu la Disposició Addicional Tercera de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl (11 
€/tona de residus previstos, amb un mínim de 150 euros), per la qual cosa caldrà 
retornar la quantitat dipositada en escreix, és a dir, 150 euros. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, atès que és de preveure que caldrà ocupar-la 
en el transcurs de les obres, caldrà comunicar a la interessada que, prèviament, 
haurà de sol·licitar el permís corresponent a les oficines de la Policia Local. 
 
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:  
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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 llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de 
data 30/06/2017. 
 
Així mateix, caldrà comunicar a la interessada que, prèviament a la realització de 
l’obra i a l’ocupació de la via pública, haurà de sol·licitar el permís corresponent a 
les oficines de la Policia Local.” 
 
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 i que s’han acreditat els ingressos 
pendents de liquidar. 

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 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. MGF, per a la connexió de 
clavegueram des de l’immoble situat al carrer Xaró Baix, XX, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

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 de 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. 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. 

5. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació 
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del 
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i 
preveure possibles talls de carrer. 



S/Amn 

 
57 

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. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el 
trànsit de vehicles. 

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 a 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 del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i 
d’acord amb les seves instruccions. 

11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els 
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 
corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels 
usuaris.  

12. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i 
als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al 
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a 
què 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. 

13. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 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. 

14. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els 
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

15. Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
una fiança. 

16. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis 
Tècnics municipals.  

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

18.  EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de catorze euros (14,00€) 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 dels valors 
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00€) i la fiança de residus de 
construcció per import de tres-cents euros (300,00€), havent de retornar la 
quantitat de cent cinquanta euros (150,00€) per haver estat liquidada en escreix. 
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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 
en el transcurs de les obres. 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 que 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 MAJORS A LA SRA. MC PER A LA 
REFORMA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SITUAT A LA 
RIERA BUSCARONS, XX.  

Vista la instància presentada per la Sra. MC, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a la reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a la Riera 
Buscarons, XX. 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 7 de juny d’enguany, el contingut 
del qual és: 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que es tracta d’un projecte executiu visat per a la reforma interior 
sense afectació de l’estructura d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Riera 
Buscarons núm. XX. 

Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i 
té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1 “carrers de cases 
alineades”, subzona 1c “carrers comercials”. Consultat, per altra banda, el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de 
data 19 de maig de 2015, es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès 
a suspensió de llicències, doncs les noves determinacions no comporten un canvi 
en el règim urbanístic. El POUM qualifica l’edificació dins la zona R2c corresponent 
a “residencial, carrers comercials”. 

 
El volum existent sobrepassa la profunditat edificable màxima i l’alçada 
reguladora, pel que es tracta d’un volum disconforme d’acord amb l’art. 108 del 
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
Per aplicació de la disposició transitòria primera de les normes subsidiàries de 
planejament vigents, és permès als volums disconformes les obres de reparació i 
millora de les condicions higièniques i estètiques. El projecte presentat no afecta 
a l’estructura de l’edifici, conesqüentment acompleix la normativa urbanística 
d’aplicació. S’informa favorablement a la llicència sol·licitada, tant mateix serà 
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necessari presentar l’assumeix de l’obra d’un tècnic competent abans de la 
concessió de la mateixa.” 
 
I també l’informe de l’arquitecta municipal de data 21 de juny, el contingut del 
qual és: 
 
“Es constata que s’aporta assumeix d’obra de reforma interior d’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres a la Riera Buscarons 6, de tècnic competent visat pel 
col·legi professional corresponent, s’informa favorablement la documentació 
aportada.” 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 21 de juny 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 data 18/05/2017 (RE2936) per la senyora MC per 
tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la reforma de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat a la Riera Buscarons, XX, de Canet de Mar, 
d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecta Neus 
Fornaguera Solà  (Visat: 2017000500, de 25/04/2017), 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 
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.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet 
de Mar, com a BPUE (fitxa B077), essent-ne objecte de protecció la integritat de 
la façana.  
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Per a la concessió de la llicència d’obres cal tenir en compte el que disposa 
l’article 17 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 
“Article 17. Normes de protecció per als “Béns amb Protecció urbanística 
específica” (BPUE) 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé amb protecció urbanística específica", 
podran autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació 
sempre que no alterin de manera visible la imatge i característiques 
arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a 
cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del 
Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes 
de protecció relacionats en les fitxes, sempre que s’incorpori un informe favorable 
de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que 
aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals.” 
 
Al projecte presentat es fa un estudi acurat de la façana i s’hi fa constar el 
següent: 
 
“L’actuació que es farà en el parmaent de la façana serà la de neteja de la pedra i 
l’arrebossat amb productes no abrasius per recuperar el color original, sense 
utilitzar pintures de cap tipus, i l’eliminaran els fongs i verdets, i s’eliminaran els 
grafitis vandàlics i en cas necessari s’arrebossarà alguna zona puntual seguint 
l’estil i mètode de l’època. Pel que fa a la serralleria, les baranes, es farà un 
fregat per treure l’òxid i es pintarà amb color gris fosc. 
 
Pel que fa a les fusteries, finestres i balconeres, es restauraran o substituiran per 
unes exactament iguals, de fusta i pintades. Un cop estudiat els colors més 
probables de la fusteria, es proposa la pintura de la fusteria el color RAL 7001, 
seguint els criteris compositius de l’època.” 
 
El projecte bàsic i executiu han estat informat favorablement per l’arquitecta 
municipal en data 21/06/2017. 
 
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  Superfície  Import 

Reforma 1,67 €/m2 

Mínim: 333,99 €  269,69 m2 450,38 € 

TOTAL   450,38 € 
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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 visat de 94.666,59 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
 

PEM Tipus impost Total 
94.666,59 € 4% 3.786,66 € 

 
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 1.893,33 € 
   
Residus de la construcció 11€/tona 22,43 t 246,73 € 

 
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:  
 

“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 Tinença d’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 



S/Amn 

 
62 

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 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. MC,  per a la reforma d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres, d’acord al projecte bàsic i executiu redactat 
per l’arquitecta Neus Fornaguera i Solà, 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, així com el que disposa l’article 17 del 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet 
de Mar, com a BPUE (fitxa B077), essent-ne objecte de protecció la integritat de 
la façana.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres cal tenir en compte el que disposa 
l’article 17 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 
“Article 17. Normes de protecció per als “Béns amb Protecció urbanística 
específica” (BPUE) 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé amb protecció urbanística específica", 
podran autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació 
sempre que no alterin de manera visible la imatge i característiques 
arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a 
cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del 
Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes 
de protecció relacionats en les fitxes, sempre que s’incorpori un informe favorable 
de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que 
aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals.”  

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres-mil set-cents vuitanta-sis euros amb 
seixanta-sis cèntims d’euro  (3.786,66 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat 
de quatre-cents cinquanta euros amb trenta-vuit cèntims d’euro (450,38 €).  

TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels 
valors urbanístics en risc per import de mil vuit-cents noranta-tres euros amb 
trenta-tres cèntims d’euro (1.893,33 €) i fiança de residus de construcció per 
import de dos-cents quaranta-sis euros amb setanta-tres cèntims d’euro (246,73 
€) 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. 
 
13.- COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE 
LEGALITZACIÓ D’UN ÚS PREEXISTENT D’APARCAMENT A LA PLANTA 
SOTERRANI DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES UBICAT AL 
CARRER MOLÍ, XX. 
  
Vista la instància presentada en data 18/07/2016 (RE4351) per la Comunitat de 
Propietaris del C/Molí, XX, en virtut de la qual comunica a l’Ajuntament la primera 
ocupació de les obres de legalització d’un ús preexistent d’aparcament a la planta 
soterrani de l’edifici ubicat al C/Molí, XX.  

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals, de data 02/06/2017, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 

“Antecedents: 
 
En el darrer informe emès al respecte el dia 27 de setembre de 2016 s’esmentava  
el següent: 
 
“Practicada una inspecció visual al canvi d’ús de traster a aparcament a la planta 
soterrani de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres del carrer Molí, XX, s’ha constatat 
el següent: 
 
1.- Que les actuacions portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va 
concedir llicència d’obres majors, expedient 149/2012. No obstant, manca 
col·locar els corresponents bordons de gual a la vorera on hi han els dos accessos 
al garatge de la finca. 
 
Hi han dos models de bordons de gual, el T-3, que es disposa en voreres 
d’amplada inferior a 1,40 metres (aquesta es la vorera existent al carrer Molí), i 
el T-2, que es disposa en voreres d’amplada igual o superior a 1,40 metres. En 
aquests bordons caldrà col·locar a cada extrem les peces de transició entre el 
bordó de gual i el “normal” (s’adjunta croquis).  
 
Per tot l’esmentat, s’informa desfavorablement a la primera ocupació, mentre no 
es col·loquin els bordons de gual al tram de vorera on hi han els dos accessos al 
garatge de la finca. 
 
2.- Respecte a la sol·licitud de retorn de les fiances dipositades en concepte de 
garantia pels valors urbanístics en risc (293,02 €.), i en concepte de garantia pels 
residus de la Construcció (150,00 €.) cal esmentar el següent: 
 

• En quant als elements urbanístics, cal esperar efectuar el retorn de la 
fiança dipositada a tal efecte a que la comunitat de propietaris finalitzi les 
obres d’instal·lació dels bordons de gual al tram de vorera on hi han els 
dos accessos al garatge de la finca. 
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• Pel que fa a la fiança per residus de la construcció, s’ha presentat el 
corresponent certificat de gestió de residus. 

 
En conseqüència, s’informa desfavorablement al retorn de la fiança dipositada en 
concepte de garantia pels valors urbanístics en risc, i favorablement al retorn de 
la fiança dipositada en concepte de garantia pels residus de la construcció.” 
 

Informe: 
 
Practicada una nova inspecció visual a l’exterior de l’aparcament situat a la planta 
soterrani de l’edifici plurifamiliar del carrer Del Molí, XX, s’ha constatat el 
següent: 
 
1.- S’han col·locat els corresponents bordons de gual prefabricats al tram de  
vorera on hi han els dos accessos al garatge de la finca. 
 
2.- Respecte a la sol·licitud de retorn de les fiances dipositades en concepte de 
garantia pels valors urbanístics en risc (293,02 €.), i en concepte de garantia pels 
residus de la Construcció (150,00 €.), cal esmentar el següent: 
 

• En quant als elements urbanístics, s’han col·locat els bordons de gual que 
mancava col·locar.  

 
• Pel que fa a la fiança per residus de la construcció, ja es va informar 

favorablement el seu retorn en el darrer informe emès al respecte, donat 
que la comunitat va presentar el corresponent certificat de gestió de 
residus. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació, així com al 
retorn de la fiança dipositada en concepte de garantia pels valors urbanístics en 
risc.  
 
Finalment, pel que fa a les taxes corresponents a la comprovació de la 
comunicació de la primera utilització i ocupació, d’acord amb l’ordenança fiscal 
núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme” article 6.1 i consultat el projecte tècnic es fa el següent 
càlcul: 
 
 
Detall                       Superfície actuació (construïda)                           
Import 
 
Part fixa:                                                                                           300,46 €. 
Part variable (0,75 €/m2): Planta aparcament 259,87 m2 x 0,75 €.       194,90 €. 
Suma                                                                                                 495,36€. 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 26/06/2017, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
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“Una vegada revisada la documentació presentada per la senyora Maria 
Assumpció de Pons Recolons, actuant en nom i representació de la Comunitat de 
Propietaris de l’immoble situat al carrer del Molí, XX, en virtut de la qual comunica 
a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de legalització d’ús preexistent 
d’aparcament en aquest mateix immoble, de Canet de Mar, s’emet el següent 
informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 15/01/2014 (RE258), la senyora Maria Assumpció de Pons Recolons, 
actuant en nom i representació de la Comunitat de Propietaris de l’immoble situat 
al carrer del Molí, 20, sol·licita llicència d’obres majors per a la legalització de l’ús 
preexistent d’aparcament a la planta semisoterrània d’aquest mateix immoble. La 
llicència és concedida en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió 
de data 27/02/2014 (exp. 149/12). 
 
II.- Mitjançant escrit de data 18/07/2016 (RE4351), la interessada comunica la 
primera ocupació de les obres portades a terme.  
 
III.- Els tècnics municipals, en data 27/09/2016, emeten informe desfavorable a 
la primera ocupació fent esment que manca col·locar els corresponents bordons 
de gual a la vorera on hi ha els dos accessos al garatge de la finca. 
 
IV.- En data 2/06/2017, els tècnics municipals efectuen una nova inspecció, 
constatant que els bordons de gual han estat col·locats, per la qual cosa emeten 
informe favorable a la primera ocupació i a la devolució de les garanties 
dipositades. 
 
Em correspon, d’acord amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 
- Normes  Subsidiàries de Planejament aprovades per la  Comissió d’Urbanisme 

de Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el 
DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 1992, 

- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 

- art. 75 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 estableix l’article 187bis TRLU, resta subjecte al 
règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que 
estableix la legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis. 
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 (art. 
75.1 RPLU). 
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En el cas present, es tracta de la legalització d’un ús preexistent d’aparcament de 
vehicles, 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 75 RPLU, relatiu al procediment a seguir en cas 
de primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions: 
 
Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a què fa 
referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar prèviament la 
finalització de les obres a l’administració que va atorgar la llicència urbanística 
corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’obra 
expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets 
següents: 
 
a) Data de finiment de les obres. 
 
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic 
autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús 
autoritzat. 
 
75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti 
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la 
comunicació i el certificat a què fa referència aquest article o, si s’escau, de 
l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que 
l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres 
executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 

 
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 02/06/2017, les obres portades a 
terme s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 
149/12).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
resolució DE0741/2015, de l’Alcaldia, 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 d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny. 
 
Per tot l’exposat, i vist l’informe favorable dels tècnics municipals, s’informa 
favorablement la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada. 
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És el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 
 
Atès 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, i l’article 188.3 TRLU, amb 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 TRLU, i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de 
conformitat amb tot el que s’ha exposat i vistos els informes transcrits, de 
conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat:  
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat l’Ajuntament de Canet de Mar de la 
comunicació prèvia de la primera ocupació de les obres de legalització d’un ús 
preexistent d’aparcament a la planta soterrani de l’edifici plurifamiliar entre 
mitgeres al C/Molí, XX, presentat per la Comunitat de Propietaris del C/Molí, XX, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de quatre-cents noranta-
cinc euros amb trenta-sis cèntims d’euro (495,36€). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 31/10/2014, en 
garantia dels valors urbanístics en risc, per import de dos-cents noranta-tres 
euros amb dos cèntims d’euro (293,02 €), i fiança pe ra la correcta gestió dels 
residus de construcció, per import de quatre-mil cent-deu euros amb vint-i-tres 
cèntims d’euro (150,00 €).  
 
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.- COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE LA MASIA DE “CAN 
SANTINYÀ”, AL CARRER JOSEP BARÓ, XX. 
  
Vista la instància presentada en data 12 de maig de 2017 (RE 2805) pel Sr. 
Jaume Julià Moreno, en representació del Sr. VJ-SR, en virtut de la qual comunica 
a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de rehabilitació de la planta baixa 
de la masia de “Can Santinyà”, situada al C/Josep Baró, XX.  

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals, de data 30/06/2017, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 

“Practicada una inspecció visual a les obres de rehabilitació de la planta baixa de 
la masia de “Can Santinyà”, carrer Josep Baró, XX, s’ha constatat el següent: 
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1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 116/2015.  
 
2.- Respecte a la sol·licitud de retorn de les fiances dipositades en concepte de 
garantia pels valors urbanístics en risc (1.197,54 €.), i en concepte de garantia 
pels residus de la Construcció (263,67 €.) cal esmentar el següent: 
 

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

- Pel que fa a la fiança per residus de la construcció, s’ha presentat el 
corresponent certificat de gestió de residus. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació, així com al 
retorn de les fiances dipositades en concepte de garantia pels valors urbanístics 
en risc i en concepte de garantia pels residus de la construcció. 
 
Finalment, pel que fa a les taxes corresponents a la comprovació de la 
comunicació de la primera utilització i ocupació, d’acord amb l’ordenança fiscal 
núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme” article 6.1 i consultat el projecte tècnic es fa el següent 
càlcul: 
 
Detall                         Superfície actuació (construïda)                     Import 
 
Part fixa:                                                                                         300,46 €. 
Part variable (0,75 €/m2):  planta baixa (PB) 238,83 m2x0,75 €.          179,12 €. 
                                        
Suma                                                                                                479,58€.” 
 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 05/07/2017, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 
“Una  vegada revisada la documentació presentada pel senyor VJ-SR, en virtut de 
la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de rehabilitació 
de la planta baixa de la masia de “Can Santinyà”, al carrer Josep Baró, XX, de 
Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 14/09/2015  RE5890, el senyor VJ-SR sol·licita llicència d’obres 
majors per a la rehabilitació de la planta baixa de la masia de “Can Santinyà”, 
situada al carrer Josep Baró, XX. La llicència és concedida en virtut d’acord de la 
Junta de Govern Local, en sessió de data 13/01/2016 (exp. 116/2015). 
 
II.- Mitjançant escrit de data 12/05/2017 RE2586, l’interessat comunica la 
finalització de les obres, aporta el certificat de gestió de terres, runes i altres 
residus de la construcció en instal·lació autoritzada i sol·licita la devolució de les 
fiances dipositades. En data 2/06/2017 aporta el certificat final d’obra (visat 
2015000957, de data 1/06/2017). 
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III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en 
data 30/06/2017, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les 
obres portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència (exp. 
116/2015) i que els béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les 
obres. 
 
Em correspon, d’acord amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 
- Normes  Subsidiàries de Planejament aprovades per la  Comissió d’Urbanisme 

de Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el 
DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 1992, 

- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 

- art. 75 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 estableix l’article 187bis TRLU, resta subjecte al 
règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que 
estableix la legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis. 
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 (art. 
75.1 RPLU). 
 
En el cas present, es tracta de la rehabilitació de la planta baixa d’un habitatge, 
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 75 RPLU, relatiu al procediment a seguir en cas 
de primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions: 
 
Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a què fa 
referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar prèviament la 
finalització de les obres a l’administració que va atorgar la llicència urbanística 
corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’obra 
expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets 
següents: 
 
a) Data de finiment de les obres. 
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b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic 
autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús 
autoritzat. 
 
75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti 
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la 
comunicació i el certificat a què fa referència aquest article o, si s’escau, de 
l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que 
l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres 
executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 

 
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 30/06/2017, les obres portades a 
terme s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 
116/2015).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
resolució DE0741/2015, de l’Alcaldia, 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 d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny. 

 
Per tot l’exposat, i vist l’informe favorable dels tècnics municipals, s’informa 
favorablement la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada, previ ingrés 
de la taxa urbanística corresponent, d’acord amb el càlcul efectuat pels tècnics 
municipals en el seu informe de data 30/06/2017. 
 
És el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 
 
Atès 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, i l’article 188.3 TRLU, amb 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 TRLU, i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de 
conformitat amb tot el que s’ha exposat i vistos els informes transcrits, de 
conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat:  
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PRIMER.- Donar-se per assabentat l’Ajuntament de Canet de Mar de la 
comunicació prèvia de la primera ocupació de les obres de rehabilitació de la 
planta baixa de la masia “Can Santinyà”,situada al C/Josep Baró, XX, presentada 
pel Sr. VJ-SR, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cuatre-cents setanta-
nou euros amb cinquanta-vuit cèntims d’euro (479,58€), dipositades en data 
14/09/2015. 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 31/10/2014, en 
garantia dels valors urbanístics en risc, per import de mil cent noranta-set euros 
amb cinquanta-quatre cèntims d’euro (1.197,54 €), i en garantia de la correcta 
gestió dels residus de construcció, per import de dos-cents seixanta-tres euros 
amb  seixanta-set cèntims d’euro (263,67 €). 
 
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. 
  
15.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 10 AL 15  
DE JULIOL DE 2017 (números del 822 al  886)  
 

Num. Decret Data Títol 

DE0822/2017 10/07/2017 MC030/2017-INCORPORACIÓ ROMANENTS DE 
CÈDIT-RTFA 

DE0823/2017 10/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - JIS 

DE0824/2017 10/07/2017 INCOACIÓ - EXP.TRÀNSIT - CGBDR - G 

DE0825/2017 10/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - AFA 

DE0826/2017 11/07/2017 WTP - ACORD INCOACIÓ - 10/07/2017 

DE0827/2017 11/07/2017 Denegació d'inscripció al padró municipal de 
A.C.M. 

DE0828/2017 11/07/2017 Contractació subscripció base de dades jurídiques. 

DE0829/2017 11/07/2017 ORDRE PAGAMENT DECRET 795/17 TRAPAS 
RADIO CANET 
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DE0830/2017 11/07/2017 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 10/07/2017 

DE0831/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - AÁH 

DE0832/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - EPT 

DE0833/2017 13/07/2017 Decret resolució i sobresseiment procediment de 
restauració Abell Baix, XX 

DE0834/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - GAM 

DE0835/2017 13/07/2017 INCOACIÓ EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL VN 

DE0836/2017 13/07/2017 INCOACIÓ EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL A LA SENYORA GA 

DE0837/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - DA 

DE0838/2017 13/07/2017 Sol·licitud Programa complementari de transicions 
educatives a la Diputació de Barcelona 

DE0839/2017 13/07/2017 Sopar veïns carrer Caldeta 

DE0840/2017 13/07/2017 AL.LEGACIONS - EXP.CIVISME - VL 

DE0841/2017 13/07/2017 AL.LEGACIONS - EXP.TRÀNSIT - 101174 

DE0842/2017 13/07/2017 INCOACIÓ CIVISME - GM 

DE0843/2017 13/07/2017 INCOACIÓ SANCIÓ CIVISME - AB - 9, 10 i 11 juny 
2017 

DE0844/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - AMC 

DE0845/2017 13/07/2017 Avançament nòmina juliol 2017 del sr. P.R.R. 

DE0846/2017 13/07/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 103505 
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DE0847/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - AÁH 

DE0848/2017 13/07/2017 INCOACIÓ CIVISME - IM 

DE0849/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - LVP 

DE0850/2017 13/07/2017 APROVACIO FACTURES F/2017/31 FAVORABLE O 

DE0851/2017 13/07/2017 DEVOLUCIONS DE FIANCES PER OBRES 

DE0852/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - FTG 

DE0853/2017 13/07/2017 R.R. EXP.TRÀNSIT - 102124 

DE0854/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - JCD 

DE0855/2017 13/07/2017 AL.LEGACIONS - EXP.TRÀNSIT - 103699 

DE0856/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - AR 

DE0857/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - HPT 

DE0858/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - AÁH 

DE0859/2017 13/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - JVF 

DE0860/2017 14/07/2017 RESOLUCIÓ - EXP.CIVISME - GSQ 

DE0861/2017 14/07/2017 RESOLUCIÓ - EXP.CIVISME - GSQ 

DE0862/2017 14/07/2017 Incoació sancionador infracció molt greu guingueta 
GU-03 

DE0863/2017 14/07/2017 TERRASSA ESTIU 2017 BAR CAN XANDRI 

DE0864/2017 14/07/2017 Calendari escolar EBM El Palauet curs 17-18 

DE0865/2017 14/07/2017 Reconeixement trienni Sr. À.S.F. 
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DE0866/2017 14/07/2017 APROVACIO FACTURES F/2017/32 DESFAVORABLE 
O  

DE0867/2017 14/07/2017 Reconeixement trienni Sra. N.M.T. 

DE0868/2017 14/07/2017 Incoació expedient de restauració clavegueram 
col.legi Yglesias 

DE0869/2017 14/07/2017 TERRASSA ESTIU 2017 BAR DYAMOND 

DE0870/2017 14/07/2017 AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PUBLICA 
PENJADORS 

DE0871/2017 14/07/2017 Resolució i sobreseiment procediment de 
restauració Pere Deleglisé, XX 

DE0872/2017 14/07/2017 Incoació sancionador infracció lleu Guingueta GU-
03 

DE0873/2017 14/07/2017 RESOLUCIÓ - EXP.CIVISME - DMP 

DE0874/2017 14/07/2017 APROVACIO FACTURES F/2017/30 ADO 
DESFAVORABLE  

DE0875/2017 14/07/2017 RESOLUCIÓ - EXP.CIVISME - Anouar Marouan 

DE0876/2017 14/07/2017 FESTA CELLER DE LES NENES 20 DE JULIOL 

DE0877/2017 14/07/2017 Reconeixement trienni Sr. X.S.P. 

DE0878/2017 14/07/2017 RETORN FIANÇA DE LA TERRASSA TAVERNA RIOS 

DE0879/2017 14/07/2017 INCOACIÓ - EXP.CIVISME - CAH 

DE0880/2017 14/07/2017 Reconeixement de triennis Sr. M.S.L. 

DE0881/2017 14/07/2017 BAIXA ACTIVITAT CENTRE DE DIETÈTICA I 
NUTRICIÓ DEL FRANCESC CAMBÓ 7 
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DE0882/2017 14/07/2017 Reconeixement trienni Sr. M.A.S.V.D.S. 

DE0883/2017 14/07/2017 Tarja d'aparcament per a persones amb 
discapacitat per a MTS 

DE0884/2017 14/07/2017 RESOLUCIÓ - EXP.CIVISME - AM 

DE0885/2017 14/07/2017 Reconeixement trienni Sra. M.V.M. 

DE0886/2017 14/07/2017 RESOLUCIÓ - EXP.CIVISME - AGV 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
 
16.- PUNTS 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. 
 
16.1.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/29/2017 de data 26 de juliol de 2017 
per import de  708,09 € 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 
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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/29/2017, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 
 

 

RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/29/2017 

 
data: 26-07-17 

 
   

 
  

NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
aprovat 

172 MJ.M.P habitatge - aigua 108,64€     SOREA, SL      A08146367 
173 M.S.C Habitatge - gas 300,00€  
174 G.C.R Llibres/mat.escola 113,50€  Esc. Misericordia Q5855712E 
175 R.C.P Llibres/mat.escola 131,57€   FEDAC CANET   G65058349 

176 B.L. Habitatge-aigua 54.38€  
     

Total  
 

 708,09€  
  

 
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. 
 
16.2.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DE L’1 AL 30 DE JUNY DE 2017 

Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 01 al 30 de juny 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. 
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Atès que a la plantilla de la Policia local hi ha sis caporals, es fa necessari cobrir 
els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, qui 
assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies 
del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient 
pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
 
Atès que l'Acord regulador de les condicions de treball per als empleats públics de 
l'Ajuntament de Canet de Mar en el seu annex II Sectorial de la policia local 
estableix que la no realització efectiva de la prolongació de jornada de 15 minuts 
a la finalització de tots els torns de treball a causa d'indisposició o baixa laboral 
(excepte les causades per accident de treball o malaltia professional) comportarà 
el descompte del complement de disponibilitat en la nòmina mensual 
corresponent. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, en data 13 de juliol, que es 
transcriu a continuació: 
 
«Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, a requeriment de la 
Intervenció Municipal, en relació amb l’aprovació dels serveis extraordinaris 
realitzats en el període comprès entre el dia 1 i el dia 30 de juny 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 82,71 € que correspon a: 
  
-  Caporals: 

- 53,50 hores extres derivades de serveis realitzats durant la Revetlla de 
Sant Joan i la celebració del Canet Rock, que es retribueixen segons preu 
d’H3, tal i com es regula a l’Acord, amb una despesa de 1.813,65 € 
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- Agents: 
 
-  10,50 hores 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  
289,48 euros. 
-  160,75 hores extres derivades de serveis realitzats durant la Revetlla de Sant 
Joan i la celebració del Canet Rock, que es retribueixen segons preu d’H3, tal i 
com es regula a l’Acord, amb una despesa de 5.179,37 € 
 
b) Serveis nocturns, amb una despesa global de 2.060,91 €, que correspon a 
1.020,25 hores efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius policials. 
 
c) Treballs com a cap de serveis, amb una despesa global de 1.408,68 €, que 
correspon a 364 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 
280,67 €, que correspon a 283,50 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 1.580,40 €, que correspon a 
14 assistències a judicis dins del partit judicial, que es retribueixen segons es 
regula a l’Acord. Cal fer esment que tres dels judicis retribuïts corresponen a 
l’assistència de tres agents a la vista celebrada el dia 16.01.2014, en el 
procediment de diligències 1624/2012. 
 
f) Plus de festivitat, amb una despesa global de 226,20 €, que correspon a 6 
torns en treballats en dia festiu, segons es recull a l’Acord de matèries comunes 
dels empleats públics de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 4.305,16 €, que correspon a: 
 
- 4 guàrdies del servei de paletes del mes en curs. 
- 172 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 2.187,28 €, que correspon 
a: 
 
- 4 guàrdies del servei d’electricistes 
- 66 hores derivades d’actuacions urgents del servei  
  
4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 1.148,32 €, que correspon a: 
 
- 4 guàrdies del servei de Cementiri 
-  14  hores derivades d'actuacions del servei, en els mesos de març 
 
5.- Servei de Jardineria, amb una despesa global de 929,07 €, que correspon a 
46,5 hores derivades d’actuacions fora d’horari laboral. 
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6.- Personal administratiu de la Policia Local,  amb una despesa global de 279,72 
€, que correspon a 14 hores derivades d’actuacions fora d’horari laboral. 
 
7.- Personal de Serveis Generals, amb una despesa de 189,81 €, que 
corresponen a 9,5 hores derivades d’actuacions fora de l’horari laboral. 
 
8.- Personal laboral de Serveis Econòmics, amb una despesa de 249,75 €, que 
corresponen a 12,5 hores derivades d’actuacions fora de l’horari laboral. 
 
9.- Personal de l’Àrea de Festes, amb una despesa de 1.378,62  €, que 
corresponen a 69 hores derivades d’actuacions fora de l’horari laboral. 
 
10.- Personal destinat a la Biblioteca Municipal, amb una despesa de 159,84 €, 
que corresponen a 8 hores derivades d’actuacions fora de l’horari laboral. 
 
11.- Personal de l’Àrea de Promoció Econòmica, amb una despesa de 319,68 €, 
que corresponen a 16  hores derivades d’actuacions fora de l’horari laboral. 
 
12.- Personal destinat a l’Àrea d’Esports, amb una despesa de 309,69 €, que 
corresponen a 15,5 hores derivades d’actuacions fora de l’horari laboral. 
 
13.- Personal destinat a la Deixalleria Municipal, amb una despesa de 279,72 €, 
que corresponen a 14 hores derivades d’actuacions fora de l’horari laboral.  
 
14.-  Així mateix s’han pagat 290,88 €, que corresponen a 144 hores de treball 
en horari nocturn, realitzats pels serveis de Brigada i de Festes. 
 
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 tretze  de juny de dos mil 
disset.» 
 
Vist l’informe emès per l'interventor de data 26 de juliol de 2017, 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 DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 080/2017 

 
Assumpte:  Proposta d'aprovació dels serveis extraordinaris del període 
del 1 al 30 de juny de 2017 
 

I.- RELACIÓ DE FETS 

Vist l'informe de la tècnica de recursos humans, de 13 de juliol de 2017 
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Vista la proposta d’acord que s’eleva a aprovació per la Junta de Govern Local: 

«Primer.- Remunerar fins a la quantitat de dinou mil dinou euros amb setze cèntims (19.019.16 €) els 
serveis extraordinaris efectuats pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període 
comprès entre l’1 i el 30 de juny de 2017, segons relació detallada que s’adjunta. 

Segon.- Remunerar fins a la quantitat de dos mil cent seixanta euros amb noranta-un cèntims 
(2.060,91 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la Policia local i fins a la 
quantitat de dos-cents noranta euros amb vuitanta-vuit cèntims (290,88 €) corresponent als serveis 
nocturns efectuats per la Brigada d'Obres i Serveis, durant el mes de juny de 2017. 

Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de mil quatre-cents vuit euros amb seixanta-vuit cèntims 
(1.408,68 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia local 
durant el  mes de juny de 2017.  

Quart.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vint-i-sis euros amb vint cèntims (226,20 €) 
corresponent al plus de festivitat efectuat per agents de la Policia local durant el mes de juny de 2017. 

Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vuitanta euros amb seixanta-set cèntims (280,67 
€) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de serveis pels administratius de la 
Policia local durant el mes de juny de 2017. 

Sisè.- Remunerar fins a la quantitat de mil cinc-cents vuitanta euros amb quaranta cèntims (1.580,40 
€) l’assistència a judicis, derivades d’actuacions policials, previstos en l’Acord de Condicions de 
Treball, durant el mes de juny de 2017. 

Setè.- Descomptar fins a la quantitat de cent cinquanta-set euros amb setanta-quatre cèntims 
(157,74 €) en concepte de penalització del complement de disponibilitat del personal de la Policia local 
per absentisme a causa d’indisposició o baixa laboral durant el mes de juny de 2017.  

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

Servei RC Partida Import 
Serveis Generals. Personal laboral. Hores extres  11 92000 13001 189,81 € 
Serveis Econòmics. Personal laboral. Hores extres   12 93400 13001 249,75 € 
Brigada. Hores extres   21 15320 13001 819,18 € 
Brigada. Hores extres. Festa Major 1183 21 15320 13001 2.617,38 € 
Brigada. Guàrdies 0495 21 15320 13001 868,60 € 
Brigada. Nocturnitat   21 15320 13000 246,44 € 
Enllumenat. Hores extres   21 16500 13001 139,86 € 
Enllumenat. Hores extres. Festa Major 1178 21 16500 13001 1.178,82 € 
Enllumenat. Guàrdies 0496 21 16500 13001 868,60 € 
Deixalleria. Hores extres   22 16220 13001 279,72 € 
Jardins. Hores extres   22 17100 13001 929,07 € 
Cementiri. Hores extres   23 16400 13001 279,72 € 
Cementiri. Guàrdies 0497 23 16400 13001 868,60 € 
Promoció econòmica. Hores extres   30 43000 13001 319,68 € 
Biblioteca. Hores extres   31 33210 15100 159,84 € 



S/Amn 

 
81 

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 

Festes. Personal laboral. Hores extres   32 33800 13001 1.378,62 € 
Festes. Personal laboral. Nocturnitat   32 33800 13000 44,44 € 
Policia Local. Personal laboral. Hores extres   43 13000 13001 279,72  € 
Policia Local. Coordinació administració   43 13000 13000 280,67 € 
Policia Local – Sergent i caporals: Hores extres   43 13000 15100 1.813,65 €    
Policia Local – Sergent i caporals: 

Nocturnitats 

  43 13000 15100 393,40 € 

Policia Local – Sergent i caporals: Plus festivitat   43 13000 15100 75,40 € 
Policia Local – Seguretat i caporals: Judicis   43 13000 15100 234,40 € 
Policia Local – Agents: Hores extres   43 13300 15100 5.468,85 € 
Policia Local – Agents: Cap de servei   43 13300 15100 1.408,68 € 
Policia Local – Agents: Nocturnitat   43 13300 15100 1.667,51 € 
Policia Local – Agents: Plus festivitat   43 13300 15100 150,80 € 
Policia Local – Agents: Judicis   43 13300 15100 1.346,00 € 
Esports. Hores extres   52 34200 13001 309,69 € 

      24.866,89 € 

Novè.- 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. 13/06/2017 04:00 04:00 Preparació expedients contractació 
  20/06/2017 03:30 03:30 Preparació expedients contractació 

  23/06/2017 02:30 02:30 Preparació expedients contractació 
F.T.U. 02/06/2017 03:00 06:00 CRTTT acte orgue per la parròquia 
  15/06/2017 00:40 01:20 CRTTT Club Basquet Canet 
URBANISME 
S.A.M. 20/04/2017 01:27 02:54 Reunió amb veïns es queixen mòdul 

fix núm. 1 
BRIGADA 
M.B.R. 24/06/2017 05:00 10:00 Sant Joan 
  25/06/2017 04:00 08:00 Sant Joan 

  29/06/2017 07:30 15:00 Sant Pere 
L.R.G. 17/06/2017 07:00 14:00 Festes 
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  29/06/2017 18:00 36:00 Focs Sant Pere 
JOVENTUT 
M.S.R. 15/05/2017 02:40 05:20 Reunió Festa Jove 
CULTURA 
J.B.M. 22/06/2017 01:43 03:26 Inauguració exposició Joan Ponç - 

Sala Ramon Capmany 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
M.D.D. 29/05/2017 04:00 08:00 Curs empreses i emprenedors 
  05/06/2017 04:00 08:00 Curs empreses i emprenedors 
ESPORTS 
J.T.G. 31/05/2017 05:00 10:00 Reunions 
  21/06/2017 05:00 10:00 Reunions entitats 

  04/07/2017 04:45 09:30 Comissió seguiment piscina 

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. 
• 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. 
• 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 
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III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el 
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les 
BEP estableix el següent: 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia limitada 
regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

• L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  

• En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa 
vigent. 

• Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
• Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la 

Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es 
dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària 
respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació 
dels expedients corresponents.  
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una altra 
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents o 
expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques 
de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions 
aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels 
crèdits.  
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions que 
se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que haguessin 
efectuat els òrgans gestors.» 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i 
suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. 
S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, 
complint els requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i 
especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 
500/1990, de 20 d’abril.  
 



S/Amn 

 
84 

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 

Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós 
de la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació. 
L’aprovació de retribucions complementàries de caràcter variable meritades pel 
personal al servei de la corporació durant el període de referència, i que es 
pagarà mitjançant nòmina mensual correspon a l’acumulació de fases A-D-O. 
D’acord amb l’article 26.4 BEP, en la tramitació que despeses mitjançant 
acumulació de fases l’òrgan que adopti l’acord haurà de tenir competència per a 
acordar totes i cada una de les fases que siguin objecte d’acumulació. 
A la llum del que estableix l'article 185 del TRLHL, en connexió amb l’article 21.1 
LRBL i el RD 861/1986, l’òrgan competent per aprovar aquestes retribucions, dins 
els límits i criteris fixats pel Ple, és l’Alcaldia. 
En tot cas, mitjançant Decret 743/2015, de 19 de juny, l’Alcaldia té delegada en 
la Junta de Govern Local la competència «distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes ni periòdiques». 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses 
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són 
executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de 
documents fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en 
l’article 173.6 TRLHL. No aplicable. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les 
despeses que es proposa disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. 
Veure punt sisè. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
Tot i que, d’acord amb les BEP, el present expedient es tramita mitjançant 
acumulació de fases, es reitera el que ja es va manifestar en l’informe 
d’intervenció sobre el pressupost general de la corporació per 2017 en allò que li 
és d’aplicació: 
«-Límits a retribucions de funcionaris: 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. 
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Concepte Percentatge 
màxim legal 

Percentatge  segons 
pressupost 2017 

Complement específic 75 % 78,79% 
Complement productivitat 30 % 7,49% 
Gratificacions 10 % 13,72% 

- Increment retribucions: L’article 19.Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
2016 (LPGE 2016), estableix que “en l’any 2016 les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podran experimentar un increment global superior al 1 per cent respecte a 
les vigents a 31 de desembre de 2015, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de 
la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix”. 
Com que el precepte limitava la possibilitat d’incrementar fins a un 1% les retribucions, cal 
entendre que, no és possible aplicar cap increment global, en termes d’homogeneïtat 
durant l’exercici 2017, sense perjudici que el legislador pugui establir-lo, amb efectes 1 de 
gener o posterior, mitjançant la Llei de pressupostos generals per 2017. 
-  Tot i que les retribucions fixes del personal, amb caràcter general, es mantenen 
invariables respecte de l’exercici 2016, diversos factors apunten a que es registrarà un 
increment de retribucions en termes d’homogeneïtat respecte de l’exercici 2016, 
contravenint així la normativa pressupostària aplicable: 
a) L’increment de la dotació per hores extraordinàries del personal laboral, que consolida la 
situació generada en l’execució de l’exercici 2016, durant el qual s’han tramitat diverses 
modificacions de crèdit. En aquest sentit, recordar que no es pot superar el límit de 80 
hores anuals per treballador, en els termes previstos en l’article 35 del TRLET. 
b) La dotació del plus de disponibilitat per la Policia Local previst en l’Acord de matèries 
comunes 2016-2017 aprovat pel Ple en sessió de 28 de juliol de 2016, i que, a més de 
vulnerar la limitació a l’increment de retribucions establerta pel legislador estatal, 
incompleix la normativa aplicable quant a l’estructura de les retribucions del funcionaris 
d’administració local. 
c) Així mateix, es preveu per tercer any l’increment retributiu a determinats treballadors 
municipals que, segons l'acta de puntuació de la Valoració de Llocs de treball, efectuada a 
l'any 2009, tenien una puntuació igual o inferior als 200 punts, i que fou aprovat en sessió 
plenària de data 7 de maig de 2015, amb informe desfavorable de Secretaria e 
Intervenció. 
[...] 
- Complement de productivitat i gratificacions extraordinàries: Es fa remissió a l’informe 
conjunt de secretaria i intervenció relatiu a l’Acord sobre matèries comunes 2016-2017, en 
el qual es posaven de manifest els incompliments normatius que es deriven de l’ordenació 
del complement de productivitat i de les gratificacions extraordinàries prevista en aquell 
acord.» 
Respecte d’aquest darrer punt, reiterar que 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. 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
D’acord amb l’article 31 BEP,  
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«/.../  
3.- Per a les despeses variables, els documents comptables que les emparen es 
gestionaran d'acord amb les normes generals. 
4.- La justificació de les retribucions bàsiques i complementàries del personal es realitzarà 
per mitjà de la nòmina mensual, on constarà la diligència del responsable del Serveis de 
Personal acreditativa que el personal relacionat ha prestat efectivament els serveis durant 
el període corresponent.  
Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions precisaran que, per part 
per part del cap o responsable, s’informi que han estat prestats els serveis especials, i que 
procedeix abonar quantitat pel concepte d'activitat, d'acord amb la normativa interna 
reguladora de la mateixa. 
Com un document addicional a la nòmina s'ha de fer constar la relació de les incidències 
existents respecte de la nòmina anterior.»  
En l’expedient consten els fulls o informes acreditatius de la meritació de les 
retribucions proposades, però cal que manifestin expressament que «procedeix 
abonar la quantitat pel concepte d’activitat, d’acord amb la normativa interna 
reguladora de la mateixa.» 

4.2.-Aspectes específics 

No s’estableixen. 

V.-OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 

No es formulen. 

VI.-CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ 
FISCAL suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartats 4.1, sisè i setè, 
d’acord amb allò previst en l’article 216.2.c del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, aprovat per RDLeg. 2/2004, de 5 de març. 
Correspon a l’Alcalde/ssa-President/a la resolució de discrepància, d’acord amb 
l’article 217.1 del TRLHL. 
En cas d’ésser aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització 
plena posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò 
previst en l'article 219.3 del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució 
del pressupost vigent. 

A Canet de Mar, la data de signatura electrònica» 
 
En aquest punt la Sra. Alcaldessa informa els membres de la Junta de Govern 
Local que aixeca l’objecció fiscal plantejada per la Intervenció i resol la 
discrepància segons art. 217.1 TRLHL. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Remunerar fins a la quantitat de dinou mil dinou euros amb setze 
cèntims (19.019.16 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels 
diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre l’1 i el 30 de 
juny de 2017, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de dos mil cent seixanta euros amb 
noranta-un cèntims (2.060,91 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local i fins a la quantitat de dos-cents noranta euros amb 
vuitanta-vuit cèntims (290,88 €) corresponent als serveis nocturns efectuats per 
la Brigada d'Obres i Serveis, durant el mes de juny de 2017. 
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de mil quatre-cents vuit euros amb 
seixanta-vuit cèntims (1.408,68 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el  mes de juny de 2017.  
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vint-i-sis euros amb vint 
cèntims (226,20 €) corresponent al plus de festivitat efectuat per agents de la 
Policia local durant el mes de juny de 2017. 
 
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vuitanta euros amb 
seixanta-set cèntims (280,67 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
juny de 2017. 
 
Sisè.- Remunerar fins a la quantitat de mil cinc-cents vuitanta euros amb 
quaranta cèntims (1.580,40 €) l’assistència a judicis, derivades d’actuacions 
policials, previstos en l’Acord de Condicions de Treball, durant el mes de juny de 
2017. 
 
Setè.- Descomptar fins a la quantitat de cent cinquanta-set euros amb setanta-
quatre cèntims (157,74 €) en concepte de penalització del complement de 
disponibilitat del personal de la Policia local per absentisme a causa d’indisposició 
o baixa laboral durant el mes de juny de 2017.  
 
Vuitè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del 
pressupost general per a l’any 2017: 
 

Servei RC Partida Import 

Serveis Generals. Personal laboral. Hores 
extres 

 11 92000 13001 189,81 €   

Serveis Econòmics. Personal laboral. 
Hores extres 

 12 93400 13001 249,75 € 

Brigada. Hores extres  21 15320 13001 819,18 € 

Brigada. Hores extres. Festa Major 1183 21 15320 13001 2.617,38 € 

Brigada. Guàrdies 0495 21 15320 13001 868,60 € 

Brigada. Nocturnitat  21 15320 13000 246,44 € 

Enllumenat. Hores extres  21 16500 13001 139,86 € 
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Enllumenat. Hores extres. Festa Major 1178 21 16500 13001 1.178,82 € 

Enllumenat. Guàrdies 0496 21 16500 13001 868,60 € 

Deixalleria. Hores extres  22 16220 13001 279,72 € 

Jardins. Hores extres  22 17100 13001 929,07 € 

Cementiri. Hores extres  23 16400 13001 279,72 € 

Cementiri. Guàrdies 0497 23 16400 13001 868,60 € 

Promoció econòmica. Hores extres  30 43000 13001 319,68 € 

Biblioteca. Hores extres  31 33210 15100 159,84 € 

Festes. Personal laboral. Hores extres  32 33800 13001 1.378,62 € 

Festes. Personal laboral. Nocturnitat  32 33800 13000 44,44 € 

Policia Local. Personal laboral. Hores 
extres 

 43 13000 13001 279,72  € 

Policia Local. Coordinació administració  43 13000 13000 280,67 € 

Policia Local – Sergent i caporals: Hores 
extres 

 43 13000 15100 1.813,65 €    

Policia Local – Sergent i caporals: 
Nocturnitats 

 43 13000 15100 393,40 € 

Policia Local – Sergent i caporals: Plus 
festivitat 

 43 13000 15100 75,40 € 

Policia Local – Seguretat i caporals: 
Judicis 

 43 13000 15100 234,40 € 

Policia Local – Agents: Hores extres  43 13300 15100 5.468,85 € 

Policia Local – Agents: Cap de servei  43 13300 15100 1.408,68 € 

Policia Local – Agents: Nocturnitat  43 13300 15100 1.667,51 € 

Policia Local – Agents: Plus festivitat  43 13300 15100 150,80 € 

Policia Local – Agents: Judicis  43 13300 15100 1.346,00 € 

Esports. Hores extres  52 34200 13001 309,69 € 

   24.866,89 €     
 
Novè.- 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. 13/06/2017 04:00 04:00 Preparació expedients 
contractació 
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 20/06/2017 03:30 03:30 Preparació expedients 
contractació 

 23/06/2017 02:30 02:30 Preparació expedients 
contractació 

F.T.U. 02/06/2017 03:00 06:00 CRTTT acte orgue per la 
parròquia 

 15/06/2017 00:40 01:20 CRTTT Club Basquet Canet 

URBANISME 

S.A.M. 20/04/2017 01:27 02:54 Reunió amb veïns es 
queixen mòdul fix núm. 1 

BRIGADA 

M.B.R. 24/06/2017 05:00 10:00 Sant Joan 

 25/06/2017 04:00 08:00 Sant Joan 

 29/06/2017 07:30 15:00 Sant Pere 

L.R.G. 17/06/2017 07:00 14:00 Festes 

 29/06/2017 18:00 36:00 Focs Sant Pere 

JOVENTUT 

M.S.R. 15/05/2017 02:40 05:20 Reunió Festa Jove 

CULTURA 

J.B.M. 22/06/2017 01:43 03:26 Inauguració exposició Joan 
Ponç - Sala Ramon 
Capmany 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

M.D.D. 29/05/2017 04:00 08:00 Curs empreses i 
emprenedors 

 05/06/2017 04:00 08:00 Curs empreses i 
emprenedors 

ESPORTS 

J.T.G. 31/05/2017 05:00 10:00 Reunions 

 21/06/2017 05:00 10:00 Reunions entitats 

 04/07/2017 04:45 09:30 Comissió seguiment 
piscina 

 
 
17.- 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. 
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La secretària acctal.     L’alcaldessa 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell Brugarola  
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