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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 25 D’OCTUBRE 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: 17.32 hores 
Hora que acaba: 18.20 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
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 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
 

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  18.10.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació conveni col·laboració (CLSE) entre els Ajuntaments de Canet de 

Mar, Calella, Tordera i Pineda 
4) Aprovació del quadre de classificació documental corporatiu (QdCD) 
5) Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’Associació Colla de Reis 

de l’exercici 2016 
6) Concessió llicència d’obres menors per a l’arranjament de la terrassa de 

l’edifici ubicat a la Via Figuerola, XX 
7) Concessió llicència obres menors per a fer arranjaments diversos a l’habitatge 

ubicat a la Riera Buscarons, XX 
8) Concessió llicència d’obres menors per a la construcció de barbacoa al carrer 

Àngel Guimerà, XX 
9) Concessió llicència d’obres menors per a convertir habitació en garatge al 

carrer Misericòrdia, XX 
10) Donar compte de la relació de decrets del 8 al 15 d’octubre de 2017 (números 

del 1155 al 1193) 
11) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18.10.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 18 d’octubre 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 
 
2.1.- Cèdula de notificació de data 11 d’octubre de 2017, rebuda del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya – Sala Social, en relació al Recurs de 
Suplicació/3593/2017 (Recurs de cassació per unificació de doctrina núm. 
484/2017), interposat pel senyor JJBT, contra la Mutua Universal Mugenat 
Matepss, Ajuntament de Canet de Mar, Institut Nacional de la Seguretat Social i 
Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Diligència d’Ordenació de data 19 d’octubre de 2017, rebut del Jutjat  
Contenciós Administratiu núm. 12, de Barcelona, en relació al Recurs: 253/2017, 
Secció 2A, Procediment Abreujat, interposat per MASC, contra l’Ajuntament de 
Canet de Mar, comunicant que la Procuradora en nom y representació de FIATC 
MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, ha presentat escrit 
manifestacions, quedant pendent d’assenyalament per a la celebració de la vista. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS 
DE CANET DE MAR, CALELLA, TORDERA I PINEDA DE MAR EN EL MARC DE 
LES POLÍTIQUES DE TEIXIT PRODUCTIU DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2017 
DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, REFERENT A L’ACTUACIÓ EMMARCADA DINS DEL RECURS 
CENTRES LOCALS DE SERVEI A LES EMPRESES (CLSE) I DENOMINADA 
“CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES (DLSE) DE CALELLA, 
CANET DE MAR, PINEDA DE MAR I TORDERA, 2017. ATENCIÓ I SUPORT 
INTEGRAL A L’EMPRESA I L’EMPRENEDORIA” 
 
Atès que el món local ha estat i continua sent un dels principals agents en la 
promoció econòmica del territori, malgrat al seu paper no ha estat mai 
suficientment reconegut ni valorat. 
 
Atès que amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la 
normativa en cada moment, els ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant 
en la prestació de serveis a les persones emprenedores i empreses, tot i fer-ho 
amb recursos escassos i excessivament condicionats per convocatòries, tant en la 
seva finalitat com temporalitat. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Atès que, com a conseqüència, el sistema pel qual s’han prestat en molts casos 
aquests serveis, basat en nombroses ocasions en el voluntarisme i una visió 
estrictament municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament 
ineficient i amb un impacte clarament millorable, i ha estat superat per les 
circumstàncies i els canvis en els models econòmics. 
 
Atès que l’àmbit local continua sent per molts motius, l’àmbit de referència idoni 
per la prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així 
com per l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la 
qualitat de vida dels seus habitants. 
 
Atès que d’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar 
sent dos dels pilars en què es recolzen les polítiques de suport a les persones 
emprenedores i empreses. 
 
Atès que es fa imprescindible posar en el focus d’atenció de la prestació dels 
serveis en el beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora o empresa, amb 
l’objectiu de millorar l’impacte de les polítiques realitzades. 
 
Atès que, tanmateix, l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i 
les empreses ha d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de 
serveis ofert pels ajuntaments que requereix d’una major dimensió i 
especialització. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta amb relació al finançament del món 
local, i per tant, davant l’escassetat de recursos, és encara més necessari 
implementar fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. És per tot això 
que es fa necessari escalar de forma més eficient la prestació de determinats 
serveis, cercant la racionalitat territorial i sent la supramunicipalitat una de les 
eines que ho ha de permetre. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de 
Pineda de Mar i l'Ajuntament de Tordera disposen de Centres Locals de Serveis a 
les Empreses (en endavant, CLSE), que per definició presten serveis 
d’assessorament, formació i consolidació a les persones emprenedores i 
empreses, entre d’altres, del seu municipi. 
 
Atès que tots quatre CLSE, coneixedors de les prestacions de serveis de cada 
municipi estan interessats en el fet que les persones emprenedores i les 
empreses del seu municipi puguin rebre els serveis necessaris per satisfer i 
ampliar les seves necessitats.  
 
Atès que en el marc del Pla "Xarxa de Govern Local 2016-2019", els ajuntaments 
de Canet de Mar, Calella, Pineda de Mar i Tordera han formulat sol·licitud al 
Catàleg de Serveis 2017 d'una acció conjunta denominada ‘Centres Locals de 
Serveis a les Empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 
2017. Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria’, inclosa dins del 
programa de Polítiques de Teixit Productiu, recurs Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (CLSE). L'ens gestor serà l’Ajuntament de Pineda de Mar i els ens 
executors seran l’Ajuntament de Calella, l'Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Ajuntament de Tordera, essent l'objecte d'aquest conveni la regulació de les 
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relacions que s'establiran entre els quatre ajuntaments en la gestió, l’execució i la 
justificació tècnica i econòmica d'aquesta subvenció. 
 
Vista la memòria justificativa de data 19 de setembre, elaborada per la tècnica 
d’autoempresa de l’Ajuntament de Canet de Mar, la qual es transcriu a 
continuació: 

 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CANET DE MAR, 
CALELLA, PINEDA DE MAR I TORDERA PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROJECTE CONJUNT “CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES 
EMPRESES (CLSE) DE CALELLA, CANET DE MAR, PINEDA DE MAR I 
TORDERA 2017. ATENCIÓ I SUPORT A L’EMPRESA I 
L’EMPRENEDORIA” 
 
I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 

Servei promotor:  Ajuntament de Canet de Mar - Àrea de Promoció Econòmica 

Dades de contacte del servei promotor: Àrea de Promoció Econòmica  - Mariola 
Dempere - tel. 937954625 – demperedd@canetdemar.cat 

 
II. PROPOSTA DE CONVENI 
Entitat/s amb la/les qual/s se celebra el conveni: Ajuntaments de Calella, 
Pineda de Mar i Tordera.. 
 

 
Objecte del conveni: regular les relacions de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Pineda de Mar i l'Ajuntament 
de Tordera per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses, en el 
marc de la subvenció sol·licitada a la Diputació de Barcelona per a l'actuació ‘Centres 
Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i 
Tordera, 2017. Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria’. A través 
d'aquest conveni es vol regular el treball conjunt i consensuat per detectar 
necessitats, coordinar i planificar les corresponents polítiques per assolir una major 
eficàcia de gestió i optimització de recursos i, en conseqüència, millorar la qualitat 
del servei d'assessorament a l’emprenedoria, augmentar la viabilitat i qualitat de les 
empreses assessorades per fomentar la participació en la millora de l'economia. 
 

 
III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 
Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni 
Donat que aquest conveni regula les relacions de col·laboració entre els ajuntaments 
de Canet de Mar, Calella, Pineda de Mar i Tordera per dur a terme l'actuació ‘Centres 
Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i 
Tordera, 2017. Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria’, i per la qual es 
va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona, la seva signatura és 
imprescindible per poder rebre l’import concedit per Diputació de Barcelona per al 
desenvolupament del pla de treball de dita actuació: 24.924,38 Euros a l’ajuntament 
de Canet.  
Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius del servei 
promotor: Un dels principals objectius de l’Àrea de Promoció Econòmica és la 
promoció local del municipi que, entre les seves prioritats, es destaca la creació 
d’empreses i l’atenció a l’emprenedoria de manera directa i personalitzada, així com 
la prestació de serveis a les empreses existents per tal d’augmentar la seva qualitat i 
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el seu creixement amb la finalitat de fomentar la participació en la millora de 
l'economia. 
 
Objectius d’interès comú a complir:  
detectar necessitats, coordinar i planificar les corresponents polítiques per assolir una 
major eficàcia de gestió i optimització de recursos i, en conseqüència, millorar la 
qualitat del servei d'assessorament a l’emprenedoria per tal d’augmentar la viabilitat 
dels seus projectes i materialitzar-los en noves empreses; donar eines a les 
empreses a través de formació i assessorament per tal d’ajudar-les a consolidar-se i 
a augmentar la seva qualitat per tal que contribueixin al foment de l'economia local. 
 

 
IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL CONVENI 
 
1.- INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES 
A NOUS/VES EMPRENEDORS/ES 
2.- INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PER A EMPRESES JA EXISTENTS I 
EMPRESES EN PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ 
3.- SEMINARIS I TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES 
AMB JOVES ESTUDIANTS DE L’INS LLUIS DOMÈNECH I MUNTANER 
4.- FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ ADREÇAT AL TEIXIT EMPRESARIAL I ALS/A LES 
EMPRENEDORS/ES 
A) PRESÈNCIA A INTERNET 
" Exprimeix Youtube i el vídeo màrqueting al teu negoci" 
B) GESTIÓ I MÀRQUETING 
"CRM: eina gratuïta per vendre i fidelitzar clients" 
"La gestió financera del meu projecte: conceptes claus" 
"Claus i eines per millorar el benefici de l'empresa" 
C) INNOVACIÓ EMPRESARIAL 
"Innova en el model de negoci" 
D) HABILITATS DIRECTIVES I DE LIDERATGE 
"Història d'una tafaneria. Atenció al client a través del telèfon" 
"Què esperen els nostres clients? La força de la comunicació i l'assertivitat" 
5.- ASSESSORAMENT PER A L'ANÀLISI I LA DEFINICIÓ DE PERFILS COMPETENCIALS 
6.- ACOSTAMENT A L'EMPRESA PER MITJÀ DEL "CANAL EMPRESA" I D'ACCIONS 
D'INTERACCIÓ EMPRESARIAL 
 

 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI: 
Representant/s de l’Ajuntament de Canet de Mar: Mariola Dempere Domínguez 
– Tècnica d’autoempresa. 
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s: -  

 Per l’Ajuntament de Calella: Fabio Valbonesi – Cap de Promoció Econòmica 
 Per l’Ajuntament de Pineda de Mar: Lourdes Reixach– Tècnica d’empresa i 

emprenedoria 
 Per l’Ajuntament de Tordera: Raquel Garcia – Tècnica de Promoció Econòmica 

 
 
VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC: 
Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni: 
 
a) Aportació de mitjans materials, en el seu cas:  
 
Ajuntament de Canet de Mar: aules per a les accions formatives i despatx per a 
reunions. 
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Entitat/s concertant/s: aules per a les accions formatives i despatx per a 
reunions. 
 
b) Aportació de mitjans personals, en el seu cas: 
Ajuntament de Canet de Mar:  
 
Entitat/s concertant/s:  

 
c) Pressupost total de l’activitat:  
d) Aportació de recursos financers: 
 
Ajuntament de Canet de Mar: Sense aportació econòmica  
 
Entitat/s concertant/s: Sense aportació econòmica 
 
e) Impacte econòmic: La signatura d’aquest conveni permet un ingrés a 
l’ajuntament de Canet de  24.924,38 Euros per part de la Diputació de Barcelona. 
 

 
VI. 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 jurídic emès per la Secretaria, que es transcriu a continuació: 

 
Informe 76/2017 de Secretaria, en relació a l’aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb els ajuntaments de Canet de Mar, Calella, Tordera i 
Pineda de Mar en el marc de les polítiques de teixit productiu del catàleg de 
serveis 2017 de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la diputació de 
Barcelona, referent a l’actuació emmarcada dins del recurs centres locals de 
serveis a les empreses (CSLE) i denominada “Centres Locals de Serveis a 
les Empreses (CSLE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 
2017. Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria” 
 
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 els 
ajuntaments de Canet de Mar, Calella, Tordera i Pineda de Mar en el marc de les 
polítiques de teixit productiu del catàleg de serveis 2017 de la Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019 de la diputació de Barcelona, referent a l’actuació emmarcada dins 
del recurs centres locals de serveis a les empreses (CSLE) i denominada “Centres 
Locals de Serveis a les Empreses (CSLE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i 
Tordera, 2017. Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria” 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, 
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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-: 
 
 «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 
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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’establiment dels termes de la col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar, l’Ajuntament de Pineda de Mar, l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de 
Tordera en el marc de les polítiques de teixit productiu del catàleg de serveis 2017 
de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la diputació de Barcelona, referent a 
l’actuació emmarcada dins del recurs centres locals de serveis a les empreses 
(CSLE) i denominada “Centres Locals de Serveis a les Empreses (CSLE) de Calella, 
Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 2017. Atenció i suport integral a l’empresa i 
l’emprenedoria”. 
 
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. 
 
Examinat l'esborrany del Conveni Interadministratiu de col·laboració amb els 
ajuntaments de Canet de Mar, Calella, Tordera i Pineda de Mar en el marc de les 
polítiques de teixit productiu del catàleg de serveis 2017 de la Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019 de la diputació de Barcelona, referent a l’actuació emmarcada dins 
del recurs centres locals de serveis a les empreses (CSLE) i denominada “Centres 
Locals de Serveis a les Empreses (CSLE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i 
Tordera, 2017. Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria” 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 a realitzar per cadascun dels subjectes per al seu 

compliment. 
d) Les obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, 

indicant la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació concreta 
al pressupost corresponent de conformitat amb el que preveu la legislació 
pressupostària. En aquest sentit es preveu que la despesa que efectuï 
l’Ajuntament de Canet de Mar es limita a la subvenció rebuda per part de la 
Diputació de Barcelona. La tècnica d’autoempresa de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, així ho posa de manifest en la memòria justificativa redactada tot indicant 
que l’import de la subvenció és de 24.924,38 €. Aquesta quantitat serà 
aportada per l’Ajuntament de Pineda de Mar (com a òrgan gestor de la 
subvenció) una vegada feta la corresponent justificació per part de cadascun 
dels Ajuntaments.  

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

f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels 
compromisos de les parts. 

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. No es preveu la possibilitat de pròrroga, i pel 
que fa a l’extinció es preveu que s’extingirà a la data d’acceptació de la 
justificació tècnica i econòmica del projecte per part de la Diputació de 
Barcelona. Tenint en compte que el termini de justificació és el 31 de març de 
2018, cal concloure que s’acompleix amb les previsions de l’art. 49.h) de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

i) Supòsits d'extinció del conveni. 
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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,  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 
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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. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot l’exposat la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Canet de Mar, 
Calella, Tordera i Pineda de Mar en el marc de les polítiques de teixit productiu del 
catàleg de serveis 2017 de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la diputació de 
Barcelona, referent a l’actuació emmarcada dins del recurs centres locals de serveis 
a les empreses (CSLE) i denominada “Centres Locals de Serveis a les Empreses 
(CSLE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 2017. Atenció i suport 
integral a l’empresa i l’emprenedoria”. 
 
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 entre els ajuntaments de Canet de Mar, Calella, 
Tordera i Pineda de Mar, que es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, 
L’AJUNTAMENT DE CALELLA, L'AJUNTAMENT DE TORDERA I L’AJUNTAMENT 
DE PINEDA DE MAR EN EL MARC DE LES POLÍTIQUES DE TEIXIT PRODUCTIU 
DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2017 DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, REFERENT A L’ACTUACIÓ 
EMMARCADA DINS DEL RECURS CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES 
EMPRESES (CLSE) I DENOMINADA ‘CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES 
EMPRESES (CLSE) DE CALELLA, CANET DE MAR, PINEDA DE MAR I 
TORDERA, 2017. ATENCIÓ I SUPORT INTEGRAL A L’EMPRESA I 
L’EMPRENEDORIA’. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE CALELLA, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa, Sra. Montserrat 
Candini i Puig.  
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa, Sra. 
Blanca Arbell i Brugarola.  
 
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, representat per l'Il·lustríssim Alcalde, Sr. Xavier 
Amor i Martín.  
 
AJUNTAMENT DE TORDERA, representat per l'Il·lustríssim Alcalde, Sr. Joan Carles 
Garcia i Cañizares 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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I. El món local ha estat i continua sent un dels principals agents en la promoció 
econòmica del territori, malgrat el seu paper no hagi estat mai suficientment reconegut 
ni valorat. 
 
Amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la normativa en 
cada moment, els ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant en la prestació de 
serveis a les persones emprenedores i empreses, tot i fer-ho amb recursos escassos i 
excessivament condicionants per convocatòries tant en la seva finalitat com 
temporalitat. 
 
Com a conseqüència, el sistema pel qual s’han prestat en molts casos aquests serveis, 
basat en nombroses ocasions en el voluntarisme i una visió estrictament municipal, ha 
provocat una dispersió i atomització clarament ineficient i amb un impacte clarament 
millorable, i ha estat superat per les circumstàncies i els canvis en els models 
econòmics. 
 
II. L’àmbit local continua sent per molt motius, l’àmbit de referència idoni per la 
prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així com per 
l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la qualitat de vida 
dels seus habitants. 
 
D’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent dos dels 
pilars en els que es recolzen les polítiques de suport a les persones emprenedores i 
empreses. 
 
III. Es fa imprescindible posar en el focus d’atenció de la prestació dels serveis en el 
beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora o empresa, amb l’objectiu de millorar 
l’impacte de les polítiques realitzades. 
 
Tanmateix, l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i empreses ha 
d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de serveis ofert pels 
ajuntaments que requereix d’una major dimensió i especialització. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació al finançament del món local, i 
per tant, davant l’escassetat de recursos és encara més necessari implementar 
fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. És per tot això que es fa necessari 
escalar de forma més eficient la prestació de determinats serveis, cercant la racionalitat 
territorial i sent la supramunicipalitat una de les eines que ho ha de permetre. 
 
IV. Que l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Pineda 
de Mar i l'Ajuntament de Tordera disposen de Centres Locals de Serveis a les Empreses 
(en endavant, CLSE), que per definició presten serveis d’assessorament, formació i 
consolidació a les persones emprenedores i empreses, entre d’altres, del seu municipi. 
 
Tots quatre CLSE, coneixedors de les prestacions de serveis de cada municipi estan 
interessats en que les persones emprenedores i empreses del seu municipi puguin 
rebre els serveis necessaris per satisfer i ampliar les seves necessitats.  
 
V. En el marc del Pla "Xarxa de Govern Local 2016-2019", els Ajuntaments de Canet de 
Mar, Calella, Pineda de Mar i Tordera han formulat sol·licitud al Catàleg de Serveis 2017 
d'una acció conjunta denominada ‘Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de 
Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 2017. Atenció i suport integral a 
l’empresa i l’emprenedoria’, inclosa dins del programa de Polítiques de Teixit Productiu, 
recurs Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE). L'ens gestor serà l’Ajuntament 
de Pineda de Mar i els ens executors seran l’Ajuntament de Calella, l'Ajuntament de 
Canet de Mar i l’Ajuntament de Tordera, essent l'objecte d'aquest conveni la regulació 
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de les relacions que s'establiran entre els quatre ajuntaments en la gestió, execució i 
justificació tècnica i econòmica d'aquesta subvenció. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte. 
 
L’objecte del present conveni és regular les relacions de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Pineda de Mar i 
l'Ajuntament de Tordera per a la prestació de serveis a persones emprenedores i 
empreses, en el marc de la subvenció sol.licitada a la Diputació de Barcelona per a 
l'actuació ‘Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, 
Pineda de Mar i Tordera, 2017. Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria’. 
 
A través d'aquest conveni es vol regular el treball conjunt i consensuat per detectar 
necessitats, coordinar i planificar les corresponents polítiques per assolir una major 
eficàcia de gestió i optimització de recursos i, en conseqüència, millorar la qualitat del 
servei d'assessorament a l’emprenedoria, augmentar la viabilitat i qualitat de les 
empreses assessorades per fomentar la participació en la millora de l'economia. 
 
SEGON.- Compromisos de les parts. 
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar prestarà els serveis del seu CLSE que no es prestin als 
CLSE de Calella, Canet i Tordera, a les persones emprenedores i empreses dels 
municipis de Calella, Canet i Tordera i incorporarà com a àmbit territorial de les seves 
actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
L’Ajuntament de Calella prestarà els serveis del seu CLSE que no es prestin als CLSE de 
Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, a les persones emprenedores i empreses dels 
municipis de Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera i incorporarà com a àmbit territorial 
de les seves actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar prestarà els serveis del seu CLSE que no es prestin als 
CLSE de Calella, Pineda de Mar i Tordera, a les persones emprenedores i empreses dels 
municipis de Calella, Pineda de Mar i Tordera i incorporarà com a àmbit territorial de les 
seves actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
L'Ajuntament de Tordera prestarà els serveis del seu CLSE que no es prestin als CLSE 
de Calella, Pineda de Mar i Canet de Mar, a les persones emprenedores i empreses dels 
municipis de Calella, Canet de Mar i Pineda de Mar i incorporarà com a àmbit territorial 
de les seves actuacions i projectes el territori d'aquests municipis. 
 
Totes les parts conveniades difondran entre els habitants i empreses del seu municipi 
les activitats del CLSE que es presten des dels CLSE de Calella, Canet de Mar, Pineda 
de Mar i Tordera, respectivament, i derivaran els potencials usuaris d’aquestes 
activitats, comprometent-se a no duplicar cap dels serveis o activitats existents. 
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar és qui té la capacitat de decisió en relació a la 
planificació, organització i realització de tots els serveis i activitats del CLSE, sens 
detriment de les propostes o suggeriments que puguin realitzar des del CLSE de  
l’Ajuntament de Calella, de l'Ajuntament de Canet de Mar i des de l’Ajuntament de 
Tordera. 
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TERCER.- Comissió de seguiment. 
 
Es crearà una Comissió de Seguiment amb, com a mínim, un representant de cada 
entitat, que es reunirà cada vegada que sigui requerit per una de les quatre entitats i, 
com a mínim, un cop l’any, per fer la valoració corresponent del conveni de 
col·laboració així com per abordar qualsevol qüestió que es consideri d’interès per al 
seu desenvolupament. 
 
QUART.- Aportació econòmica. Repercussió econòmica de la subvenció rebuda 
i criteris per a la justificació tècnica i econòmica. 
 
La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 d'abril de 2017, 
va aprovar l'atorgament de 118.687,50€ a l'Ajuntament de Pineda de Mar per al 
finançament de l'actuació Centres Locals de Serveis a les Empreses de Calella, Canet, 
Palafolls, Pineda de Mar i Tordera. L'Ajuntament de Palafolls ha renunciat a la seva part 
de la subvenció corresponent al 16% del total (18.990,00€). 
 
L'Ajuntament de Pineda de Mar, actuant com a ens gestor de la subvenció, rebrà 
l'import de la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona (99.697,5€) i 
aportarà el 25% de l’import atorgat anual per al finançament dels CLSE de 
l’Ajuntament de Calella, Canet de Mar i Tordera, respectivament i en funció de la 
justificació feta per cadascun d'ells. 
 
En cas que algun  o tots els executors no justifiquin la totalitat de l'import concedit, 
havent-se presentat la justificació final de l'actuació, la Diputació procedirà a la  
 
reducció de l'import atorgat. L'ens gestor rebrà un import minorat i aplicarà la reducció 
de l'import de l'ajut segons el percentatge de participació i la justificació feta per 
cadascun dels ens, aplicant la reducció a l'ens que no l'hagi presentat en la seva 
totalitat. 
 
Aquestes quantitats podran ser ajustades, si les parts ho acorden, en funció del pla 
d’activitats del CLSE i/o de la liquidació pressupostària del mateix. 
 
Tal i com preveu l'article 17 del règim regulador del Catàleg de Serveis de l'any 2017 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019,  
 
- l’Ajuntament de Pineda de Mar presentarà el model normalitzat de justificació de 

despeses per l’import total de l’ajut. En la documentació justificativa es 
relacionaran les despeses de cada ens executor (Ajuntament de Calella, Canet de 
Mar i Tordera), certificades. 

- l'Ajuntament de Pineda de Mar, com a ens gestor, adquireix el compromís de 
transferir  als ens executors (Ajuntament de Calella, Ajuntament de Canet de Mar i 
Ajuntament de Tordera) la seva part de l'aportació de la Diputació en el termini 
màxim de tres mesos a comptar des que la Diputació faci efectiu el pagament. 

 
CINQUÈ.- Vigència. 
 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i té vigència fins a la data 
d’acceptació de la justificació tècnica i econòmica del projecte per part de Diputació 
de Barcelona.  
 
SISÈ.- Dades de caràcter personal i confidencialitat. 
 
Totes les parts conveniades s’obliguen, en relació a les dades o informacions de 
caràcter personal de les persones emprenedores i empreses participants en els 
diferents serveis i activitats, a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
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normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en especial 
el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció  
 
de dades de caràcter personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de 
protecció de dades, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
D’altra banda, tota la informació i documentació de les persones emprenedores i 
empreses participants en els diferents serveis i activitats seran tractades 
confidencialment per les parts conveniades. 
 
SETÈ.- Resolució. 
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 
 
- Per la realització del seu objecte. 
- Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
- Per mutu acord de les parts. 
- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de 

les seves previsions. 
- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
- Qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 

 
VUITÈ.- Règim jurídic. 
 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les 
presents clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes pels articles 108 a 112 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya així com pels articles 303 a 311 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny.  
 
NOVÈ.- Jurisdicció. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 
en la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es 
podran acollir als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que 
corresponguin. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en el lloc i data que tot seguit s’assenyalen. 
   

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada  de Promoció 
Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre els ajuntaments de 
Canet de Mar, Calella, Tordera i Pineda de Mar en el marc de les polítiques de 
teixit productiu del catàleg de serveis 2017 de la Xarxa de Governs Locals 2016-
2019 de la Diputació de Barcelona, referent a l’actuació emmarcada dins del 
recurs centres locals de serveis a les empreses (CLSE) i denominada “Centres 
Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i 
Tordera, 2017. Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria, que consta 
transcrit a la part expositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords als ajuntaments de Calella, Pineda de Mar i 
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Tordera, a la Diputació de Barcelona, a la Intervenció i la Tresoreria municipals a 
tots els efectes. 
 
4.- APROVACIÓ DEL QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DOCUMENTAL 
CORPORATIU (QdCD) 
 
Atès que el quadre de classificació de la documentació  (QdCD) és un dels 
instruments tècnics essencials dels processos de control d’un sistema de gestió de 
documents (ISO 15489) i constitueix una peça clau per a la gestió electrònica del 
documents administratius.  
 
Atès que el Quadre de Classificació és una eina viva, perquè és el reflex dels 
canvis funcionals, competencials i d'organització de l'administració municipal, i 
per això cal fer-ne actualitzacions 
 
Atès que el Servei d’Arxiu és el responsable de la gestió i control de canvis del 
Quadre de Classifiació Documental de la corporació i de proposar les 
modificacions oportunes d’aquest.  
 
Atès que amb l’entrada en funcionament de l’e-administració  cal modificar el 
Quadre de classificació, apostant per un model funcional, per tal d’adaptar -lo a la 
nova realitat municipal, amb l’objectiu d’ aconseguir una classificació correcta i 
homogènia dels expedients i documents administratius (convencionals i 
electrònics) que possibiliti la implantació d’una política comuna de gestió 
documental per a tot l’Ajuntament 
 
Atès que el setembre de 2017 la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni del Departament de Cultura (DGABMP) de la Generalitat de Catalunya 
va aprovar el model de Quadre de Classificació de la Documentació municipal, 
que pretén ser un instrument que s’adapti a la realitat de l’administració 
electrònica i permeti als ajuntaments el compliment de les actuals disposicions 
normatives relacionades amb la gestió documental, la transparència i les normes 
d’interoperabilitat.  

Atès que el model de Quadre de Classificació Documental aprovat per la 
Generalita pretén ser un model de referència i un element normalitzador per a 
tots els Ajuntaments de Catalunya, que té vinculades les polítiques de disposició i 
accés i alhora facilita la interoperabilitat entre sistemes.  

Vist l’informe de l’arxivera municipal que es transcriu a continuació:  

INFORME: APROVACIÓ QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DOCUMENTAL 
CORPORATIU (QdCD)  
 
MARC LEGAL I EXPOSICIÓ DEL FETS 
 
El marc legal actual -de transparència, de procediment administratiu i de 
gestió  documental i arxiu- està impulsant de forma decidida l’adopció de 
sistemes de gestió de documents electrònics.  
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La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, que té com 
a principal objectiu l’impuls de la gestió de documents, estableix que “Totes 
les administracions i les entitats titulars de documents públics han de 
disposar d’un únic sistema de gestió documental que comprengui la 
producció, la tramitació, el control, l’avaluació, la conservació i l’accés als 
documents – com a evidència de les accions dutes a terme- i que garanteixi 
la seva autenticitat, fiabilitat, integritat i disponibilitat al llarg del temps a 
través del seu correcte tractament i que permeti complir amb les obligacions 
de transparència’ (article 7.1) 
 
En l’àmbit de la regulació de l’administració electrònica l’actual, Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions públiques estableix que és d’aplicació al conjunt de les 
administracionspúbliques l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i les 
Normes Tècniques d’Interoperabilitat (NTI) que d’aquest se’n deriven. La 
Guia de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad. Política de 
gestión de documentos electrónicos identifica la classificació com un dels 
processos de gestió de documents electrònics (apartat 7) que permet 
establir vincles entre diferents documents i expedients electrònics, facilitar 
la recuperació de documents electrònics d’una funció/activitat concreta, 
definir nivells de seguretat i accés per a la documentació, assignar els 
terminis de conservació d’acord amb els valors dels documents i els 
calendaris de conservació i facilitar la definició de dictàmens, realitzant 
accions de conservació coherents. 
 
El quadre de classificació de la documentació  (QdCD) és un dels 
instruments tècnics essencials dels processos de control d’un sistema de 
gestió de documents (ISO 15489) i constitueix una peça clau per a la gestió 
electrònica del documents administratius.  
 
El Quadre de Classificació es una estructura de categories funcionals 
organitzades de manera codificada, jeràrquica i lògica, sobre la base del 
conjunt de les activitats desenvolupades per l’organització en el compliment 
de les seves finalitats, que permet identificar i classificar els documents i els 
expedients des dels mateix moment del seu disseny, concepció i/o captura 
per part del sistema de gestió de documents i permet també la seva 
recuperació. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, amb la creació del Servei d’Arxiu i aplicant el 
Reglament del Servei d’Arxiu Municipal  (2004) va adoptar el model de 
quadre de classificació desenvolupat en la plataforma dels arxivers de 
l’Oficina  de Patrimoni  Cultural de la Diputació de Barcelona.  
 
El Servei d’Arxiu és el responsable de la gestió i control de canvis del 
Quadre de Classifiació Documental de la corporació i de proposar les 
modificacions oportunes d’aquest. 
 
Amb l’entrada  en funcionament de l’e-administració  cal modificar el quadre 
de classificació, apostant per un model funcional, per tal d’adaptar -lo a la 
nova realitat municipal. L’objectiu es aconseguir una classificació correcta i 
homogènia dels expedients i documents administratius (convencionals i 
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electrònics) que possibiliti la implantació d’una política comuna de gestió 
documental per a tot l’Ajuntament 
 
El setembre de 2017 la Generalitat de Catalunya va aprovar el model de 
Quadre de Classificació de la Documentació municipal, que pretén ser un 
instrument que s’adapti a la realitat de l’administració electrònica i permeti 
als ajuntaments el compliment de les actuals disposicions normatives 
relacionades amb la gestió documental, la transparència i les normes 
d’interoperabilitat.  

Es tracta d’un quadre funcional, doncs identifica les competències i funcions 
de l’Ajuntament, independentment de la seva estructura organitzativa, cosa 
que suposa que sigui un quadre estable, que garanteix la interoperabilitat a 
nivell alt entre les diferents administracions municipals, i permet estructurar 
els repositoris digitals on es desa la documentació.  

Contempla també la classificar la documentació de sèries no vigents, per 
tant adaptable a la documentació històrica.  

S’estructura fins a un màxim de tres nivells, on el primer nivell respon a les 
funcions de l’Ajuntament i els dos següents nivells responen a les accions 
realitzades pels departaments per assolir el compliment d’una funció. 

El Quadre de Classificació Documental és el següent  
 
Codi de referència Codi jeràrquic i Títol 
 
0001. 01.  ACCIÓ i ÒRGANS DE GOVERN 
0002. 01.01.  Constitució i terme municipal 
0003. 01.02.  Cartipàs municipal 
0004. 01.03.  Ple 
0005. 01.04.  Alcaldia 
0006. 01.05.  Junta de govern local 
0007. 01.06.  Comissions informatives 
0008. 01.07.  Junta de portaveus 
0009. 01.08.  Comissions, Juntes i Consells 
0010. 01.09.  Grups municipals 
0011. 01.10.  Sindicatura municipal de greuges 
0012. 01.11.  Participació ciutadana 
0013. 01.12.  Creació, participació i dissolució d'organismes 
0014. 01.13.  Activitat normativa (ordenances i reglaments) 
0015. 01.14.  Polítiques i programes de govern 
0016. 01.15.  Comunicació, protocol i relacions externes 
0017. 01.15.01. Símbols i imatge corporativa 
0018. 01.15.02. Representació i protocol 
0019. 01.15.03. Mitjans de comunicació i xarxes socials 
0020. 01.15.04. Relacions externes 
0021. 01.15.05. Exposicions 
0022. 01.15.06. Campanyes promocionals 
0023. 01.15.07. Publicacions 
0024. 02.  ORGANITZACIÓ i GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
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0025. 02.01.  Estructura administrativa i organigrama 
0026. 02.02.  Planificació, control administratiu i transparència 
0027. 02.03.  Gestió dels documents i de la informació 
0028. 02.03.01. Registre general de documents 
0029. 02.03.02. Regulació del sistema de gestió dels documents i la 
    informació 
0030. 02.03.03. Transferències documentals 
0031. 02.03.04. Accés a la documentació i a la informació 
0032. 02.03.05. Eliminació de documentació i informació 
0033. 02.03.06. Gestió de la seguretat de la informació 
0034. 02.03.07. Gestió de la protecció de dades personals 
0035. 02.04.  Gestió de les comunicacions 
0036. 02.04.01. Gestió del correu postal 
0037. 02.04.02. Tauler d'anuncis 
0038. 02.04.03. Xarxes de telecomunicacions 
0039. 02.05.  Gestió de les aplicacions TIC 
0040. 02.06.  Actuacions jurídico-administratives 
0041. 02.06.01. Registre de poders / apoderaments 
0042. 02.06.02. Inscripcions a registres públics i privats 
0043. 02.06.03. Procediments per la via administrativa 
0044. 02.06.04. Procediments judicials 
0045. 02.07.  Convenis 
0046. 02.08.  Contractació administrativa 
0047. 02.08.01. Contractació d'obres 
0048. 02.08.02. Contractació de concessió d'obres públiques 
0049. 02.08.03. Contractació de gestió de serveis públics 
0050. 02.08.04. Contractació de serveis 
0051. 02.08.05. Contractació de subministraments 
0052. 02.08.06. Contractació de col·laboració entre el sector privat i 
    el sector públic 
0053. 02.08.07. Contractació mixta 
0054. 02.08.08. Contractació especial 
0055. 02.08.09. Contractació privada 
0056. 03.  PERSONAL 
0057. 03.01.  Organització dels recursos humans 
0058. 03.02.  Selecció de personal 
0059. 03.03.  Provisió de llocs de treball 
0060. 03.04.  Prestació i finalització del servei actiu 
0061. 03.05.  Jornada de treball 
0062. 03.06.  Permisos, llicències, vacances i assumptes personals 
0063. 03.07.  Sistema retributiu i previsió social 
0064. 03.08.  Formació i perfeccionament 
0065. 03.09.  Seguretat i prevenció de riscos laborals 
0066. 03.10.  Règim disciplinari 
0067. 03.11.  Relacions laborals 
0068. 04.  PATRIMONI 
0069. 04.01.  Administració de béns i drets 
0070. 04.02.  Adquisició de béns i drets 
0071. 04.03.  Alteració de la qualificació jurídica dels béns 
0072. 04.04.  Ús de béns i drets 
0073. 04.05.  Defensa de béns i drets 
0074. 04.06.  Alienació de béns i drets 
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0075. 04.07.  Permuta 
0076. 05.  RECURSOS ECONÒMICS i FINANCERS 
0077. 05.01.  Gestió del pressupost 
0078. 05.01.01. Plans i programes d'inversions 
0079. 05.01.02. Aprovació del pressupost 
0080. 05.01.03. Modificació del pressupost 
0081. 05.01.04. Compte general i liquidació del pressupost 
0082. 05.01.05. Documents comptables d'ingrés 
0083. 05.01.06. Documents comptables de pagament 
0084. 05.01.07. Llibres i registres comptables 
0085. 05.01.08. Arqueig i conciliació bancària 
0086. 05.01.09. Gestió bancària 
0087. 05.01.10. Emissió de deute 
0088. 05.01.11. Gestió de tercers 
0089. 05.01.12. Obligacions fiscals amb altres administracions 
0090. 05.01.13. Participació en tributs supramunicipals 
0091. 05.02.  Fiscalització econòmico-financera 
0092. 05.03.  Gestió tributària 
0093. 05.03.01. Impostos 
0094. 05.03.02. Taxes i preus públics 
0095. 05.03.03. Contribucions especials 
0096. 05.03.04. Inspecció tributària 
0097. 05.03.05. Cobraments d'ingressos de dret públic 
0098. 05.03.06. Recaptació executiva 
0099. 05.04.  Subvencions 
0100. 05.04.01. Subvencions rebudes 
0101. 05.04.02. Subvencions atorgades 
0102. 06.  URBANISME, OBRES i MOBILITAT 
0103. 06.01.  Planejament urbanístic 
0104. 06.01.01. Planejament general 
0105. 06.01.02. Plans especials urbanístics 
0106. 06.01.03. Plans de millora urbana 
0107. 06.01.04. Programes d'actuació urbanística municipal (PAUM) 
0108. 06.01.05. Plans parcials urbanístics (PP) 
0109. 06.01.06. Trama urbana consolidada (TUC) 
0110. 06.01.07. Estudis de detall 
0111. 06.01.08. Projectes d'actuació específica en sòl no   
    urbanitzable 
0112. 06.01.09. Projectes d'urbanització 
0113. 06.01.10. Planejament urbanístic supramunicipal 
0114. 06.02.  Gestió urbanística 
0115. 06.02.01. Delimitació de polígons o unitats d'actuació  
    urbanística 
0116. 06.02.02. Reparcel·lació urbanística 
0117. 06.02.03. Expropiacions urbanístiques 
0118. 06.02.04. Ocupació directa de terrenys 
0119. 06.03.  Informació del territori 
0120. 06.03.01. Règim i aprofitament urbanístic 
0121. 06.03.02. Compatibilitat urbanística 
0122. 06.03.03. Alineacions i rasants 
0123. 06.03.04. Informació geogràfica 
0124. 06.03.05. Nomenclàtor 
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0125. 06.04.  Ordenació i ús de la via pública i mobilitat 
0126. 06.04.01. Plans de mobilitat 
0127. 06.04.02. Gestió de la circulació viària 
0128. 06.04.03. Ocupació temporal de la via pública 
0129. 06.04.04. Guals 
0130. 06.04.05. Senyalització de la via pública 
0131. 06.04.06. Mobiliari urbà 
0132. 06.04.07. Zones d'aparcament i estacionament 
0133. 06.04.08. Regulació del transport públic 
0134. 06.04.09. Sancions en matèria d'ocupació de la via pública 
0135. 06.05.  Gestió de les obres municipals i d'infraestructura 
0136. 06.05.01. Construcció i manteniment d'obres d'infraestructura 
0137. 06.05.02. Construcció i manteniment dels equipaments  
    municipals i/o d'ús públic 
0138. 06.06.  Regulació de les obres de particulars i de tercers 
0139. 06.06.01. Llicències i comunicacions urbanístiques 
0140. 06.06.02. Ordres d'execució 
0141. 06.06.03. Declaracions de ruïna 
0142. 06.06.04. Protecció de la legalitat urbanística 
0143. 06.06.05. Promoció de la rehabilitació d'habitatges 
0144. 07.  SOSTENIBILITAT i MEDI AMBIENT 
0145. 07.01.  Conservació i protecció de l'entorn natural 
0146. 07.01.01. Plans de millora i conservació de l'entorn 
0147. 07.01.02. Activitats de sensibilització ambiental 
0148. 07.01.03. Intervencions sobre el medi 
0149. 07.01.04. Aprofitaments naturals 
0150. 07.02.  Subministraments bàsics 
0151. 07.03.  Gestió de residus 
0152. 07.04.  Control de la salubritat 
0153. 07.04.01. Control de plagues 
0154. 07.04.02. Control veterinari 
0155. 07.04.03. Sanejament i control sanitari d'aigües 
0156. 07.04.04. Inspeccions sanitàries d'establiments, equipaments i 
    espai públic 
0157. 07.04.05. Control sanitari de contaminants atmosfèrics 
0158. 07.04.06. Sancions en matèria de salut pública 
0159. 07.05.  Control d'animals 
0160. 07.05.01. Registre d'animals de companyia 
0161. 07.05.02. Llicències per a tinença i conducció d'animals  
    perillosos 
0162. 07.05.03. Control i recollida d'animals 
0163. 07.05.04. Sancions en matèria d'animals 
0164. 07.06.  Regulació de l'impacte de les activitats 
0165. 07.06.01. Registre d'activitats 
0166. 07.06.02. Consulta prèvia de classificació de l'activitat 
0167. 07.06.03. Activitats innòcues i de baix risc 
0168. 07.06.04. Activitats amb incidència ambiental 
0169. 07.06.05. Establiments, espectacles i activitats amb finalitats 
    recreatives 
0170. 07.06.06. Habitatges d'ús turístic 
0171. 07.06.07. Obertura i ús de centres de culte 
0172. 07.06.08. Canvi de titularitat d'activitats 
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0173. 07.06.09. Verificació i control d'activitats 
0174. 07.06.10. Disciplina d'activitats 
0175. 08.  ORDENACIÓ i PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT  
    ECONÒMICA 
0176. 08.01.  Abastament alimentari 
0177. 08.02.  Regulació de l'activitat agropecuària 
0178. 08.02.01. Estadístiques i declaracions agropecuàries 
0179. 08.02.02. Ordenació de la producció agropecuària 
0180. 08.02.03. Danys a l'agricultura 
0181. 08.02.04. Eleccions a cambres agràries 
0182. 08.03.  Regulació del comerç, les fires i els mercats 
0183. 08.03.01. Planificació i programació de l'activitat comercial 
0184. 08.03.02. Gestió dels mercats 
0185. 08.03.03. Gestió de fires i parades 
0186. 08.03.04. Disciplina de fires, mercats i parades 
0187. 08.04.  Foment de l'activitat econòmica i l'ocupació 
0188. 08.04.01. Plans de promoció econòmica 
0189. 08.04.02. Dinamització empresarial 
0190. 08.04.03. Dinamització turística 
0191. 08.04.04. Dinamització ocupacional 
0192. 08.04.05. Crèdit i emissió de moneda 
0193. 08.05.  Informació i defensa del consumidor 
0194. 09.  POBLACIÓ i ELECCIONS 
0195. 09.01.  Registres de població 
0196. 09.01.01. Padró d'habitants 
0197. 09.01.02. Modificació del padró d'habitants 
0198. 09.01.03. Registre civil municipal 
0199. 09.02.  Estadístiques i censos de població 
0200. 09.02.01. Censos de població i habitatges 
0201. 09.02.02. Estadístiques demogràfiques 
0202. 09.03.  Processos electorals 
0203. 09.03.01. Censos electorals 
0204. 09.03.02. Processos electorals i referèndums 
0205. 09.04.  Gestió dels serveis militars 
0206. 09.04.01. Allistament militar 
0207. 09.04.02. Gestió dels reservistes militars 
0208. 09.04.03. Prestació social substitutòria 
0209. 09.04.04. Béns subjectes a requisa militar 
0210. 10.  SERVEIS CULTURALS, DE L'ESPORT i EL LLEURE 
0211. 10.01.  Planificació dels serveis culturals, de l'esport i el 
lleure 
0212. 10.02.  Gestió dels equipaments culturals, de l'esport i el 
lleure 
0213. 10.03.  Activitats culturals 
0214. 10.03.01. Festes i espectacles 
0215. 10.03.02. Promoció de la cultura, la recerca i la creativitat 
0216. 10.03.03. Accions de defensa de la llengua 
0217. 10.04.  Activitats esportives i de lleure 
0218. 10.05.  Patrimoni cultural 
0219. 11.  SERVEIS PER A L'EDUCACIÓ 
0220. 11.01.  Planificació i control escolar 
0221. 11.02.  Gestió dels centres educatius propis 
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0222. 11.02.01. Plans i programes de centres educatius propis 
0223. 11.02.02. Alumnat dels centres educatius propis 
0224. 11.02.03. Serveis complementaris en centres educatius propis 
0225. 11.02.04. Òrgans de gestió dels centres educatius propis 
0226. 12.  SERVEIS PER AL BENESTAR i LA SALUT 
0227. 12.01.  Planificació dels serveis per al benestar i la salut 
0228. 12.02.  Gestió dels equipaments per al benestar i la salut 
0229. 12.03.  Promoció i protecció de la salut 
0230. 12.03.01. Actuacions i programes de salut 
0231. 12.03.02. Control d'epidèmies i contagis 
0232. 12.04.  Atenció al benestar social 
0233. 12.04.01. Expedients personals i familiars 
0234. 12.04.02. Atenció a l'autonomia 
0235. 12.04.03. Atenció a la inclusió i cohesió social 
0236. 12.05.  Habitatge social 
0237. 12.06.  Cooperació i solidaritat 
0238. 12.07.  Gestió dels serveis funeraris 
0239. 12.07.01. Gestió de la titularitat de les sepultures 
0240. 12.07.02. Enterraments 
0241. 13.  SEGURETAT i PROTECCIÓ CIUTADANA 
0242. 13.01.  Planificació de la seguretat i protecció ciutadana 
0243. 13.02.  Actuacions dels cossos de seguretat i protecció 
ciutadana 
0244. 13.03.  Control de les persones detingudes 
0245. 13.04.  Control d'armes 
0246. 13.05.  Control de la circulació de persones 
0247. 13.06.  Cossos d'autoprotecció ciutadana 

El quadre es complementa amb el catàleg de processos/ sèries, que és una 
relació detallada de la documentació municipal, una eina dinàmica que 
equipara sèrie amb procés. Conté entrades genèriques i específiques per 
adaptar-se a la realitat de cada Ajuntament, que es vinculen amb polítiques 
de disposició i accés. 

Els procesos/ sèries vigents que el model proposa són:  

Codi de referència (QdCM) Codi de referència (catàleg) Títol  
0002. 1001 Agregacions al terme municipal  
0002. 3021 Canvis d'adscripció comarcal  
0002. 1002 Canvis de capitalitat  
0002. 1003 Canvis de nom del municipi  
0002. 1004 Delimitacions del terme municipal  
0002. 1005 Divisió del terme municipal en seccions  
0002. 1006 Fusió de municipis  
0002. 1007 Inscripcions al Registre d'entitats locals  
0002. 1008 Modificacions de la inscripció en el Registre d'entitats locals
  
0002. 1009 Segregacions del terme municipal  
0003. 1013 Autoritzacions / delegacions de signatura  
0003. 1014 Cartipàs municipal Entrada genèrica 
0003. 1015 Cessaments de regidors  
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0003. 1016 Declaracions d'incompatibilitat de càrrecs electes  
0003. 1017 Declaracions d'interessos dels membres de l'ajuntament
  
0003. 1018 Delegacions de funcions a regidors  
0003. 1019 Nomenaments de regidors  
0003. 1020 Nomenaments de representants de l'ajuntament en òrgans 
col·legiats  
0003. 1021 Nomenaments i delegacions de regidors Entrada genèrica 
0003. 1022 Preses de possessió de l'alcalde i dels regidors  
0003. 1023 Registre d'interessos dels membres de l'ajuntament  
0003. 1024 Renúncies de l'alcalde i dels regidors  
0003. 1025 Retribucions i règim de dedicació de càrrecs electes  
0004. 1026 Constitució del Ple  
0004. 1027 Llibres d'actes de la Comissió Gestora  
0004. 1028 Llibres d'actes del Ple de l'ajuntament  
0004. 1029 Mocions  
0004. 1030 Mocions de censura  
0004. 1031 Preguntes dels grups municipals  
0004. 1032 Sessions del Ple  
0004. 1032 Sessions del Ple  
0005. 1036 Agenda de l'alcalde  
0005. 1037 Bans, avisos i pregons  
0005. 1038 Llibres de decrets d'alcaldia  
0006. 1045 Llibres d'actes de la Junta de Govern local  
0006. 1046 Sessions de la Junta de Govern local  
0007. 1051 Llibres d'actes de comissions informatives  
0007. 1052 Sessions de les comissions informatives  
0008. 1053 Actes de la Junta de portaveus  
0008. 1054 Sessions de la Junta de portaveus  
0009. 1055 Actes de Comissions, Juntes i Consells Entrada genèrica 
0009. 1056 Actes de la Comissió d'Obres  
0009. 1057 Actes de la Comissió Local de Protecció Civil  
0009. 1058 Actes de la Comissió Municipal de Seguretat Pública  
0009. 1059 Actes de la Comissió Municipal d'Ensenyament  
0009. 1060 Actes de la Comissió Municipal d'Esports  
0009. 1061 Actes de la Junta Local de Protecció Civil  
0009. 1062 Actes de la Junta Local de Sanitat  
0009. 1063 Actes de la Junta Local del Cens de Població  
0009. 1084 Actes de la Junta Municipal del Cens electoral  
0009. 1064 Actes de la Junta Municipal d'Esports  
0009. 1065 Actes del Consell de Participació Ciutadana  
0009. 1066 Actes del Consell de Salut i Serveis Socials  
0009. 1067 Actes del Consell Escolar Municipal  
0009. 1068 Constitució de la Junta Municipal del Cens electoral  
0009. 1069 Expedients de Comissions, Juntes i Consells Entrada 
genèrica 
0009. 1070 Expedients de la Comissió d'Obres  
0009. 1071 Expedients de la Comissió Local de Protecció Civil  
0009. 1072 Expedients de la Comissió Municipal de Seguretat Pública 
0009. 1073 Expedients de la Comissió Municipal d'Ensenyament  
0009. 1074 Expedients de la Comissió Municipal d'Esports  
0009. 1075 Expedients de la Junta Local de Protecció Civil  



S/Amn 

 
24 

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 

0009. 1076 Expedients de la Junta Local de Sanitat  
0009. 1077 Expedients de la Junta Local del Cens de Població  
0009. 1078 Expedients de la Junta Municipal  
0009. 1079 Expedients de la Junta Municipal d'Esports  
0009. 1080 Expedients del Consell de Participació Ciutadana  
0009. 1081 Expedients del Consell de Salut i Serveis Socials  
0009. 1082 Expedients del Consell Escolar Municipal  
0009. 1083 Junta del casal de gent gran  
0010. 1165 Concessions de mitjans pel manteniment dels grups 
municipals de l'ajuntament  
0010. 1166 Constitució de grups municipals i nomenament de portaveus 
0010. 1167 Expedients personals dels membres de l'ajuntament  
0010. 1168 Reunions de l'equip de govern  
0011. 1169 Consultes a la sindicatura municipal de greuges  
0011. 1170 Memòries de la sindicatura municipal de greuges  
0011. 1171 Queixes a la sindicatura municipal de greuges  
0011. 1172 Recomanacions de la sindicatura municipal de greuges  
0012. 1173 Consultes populars municipals  
0012. 1174 Enquestes i estudis sociologics d'opinió  
0012. 1175 Expedients d'entitats i associacions del municipi  
0012. 1176 Iniciatives populars  
0012. 1177 Processos participatius  
0012. 1178 Queixes, suggeriments i propostes  
0012. 1179 Registre d'entitats i associacions del municipi  
0012. 1180 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o 
jurídiques  
0013. 1181 Adhesions a organitzacions associatives d'ens locals  
0013. 1182 Baixes a organitzacions associatives d'ens locals  
0013. 1183 Constitució de comunitats de municipis  
0013. 1184 Constitució de consorcis  
0013. 1185 Constitució de fundacions  
0013. 1186 Constitució de mancomunitats  
0013. 1187 Constitució d'empreses municipals  
0013. 1188 Constitució d'entitats municipals descentralitzades  
0013. 1189 Constitució d'organismes autònoms  
0013. 1190 Constitució i dissolució d'organismes Entrada genèrica 
0013. 1191 Dissolució de comunitats de municipis  
0013. 1192 Dissolució de consorcis  
0013. 1193 Dissolució de fundacions  
0013. 1194 Dissolució de mancomunitats  
0013. 1195 Dissolució d'empreses municipals  
0013. 1196 Dissolució d'entitats municipals descentralitzades  
0013. 1197 Dissolució d'organismes autònoms  
0013. 1198 Participació en comunitats de municipis  
0013. 1199 Participació en consorcis  
0013. 1200 Participació en empreses municipals  
0013. 1201 Participació en entitats municipals descentralitzades  
0013. 1202 Participació en fundacions  
0013. 3018 Participació en juntes de compensació  
0013. 1203 Participació en mancomunitats  
0013. 1204 Participació en organismes Entrada genèrica 
0013. 1205 Participació en organismes autònoms  
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0013. 1206 Participació en organitzacions associatives d'ens locals  
0013. 1207 Participació en òrgans d'àmbit supramunicipal Entrada 
genèrica 
0013. 1208 Participació en òrgans de govern del Consell Comarcal  
0014. 3016 Aprovacions de preus públics  
0014. 2992 Estatuts i bases reguladores  
0014. 1213 Modificacions de les ordenances fiscals  
0014. 1214 Modificacions de les ordenances municipals  
0014. 1215 Modificacions de reglaments municipals  
0014. 1216 Ordenances fiscals  
0014. 1217 Ordenances municipals  
0014. 1218 Reglaments municipals  
0015. 1221 Cartes de compromisos amb la ciutadania  
0015. 1222 Cartes de serveis  
0015. 1223 Plans d'actuació del mandat (PAM)  
0015. 1224 Plans de millora de barris  
0015. 1225 Plans d'inversió de la legislatura  
0015. 1226 Plans estratègics municipals (PEM)  
0015. 1227 Plans, programes i projectes de govern Entrada genèrica 
0017. 1228 Adopció de la bandera del municipi  
0017. 1229 Adopció de l'escut heràldic del municipi  
0017. 1230 Adopció de l'himne del municipi  
0017. 1231 Adopció dels emblemes del municipi  
0017. 1232 Adopció i modificació de la simbologia municipal Entrada 
genèrica 
0017. 1233 Manual / programa d'identitat visual de l'ajuntament  
0017. 1234 Modificacions de la bandera del municipi  
0017. 1235 Modificacions de l'escut heràldic del municipi  
0017. 1236 Modificacions de l'himne del municipi  
0017. 1237 Modificacions dels emblemes del municipi  
0018. 1238 Celebracions de cerimònia de casament civil  
0018. 1239 Fills predilectes i adoptius  
0018. 1240 Guardons, distincions, condecoracions i diplomes  
0018. 1241 Llibres de signatures / Llibres d'honor  
0018. 1242 Organització d'actes protocol·laris  
0018. 1243 Viatges i visites  
0019. 1244 Comunicats als mitjans de comunicació  
0019. 1245 Continguts creats per al web i les xarxes socials  
0019. 1246 Enregistraments de les emissions de la Televisó Municipal 
0019. 1247 Enregistraments de les emissions de l'Emissora Municipal 
0019. 1248 Entrevistes a membres de l'ajuntament  
0019. 1251 Notes de premsa als mitjans de comunicació  
0019. 1254 Reculls de premsa  
0019. 1255 Rodes de premsa  
0020. 1256 Agermanaments  
0020. 1257 Correspondència de cortesia (saludes, condols, agraïments i 
   felicitacions)  
0021. 1268 Gestió dels estands a fires, congressos i jornades  
0021. 1269 Organització d'exposicions  
0022. 1270 Campanyes promocionals o publicitàries  
0023. 1271 Agenda d'activitats  
0023. 1272 Butlletí Municipal  



S/Amn 

 
26 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

0023. 1273 Publicacions municipals Entrada genèrica 
0025. 3010 Delegacions de signatura i canvis de funcions  
0025. 1274 Delegacions, assumpcions i creacions de competències i 
serveis  
0025. 1275 Dispenses, anul·lacions i conflictes de competències i serveis 
0025. 1276 Organigrama  
0026. 1277 Auditories de qualitat  
0026. 1278 Circulars i comunicats interns  
0026. 1279 Comunicats interns de comanda de material  
0026. 1280 Creació i normalització dels documents administratius  
0026. 1281 Estadístiques del Servei d'informació econòmica municipal 
(SIEM)  
0026. 1282 Indicadors, informes i estadístiques municipals Entrada 
genèrica 
0026. 1283 Llibres d'estil  
0026. 1284 Manuals de procediments  
0026. 1285 Memòries de la gestió municipal  
0026. 3008 Peticions o queixes presentades per la Sindicatura de 
Greuges de Catalunya  
0026. 1286 Plans directors  
0026. 1287 Polítiques, plans i directrius Entrada genèrica 
0026. 3009 Projectes d'organització i millora (no aprovats)  
0028. 1290 Registre auxiliar de control intern de sortida documentació 
0028. 1291 Registre auxiliar de control intern d'entrada de documentació 
0028. 1292 Registre de certificats / Certificats  
0028. 1293 Registre de sortida de documents  
0028. 1294 Registre d'entrada de documents  
0028. 3019 Registre d'entrada de documents adreçat a altres 
administracions o organismes  
0029. 1297 Anàlisis de processos  
0029. 3012 Calendaris de conservació de la documentació  
0029. 3013 Calendaris de transferència de documentació  
0029. 1298 Catàlegs de formats  
0029. 1299 Catàlegs de processos  
0029. 1300 Catàlegs de tipus documentals  
0029. 1301 Esquemes de metadades de gestió documental  
0029. 1302 Gestió dels dipòsits de documentació  
0029. 1303 Instruments de descripció de fons arxivístics  
0029. 1304 Modificacions del quadre de classificació  
0029. 1305 Propostes d'accés i avaluació documental  
0029. 1306 Quadre de classificació  
0029. 1307 Reproduccions, substitució i conservació de documents  
0029. 1308 Restauracions de documents  
0030. 1309 Registre de transferències de documentació  
0030. 1310 Transferències de documentació  
0031. 1311 Reclamacions d'accés a la documentació i/o la informació 
0031. 1312 Registre de consultes de documentació  
0031. 1313 Registre de préstecs de documentació  
0031. 1314 Sol·licituds d'accés a la documentació i/o la informació 
(consulta)  
0031. 1315 Sol·licituds de préstec intern de la documentació  
0032. 1316 Eliminacions de documentació  
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0032. 1317 Registre d'eliminacions de documentació  
0033. 1318 Emissions de certificats digitals de dispositiu  
0033. 1319 Emissions de certificats digitals personals  
0033. 1320 Gestió dels certificats digitals Entrada genèrica 
0033. 1321 Habilitacions de certificats digitals  
0033. 1322 Habilitacions de certificats digitals idCAT  
0033. 1323 Mecanismes d'identificació i signatura electrònica  
0033. 1324 Renovacions de certificats digitals de dispositiu  
0033. 1325 Renovacions de certificats digitals personals  
0033. 1326 Revocacions de certificats digitals  
0033. 1327 Revocacions de certificats digitals idCAT  
0033. 1328 Suspensions de certificats digitals  
0033. 1329 Suspensions de certificats digitals idCAT  
0034. 1330 Declaracions de fitxers de dades personals  
0034. 1331 Gestió de responsables de fitxers de dades personals  
0034. 1332 Gestió dels drets ARCO  
0036. 1333 Relacions diàries de correspondència franquejada i segellada 
0037. 1334 Publicació d'anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler 
d'anuncis de la corporació local  
0037. 1335 Publicació d'anuncis i edictes en els butlletins oficials  
0038. 1337 Concessions del domini de freqüència radioelèctrica dels 
serveis municipals  
0038. 1338 Esquemes de la xarxa informàtica  
0038. 1339 Esquemes de la xarxa telefònica  
0038. 1340 Gestió de les xarxes telefònica i informàtica Entrada 
genèrica 
0038. 1341 Renovacions del domini de freqüència radioelèctrica dels 
serveis municipals  
0038. 1342 Revocacions del domini de freqüència radioelèctrica dels 
serveis municipals  
0039. 1343 Administració, elaboració, implantació i manteniment dels 
recursos informàtics  
0039. 1344 Gestió de les incidències dels usuaris de les TIC  
0039. 1345 Registre de recursos informàtics  
0041. 1346 Atorgaments de poders per a plets  
0041. 1347 Registre d'apoderaments per representació  
0042. 1348 Inscripcions al Registre d'arxius  
0042. 1349 Inscripcions al Registre de la Propietat de béns immobles i 
drets reals  
0042. 1350 Inscripcions al Registre de la Propietat intel·lectual  
0042. 1351 Inscripcions al Registre de marques i patents  
0042. 1352 Inscripcions al Registre de museus  
0042. 1353 Inscripcions en el Dipòsit legal  
0042. 1354 Inscripcions en registres oficials Entrada genèrica 
0043. 1355 Expedients de responsabilitat civil als quals s'enfronta 
l'ajuntament  
0043. 1356 Expedients sancionadors greus de procediment general  
0043. 1357 Expedients sancionadors lleus de procediment general  
0043. 1358 Expedients sancionadors molt greus de procediment general 
0043. 1359 Inspecció i control de procediment general  
0043. 1360 Reclamacions de particulars a causa de l'estat de la via 
pública, els equipaments o el mobiliari  
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0043. 1361 Reclamacions de particulars per una actuació negligent d'un 
treballador o autoritat pública  
0043. 1362 Reclamacions per responsabilitat patrimonial Entrada 
genèrica 
0043. 1363 Recursos administratius a resolucions i dictàmens d'altres 
administracions  
0044. 1365 Procediments civils  
0044. 1366 Procediments contenciosos administratius  
0044. 1367 Procediments econòmics administratius  
0044. 1368 Procediments penals  
0044. 1369 Procediments socials  
0045. 1372 Acords de cooperació  
0045. 1373 Addendes econòmiques als convenis marcs  
0045. 1374 Convenis de col·laboració  
0045. 1375 Convenis d'encàrrecs de gestió  
0045. 1376 Convenis i acords Entrada genèrica 
0045. 1377 Convenis marc  
0045. 1378 Pròrrogues, addendes i altres modificacions de convenis  
0047. 1379 Contractacions d'obres Entrada genèrica 
0047. 1380 Contractacions d'obres derivades d'acord marc  
0047. 1381 Contractacions d'obres per procediment amb diàleg 
competitiu  
0047. 1382 Contractacions d'obres per procediment negociat amb 
publicitat  
0047. 1383 Contractacions d'obres per procediment negociat sense 
publicitat  
0047. 1384 Contractacions d'obres per procediment obert  
0047. 1385 Contractacions d'obres per procediment restringit  
0047. 1386 Contractacions d'obres subjectes a un sistema dinàmic 
d'adquisició  
0047. 1387 Contractacions menors d'obres  
0048. 1388 Contractacions de concessió d'obra pública Entrada 
genèrica 
0048. 1389 Contractacions de concessió d'obra pública derivades d'acord 
marc  
0048. 1390 Contractacions de concessió d'obra pública per procediment 
amb diàleg competitiu  
0048. 1391 Contractacions de concessió d'obra pública per procediment 
negociat amb publicitat  
0048. 1392 Contractacions de concessió d'obra pública per procediment 
negociat sense publicitat  
0048. 1393 Contractacions de concessió d'obra pública per procediment 
obert  
0048. 1394 Contractacions de concessió d'obra pública per procediment 
restringit  
0049. 1395 Contractacions de gestió dels serveis públics Entrada 
genèrica 
0049. 1396 Contractacions de gestió dels serveis públics derivades 
d'acord marc  
0049. 1397 Contractacions de gestió dels serveis públics per 
procediment amb diàleg competitiu  
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0049. 1398 Contractacions de gestió dels serveis públics per 
procediment negociat amb publicitat  
0049. 1399 Contractacions de gestió dels serveis públics per 
procediment negociat sense publicitat  
0049. 1400 Contractacions de gestió dels serveis públics per 
procediment obert  
0049. 1401 Contractacions de gestió dels serveis públics per 
procediment restringit  
0049. 1402 Contractacions menors de gestió dels serveis públics  
0050. 1403 Contractacions de serveis Entrada genèrica 
0050. 1404 Contractacions de serveis derivades d'acord marc  
0050. 1405 Contractacions de serveis per procediment amb diàleg 
competitiu  
0050. 1406 Contractacions de serveis per procediment negociat amb 
publicitat  
0050. 1407 Contractacions de serveis per procediment negociat sense 
publicitat  
0050. 1408 Contractacions de serveis per procediment obert  
0050. 1409 Contractacions de serveis per procediment restringit  
0050. 1410 Contractacions de serveis subjectes a un sistema dinàmic 
d'adquisició  
0050. 1411 Contractacions menors de serveis  
0051. 1421 Contractacions administratives de semàfors  
0051. 1422 Contractacions de subministrament de material inventariable
 Entrada genèrica 
0051. 1423 Contractacions de subministrament de material no 
inventariable Entrada genèrica 
0051. 1424 Contractacions de subministrament derivades d'acord marc 
0051. 1425 Contractacions de subministrament per procediment amb 
diàleg competitiu  
0051. 1426 Contractacions de subministrament per procediment 
negociat amb publicitat  
0051. 1427 Contractacions de subministrament per procediment 
negociat sense publicitat  
0051. 1428 Contractacions de subministrament per procediment obert 
0051. 1429 Contractacions de subministrament per procediment 
restringit  
0051. 1430 Contractacions de subministrament subjectes a un sistema 
dinàmic d'adquisició  
0051. 1431 Contractacions de subministraments Entrada genèrica 
0051. 1432 Contractacions menors de subministrament  
0052. 1433 Contractacions col·laboratives entre sector públic i sector 
privat Entrada genèrica 
0052. 1434 Contractacions col·laboratives entre sector públic i sector 
privat per procediment amb diàleg competitiu  
0052. 1435 Contractacions col·laboratives entre sector públic i sector 
privat per procediment negociat amb publicitat  
0052. 1436 Contractacions col·laboratives entre sector públic i sector 
privat per procediment negociat sense publicitat  
0053. 1437 Contractacions mixtes Entrada genèrica 
0054. 1438 Contractacions especials Entrada genèrica 
0054. 1439 Contractacions especials derivades d'acord marc  
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0054. 1440 Contractacions especials per procediment amb diàleg 
competitiu  
0054. 1441 Contractacions especials per procediment negociat amb 
publicitat  
0054. 1442 Contractacions especials per procediment negociat sense 
publicitat  
0054. 1443 Contractacions especials per procediment obert  
0054. 1444 Contractacions especials per procediment restringit  
0054. 1445 Contractacions menors administratives especials  
0055. 2993 Arrendaments d'ús de béns de tercers  
0055. 1446 Contractacions d'assegurances  
0055. 1447 Contractacions de préstecs bancaris  
0055. 1447 Contractacions de préstecs bancaris  
0055. 1448 Contractacions privades Entrada genèrica 
0055. 1449 Obertura i tancament de comptes bancaris  
0057. 1450 Catàlegs de llocs de treball  
0057. 3014 Modificacions de la plantilla de personal  
0057. 1451 Modificacions de la relació de llocs de treball  
0057. 1452 Modificacions de l'Oferta Pública d'Ocupació  
0057. 1453 Modificacions del catàleg de llocs de treball  
0057. 1454 Oferta Pública d'Ocupació  
0057. 1455 Plantilla del personal  
0057. 1456 Registre del personal  
0057. 1457 Relacions de llocs de treball  
0058. 1458 Processos selectius de personal Entrada genèrica 
0058. 1459 Selecció de personal per a programes ocupacionals  
0058. 1460 Selecció de personal per concurs  
0058. 1461 Selecció de personal per concurs-oposició  
0058. 1462 Selecció de personal per oposició  
0058. 1463 Selecció de personal per selecció directa  
0058. 1464 Sol·licituds de treball (borsa de treball)  
0059. 1467 Adscripcions provisionals de llocs de treball  
0059. 1468 Autoritzacions de comissió de serveis  
0059. 1469 Canvis d'adscripció de llocs de treball  
0059. 1470 Contractacions del personal laboral  
0059. 1471 Encàrrecs de funcions  
0059. 1472 Expedients d'acumulació de tasques  
0059. 1473 Permutes de llocs de treball  
0059. 3011 Provisió de llocs de treball Entrada genèrica 
0059. 1474 Provisió de llocs de treball per concurs de mèrits i capacitats 
0059. 1475 Provisió de llocs de treball per concurs interadministratiu 
0059. 1476 Provisió de llocs de treball per lliure designació  
0059. 1477 Provisió de llocs de treball per remoció  
0059. 1478 Reassignacions d'efectius  
0059. 1479 Redistribucions d'efectius  
0060. 1480 Autoritzacions de serveis especials  
0060. 1481 Autoritzacions sobre la prestació de serveis en altres 
administracions  
0060. 1482 Compatibilitats del personal al servei de l'administració 
pública  
0060. 1483 Concessions d'excedència voluntària  
0060. 1484 Expedients personals  
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0060. 2990 Finalitzacions de prestació de serveis Entrada genèrica 
0060. 1485 Finalitzacions de prestació de serveis per defunció  
0060. 1486 Finalitzacions de prestació de serveis per invalidesa 
permanent  
0060. 1487 Finalitzacions de prestació de serveis per jubilació  
0060. 1488 Pèrdues de la condició de funcionari  
0060. 1489 Renúncies voluntàries de la condició de funcionari  
0060. 1490 Rescissions de contracte del personal laboral  
0061. 1492 Calendaris laborals  
0061. 1493 Comunicacions de l'exercici del dret de vaga  
0061. 1494 Expedients sobre l'exercici del dret a fer vaga  
0061. 1495 Gestió de les targetes identificatives del personal  
0061. 1496 Llistes de control horari  
0061. 1497 Modificacions de la jornada i/o de l'horari laboral  
0061. 1498 Organització dels serveis mínims per exercir el dret de vaga 
0061. 1499 Relacions d'indisposats, fulls d'incidències  
0062. 1501 Concessions de llicències al personal  
0062. 3025 Concessions de llicències i permisos al personal Entrada 
genèrica 
0062. 1502 Concessions de permisos al personal  
0062. 1503 Concessions de vacances al personal  
0063. 3007 Ajuts al personal per estudis reglats  
0063. 1504 Ajuts socials i familiars al personal (fons social)  
0063. 3004 Avançaments de nòmina  
0063. 1505 Baixes i altes per incapacitat temporal, abans incapacitat 
laboral transitòria (ILT)  
0063. 1506 Certificats anuals de l'Impost Rendiment Persones Físiques 
(IRPF)  
0063. 1507 Concessions de bestreta  
0063. 1518 Documents de liquidació de quotes a la Seguretat Social 
0063. 1508 Domiciliacions bancàries de la nòmina  
0063. 1509 Embargaments salarials per retencions judicials  
0063. 1510 Expedients de nòmines  
0063. 1511 Fitxes d'incidències en les nòmines  
0063. 1512 Fulls de nòmines  
0063. 1514 Gratificacions i complements a les retribucions del personal 
0063. 1515 Incorporacions (altes i baixes) al sistema de la Seguretat 
Social  
0063. 1516 Indemnitzacions per raons de serveis (dietes i 
desplaçaments)  
0063. 1517 Liquidacions de l'impost sobre rendiment de les persones 
físiques (IRPF)  
0063. 1519 Llistes de nòmina  
0063. 3002 Modificacions generals de les retribucions Entrada genèrica 
0063. 3003 Modificacions puntuals dels complements del sou per serveis 
extraordinaris Entrada genèrica 
0063. 1520 Plans de pensions del personal  
0063. 1521 Primes d'assistència i puntualitat  
0063. 1522 Receptes de l'assistència medico-farmacèutica  
0063. 1523 Reconeixements de triennis  
0063. 1524 Requeriments de la Tresoreria de la Seguretat Social  
0063. 1525 Sol·licituds de prestacions sociosanitàries  
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0063. 1526 Variacions de nòmina  
0063. 1527 Volants d'assistència sanitària  
0064. 1538 Formació del personal  
0064. 1539 Planificació de la formació del personal  
0064. 3006 Sol·licituds d'inscripció a activitats formatives externes per 
part del personal  
0064. 1537 Sol·licituds d'inscripció a activitats formatives internes per 
part del personal  
0065. 1540 Actes del Comitè de Seguretat i Salut laboral  
0065. 1541 Avaluacions de riscos laborals i propostes de millora  
0065. 1542 Denúncies del personal per assetjament laboral  
0065. 1550 Expedients del Comitè de Seguretat i Salut laboral  
0065. 1543 Inspeccions de treball  
0065. 1544 Inspeccions d'ubicacions del personal en dependències 
administratives  
0065. 1545 Investigacions d'accidents laborals i denúncies  
0065. 1546 Llibres de visites de la inspecció del personal  
0065. 1547 Plans d'autoprotecció  
0065. 1548 Plans de riscos  
0065. 1549 Plans d'emergència  
0065. 1551 Revisions mèdiques al personal  
0066. 2991 Expedients disciplinaris per faltes del personal Entrada 
genèrica 
0066. 1552 Expedients sancionadors de faltes disciplinàries greus del 
personal  
0066. 1553 Expedients sancionadors de faltes disciplinàries lleus del 
personal  
0066. 1554 Expedients sancionadors de faltes disciplinàries molt greus 
del personal  
0067. 2988 Actes de la Comissió paritària  
0067. 1557 Actes de la Junta de personal  
0067. 1558 Actes del Comitè d'empresa  
0067. 2987 Autoritzacions per fer assemblees  
0067. 1559 Eleccions sindicals  
0067. 2989 Expedients de la Comissió paritària  
0067. 1562 Expedients de la Junta de personal  
0067. 1563 Expedients del Comitè d'empresa  
0067. 1560 Negociacions del conveni col·lectiu del personal  
0067. 3005 Quotes sindicals (aportacions dels ajuntaments)  
0067. 1561 Reclamacions del personal  
0069. 1564 Comprovacions de l'inventari general de béns per canvi de 
govern del consistori  
0069. 1565 Expedients dels béns inventariats  
0069. 1566 Inventaris generals de béns  
0069. 1567 Rectificacions anuals de l'inventari general de béns  
0070. 1570 Adquisicions de béns immobles a títol lucratiu  
0070. 2994 Adquisicions de béns immobles i drets Entrada genèrica 
0070. 1571 Adquisicions de béns immobles per compra-venda  
0070. 1572 Adquisicions de béns immobles per recuperació d'ofici de 
béns  
0070. 1573 Adquisicions de béns per acceptació de donacions  
0070. 1574 Adquisicions de béns per acceptació d'herències i de llegats 
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0070. 1575 Adquisicions de béns per cessió interadministrativa  
0070. 1576 Adquisicions de béns per cessió obligatòria  
0070. 1577 Adquisicions de béns per concurs  
0070. 1578 Adquisicions de béns per dipòsit  
0070. 1579 Adquisicions de béns per expropiació forçosa  
0070. 1580 Adquisicions de béns per prescripció (usucapió)  
0070. 1581 Adquisicions de béns per subhasta  
0070. 1582 Adquisicions de béns per successió interadministrativa  
0070. 1583 Adquisicions de béns per successió intestada  
0070. 1584 Adquisicions de béns per successió testada  
0070. 1585 Adquisicions directes de béns  
0070. 1586 Concessions de cabals al municipi  
0071. 1589 Alteracions de la qualificació jurídica dels béns per afectació 
0071. 1590 Alteracions de la qualificació jurídica dels béns per 
desafectació  
0071. 1591 Mutacions demanials  
0072. 1592 Arrendaments d'ús de béns i drets patrimonials del municipi 
0072. 1593 Cànons d'ús de béns i drets Entrada genèrica 
0072. 1594 Cessions temporals de béns culturals mobles  
0072. 1595 Concessions de cabals a particulars  
0072. 1596 Concessions d'un dret de superfície  
0072. 1597 Concessions d'ús de béns i drets patrimonials del municipi 
0072. 1598 Sol·licituds d'habitatges amb dret de superfície  
0072. 1599 Utilitzacions i ocupacions temporals de béns de titularitat 
municipal  
0073. 1608 Actuacions derivades de danys a béns municipals
 Entrada genèrica 
0073. 1603 Comunicats d'accidents de circulació de vehicles municipals 
0073. 1604 Comunicats de danys en béns municipals a les companyies 
asseguradores  
0073. 1605 Desnonaments administratius  
0073. 1606 Inspeccions de béns i d'espais municipals  
0073. 1607 Partions i atermenaments de béns  
0074. 1609 Adjudicacions directes de béns i drets municipals  
0074. 1610 Alienacions de béns mobles amb dispensa de subhasta  
0074. 1611 Alienacions de béns per concurs  
0074. 1612 Alienacions de béns per subhasta  
0074. 1613 Cessions gratuïtes de béns  
0074. 1614 Vendes directes de parcel·les sobreres  
0075. 1616 Permutes de béns  
0078. 1617 Plans de sanejament financer  
0078. 2995 Plans de tresoreria  
0079. 1618 Avantprojecte del pressupost  
0079. 1619 Pressupost general  
0080. 1626 Habilitacions de crèdit del pressupost general  
0080. 1627 Modificacions de crèdit del pressupost general  
0080. 1628 Modificacions de les bases d'execució del pressupost  
0080. 1629 Reconeixements extrajudicials de crèdt  
0080. 1630 Reintegraments de pressupost corrent  
0080. 1631 Suplements de crèdit del pressupost general  
0081. 1639 Compte general de recaptació  
0081. 1640 Compte general del pressupost general  
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0081. 1641 Liquidacions del pressupost general  
0082. 1651 Manaments d'ingrés  
0082. 1652 Manaments d'ingrés de valors  
0082. 1653 Manaments d'ingrés extrapressupostaris  
0083. 1656 ADOP  
0083. 1657 Aprovacions de factures  
0083. 1658 Bestretes de caixa fixa  
0083. 1659 Manaments de pagament Entrada genèrica 
0083. 1660 Manaments de pagament de valors  
0083. 1661 Manaments de pagament extrapressupostaris  
0084. 1664 Balanços  
0084. 1665 Llibres de balanços  
0084. 1666 Llibres diaris d'operacions del pressupost de despeses  
0084. 1667 Llibres diaris generals de despeses  
0084. 1668 Llibres diaris generals d'ingressos  
0084. 1669 Llibres diaris generals d'operacions  
0084. 1670 Llibres d'intervenció  
0084. 1671 Llibres d'inventaris  
0084. 1672 Llibres d'inventaris i balanços  
0084. 1673 Llibres d'operacions  
0084. 1674 Llibres majors de comptes  
0084. 1675 Llibres majors de conceptes no pressupostaris  
0084. 1676 Llibres registres generals de tresoreria d'ingressos i 
despeses  
0084. 1677 Registre de factures  
0084. 1678 Registre de manaments de pagament  
0084. 1679 Registre de manaments d'ingrés  
0084. 1680 Registre de recaptació  
0084. 1681 Registre d'ordres de pagament  
0084. 1682 Registre d'ordres de pagament extrapressupostaris  
0084. 1683 Registre d'ordres d'ingrés  
0084. 1684 Registre d'ordres d'ingrés extrapressupostaris  
0084. 1685 Resums comptables  
0085. 1720 Actes d'arqueig  
0085. 1721 Llibres d'actes d'arqueig  
0086. 1724 Càrrecs domiciliats a entitats bancàries  
0086. 1725 Comprovants i extractes bancaris  
0086. 1726 Llibres auxiliars de comptes corrents bancaris  
0086. 1727 Llibretes d'estalvis dels comptes bancaris de l'ajuntament 
0086. 1728 Matrius de talonaris de xecs dels comptes bancaris de 
l'ajuntament  
0086. 1731 Ordres de domiciliació bancària  
0086. 1732 Transferències bancàries  
0086. 1732 Transferències bancàries  
0088. 1737 Endossaments de certificacions  
0088. 1738 Endossaments de crèdits (cessió de crèdits)  
0088. 1739 Fitxer de proveïdors  
0088. 1740 Fitxes de creditors  
0088. 1741 Gestió de fiances i avals  
0088. 1742 Modificacions del fitxer de proveïdors (altes, baixes i canvis 
de dades)  
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0089. 1743 Liquidacions de deutes amb altres administracions
 Entrada genèrica 
0089. 1744 Liquidacions de l'impost del valor afegit (IVA)  
0089. 1745 Liquidacions del cànon de l'aigua i d'infraestructures 
hidràuliques  
0089. 1746 Liquidacions del cànon de residus municipals  
0090. 1748 Participació de tributs de la Generalitat de Catalunya  
0090. 1749 Participació de tributs estatals  
0091. 1750 Auditories externes de fiscalització del pressupost  
0091. 1751 Auditories i inspeccions del pressupost Entrada genèrica 
0091. 1752 Auditories internes de fiscalització del pressupost  
0091. 1753 Esforç fiscal  
0091. 1754 Informes financers i econòmics Entrada genèrica 
0093. 1756 Alteracions cadastrals  
0093. 1757 Cadastres  
0093. 1759 Canvis de titularitat de l'impost sobre béns immobles (IBI) 
0093. 1760 Declaracions jurades de finques rústiques  
0093. 1761 Fulls declaratoris  
0093. 1762 Impost sobre construccions, instal·lació i obres (ICIO)  
0093. 1763 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (plusvàlua)  
0093. 1764 Matrícules de l'impost d'activitats econòmiques (IAE)  
0093. 1765 Modificacions del padró de l'impost d'activitats econòmiques 
(IAE) (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0093. 1766 Modificacions del padró de l'impost municipal de circulació de 
vehicles (*) i de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (altes, baixes i 
canvis de dades dels contribuents)  
0093. 1766 Modificacions del padró de l'impost municipal de circulació de 
vehicles (*) i de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (altes, baixes i 
canvis de dades dels contribuents)  
0093. 1766 Modificacions del padró de l'impost municipal de circulació de 
vehicles (*) i de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (altes, baixes i 
canvis de dades dels contribuents)  
0093. 1767 Modificacions del padró de l'impost sobre béns immobles 
rústics (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0093. 1768 Modificacions del padró de l'impost sobre béns immobles 
urbans (IBI) (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0093. 1769 Modificacions dels padrons dels impostos Entrada genèrica 
0093. 1770 Padrons d'agrupació de tributs  
0093. 1771 Padrons de l'impost d'activitats econòmiques (IAE)  
0093. 1772 Padrons de l'impost de béns immobles d'urbana (IBI)  
0093. 1773 Padrons de l'impost de béns immobles rústics  
0093. 1774 Padrons de l'impost municipal de circulació de vehicles (*) i 
de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica  
0093. 1775 Padrons d'impostos (altes, baixes i canvis de dades dels 
contribuents) Entrada genèrica 
0093. 1776 Reclamacions i recursos a l'impost d'activitats econòmiques 
(IAE)  
0093. 1777 Reclamacions i recursos a l'impost de vehicles de tracció 
mecànica  
0093. 1778 Reclamacions i recursos a l'impost sobre béns immobles 
(IBI)  
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0093. 1779 Reclamacions i recursos a l'impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys urbans  
0093. 1780 Rectificacions a l'impost d'activitats econòmiques (IAE)  
0093. 1781 Rectificacions a l''impost municipal de circulació de vehicles 
(*) i de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica  
0093. 1782 Rectificacions a l'impost sobre béns immobles (IBI)  
0093. 1783 Recursos de gestió tributària Entrada genèrica 
0093. 1787 Registre de solars sense edificar  
0093. 1788 Registre d'expedients de l'impost sobre l'increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)  
0093. 1789 Revisions cadastrals  
0093. 1790 Transferències de vehicles en relació amb el padró de 
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica  
0094. 1861 Drets, taxes i preus públics Entrada genèrica 
0094. 1922 Modificacions del padró de la taxa de consum elèctric (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0094. 1924 Modificacions del padró de la taxa de distribució d'aigua, gas 
i electricitat (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0094. 1925 Modificacions del padró de la taxa de guarderia rural (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0094. 1930 Modificacions del padró de la taxa de rodatge i 
arrossegament de vehicles que no estiguin gravats per l'impost de vehicles 
de tracció mecànica (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0094. 1931 Modificacions del padró de la taxa de trànsit d'animals (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0094. 1935 Modificacions del padró de la taxa del servei de conservació 
de cementiris (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0094. 1936 Modificacions del padró de la taxa del servei de prevenció i 
extinció d'incendis (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0094. 1942 Modificacions del padró de la taxa d'ensenyaments especials 
(altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0094. 1943 Modificacions del padró de la taxa d'entrada de vehicles a 
través de les voreres i la reserva de la via pública per aparcaments o 
operacions de càrrega i descàrrega (altes, baixes i canvis de dades dels 
contribuents)  
0094. 1944 Modificacions del padró de la taxa d'estacionament de 
vehicles de tracció mecànica a les vies municipals dins de zones 
determinades i amb les limitacions que es puguessin establir (altes, baixes i 
canvis de dades dels contrib  
0094. 1946 Modificacions del padró de la taxa d'inspecció de vehicles, 
calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues 
(altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0094. 1954 Modificacions del padró de la taxa pel servei de clavegueram 
(altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0094. 1955 Modificacions del padró de la taxa pel servei de recollida 
d'escombraries (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)  
0094. 1956 Modificacions del padró de la taxa sobre elements 
constructius tancats, terrasses, balcons (altes, baixes i canvis de dades dels 
contribuents)  
0094. 1957 Modificacions dels padrons de taxes i preus públics (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents) Entrada genèrica 
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0094. 1959 Padrons de la taxa d'assistència i estància en residències de 
gent gran, escoles bressol o albergs  
0094. 1970 Padrons de la taxa de consum elèctric  
0094. 1972 Padrons de la taxa de distribució d'aigua, gas i electricitat 
0094. 1973 Padrons de la taxa de guarderia rural  
0094. 1978 Padrons de la taxa de rodatge i arrossegament de vehicles 
que no estiguin gravats per l'impost de vehicles de tracció mecànica  
0094. 1979 Padrons de la taxa de trànsit d'animals  
0094. 1983 Padrons de la taxa del servei de clavegueram  
0094. 1984 Padrons de la taxa del servei de conservació de cementiris 
0094. 1986 Padrons de la taxa del servei de recollida d'escombraries 
0094. 1992 Padrons de la taxa d'ensenyaments especials  
0094. 1993 Padrons de la taxa d'entrada de vehicles a través de les 
voreres i la reserva de la via pública per aparcaments o operacions de 
càrrega i descàrrega  
0094. 1994 Padrons de la taxa d'estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a les vies municipals dins de zones determinades i amb les 
limitacions que es puguessin establir  
0094. 1996 Padrons de la taxa d'inspecció de vehicles, calderes de 
vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues  
0094. 2004 Padrons de la taxa sobre elements constructius tancats, 
terrasses, balcons  
0094. 2005 Padrons de taxes i preus públics Entrada genèrica 
0094. 2006 Reclamacions i recursos a la taxa d'assistència i estància en 
hospitals municipals  
0094. 2007 Reclamacions i recursos a la taxa d'assistència i estància en 
residències de gent gran, escoles bressol o albergs  
0094. 2008 Reclamacions i recursos a la taxa d'atorgament de llicències 
d'obertura d'establiments  
0094. 2009 Reclamacions i recursos a la taxa d'atorgament de llicències 
urbanístiques  
0094. 2010 Reclamacions i recursos a la taxa d'autorització per utilitzar 
plaques, patents i altres distintius similars, l'escut municipal  
0094. 2011 Reclamacions i recursos a la taxa de balnearis  
0094. 2012 Reclamacions i recursos a la taxa de cases de bany, piscines, 
dutxes i instal·lacions esportives  
0094. 2013 Reclamacions i recursos a la taxa de col·locació de 
canalitzacions o fils conductors  
0094. 2014 Reclamacions i recursos a la taxa de col·locació de tarimes i 
tribunes en terrenys públics  
0094. 2015 Reclamacions i recursos a la taxa de concessió de llicències i 
autorització administratives d'autotaxi i altres vehicles de lloguer  
0094. 2016 Reclamacions i recursos a la taxa de construcció en 
carreteres, camins veïnals i altres vies públiques locals de passos sobre 
cunetes per a vehicles de qualsevol classe  
0094. 2017 Reclamacions i recursos a la taxa de construcció en terrenys 
d'us públic de pous de neu o de cisternes  
0094. 2018 Reclamacions i recursos a la taxa de consum elèctric  
0094. 2019 Reclamacions i recursos a la taxa de dipòsit i aparells 
distribuïdors de combustible i en general de qualsevol article o mercaderies 
en terrenys d'us públic  
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0094. 2020 Reclamacions i recursos a la taxa de distribució d'aigua, gas i 
electricitat  
0094. 2021 Reclamacions i recursos a la taxa de guarderia rural  
0094. 2022 Reclamacions i recursos a la taxa de murs de contenció o 
sosteniment de terres, edificacions o tanques en vies públiques  
0094. 2023 Reclamacions i recursos a la taxa de portades, aparadors i 
vitrines  
0094. 2024 Reclamacions i recursos a la taxa de rails, pals, cables, 
bàscules, aparells per a la venda automàtica i altres similars que se 
estableixin sobre la via pública  
0094. 2025 Reclamacions i recursos a la taxa de realització d'activitats 
de regulació i control del trànsit urbà, per facilitar la circulació de vehicles i 
distintes a les habituals de senyalització  
0094. 2026 Reclamacions i recursos a la taxa de rodatge i 
arrossegament de vehicles que no estiguin gravats per l'impost de vehicles 
de tracció mecànica  
0094. 2027 Reclamacions i recursos a la taxa de trànsit d'animals  
0094. 2028 Reclamacions i recursos a la taxa de veu pública  
0094. 2029 Reclamacions i recursos a la taxa de vigilància especial 
d'establiments  
0094. 2030 Reclamacions i recursos a la taxa de visites a museus, 
exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics i parcs zoològics 
0094. 2031 Reclamacions i recursos a la taxa del servei de clavegueram 
0094. 2032 Reclamacions i recursos a la taxa del servei de conservació 
de cementiris  
0094. 2033 Reclamacions i recursos a la taxa del servei de prevenció i 
extinció d'incendis  
0094. 2034 Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida 
d'escombraries  
0094. 2035 Reclamacions i recursos a la taxa del servei de sanitat 
preventiva, desinfecció, desinsectació o desratització  
0094. 2036 Reclamacions i recursos a la taxa del servei d'escorxador 
0094. 2037 Reclamacions i recursos a la taxa del servei d'inspecció 
sanitària, anàlisi químics i bacteriològics  
0094. 2038 Reclamacions i recursos a la taxa dels documents que 
expedeix l'administració o les autoritats municipals a instància de la part 
0094. 2039 Reclamacions i recursos a la taxa dels serveis de 
competència municipal que siguin especialment motivats per a la celebració 
d'espectacles públics, grans transports o pas de caravanes  
0094. 2040 Reclamacions i recursos a la taxa d'ensenyaments especials 
0094. 2041 Reclamacions i recursos a la taxa d'entrada de vehicles a 
través de les voreres i la reserva de la via pública per aparcaments o 
operacions de càrrega i descàrrega  
0094. 2042 Reclamacions i recursos a la taxa d'estacionament de 
vehicles de tracció mecànica a les vies municipals dins de zones 
determinades i amb les limitacions que es puguessin establir  
0094. 2043 Reclamacions i recursos a la taxa d'extracció de sorra i altres 
materials de construcció en terrenys públics  
0094. 2044 Reclamacions i recursos a la taxa d'inspecció de vehicles, 
calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues  
0094. 2045 Reclamacions i recursos a la taxa d'instal·lació d'anuncis 
ocupant terrenys d'us públic o visibles des de carreteres i camins veïnals 
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0094. 2046 Reclamacions i recursos a la taxa d'instal·lació de portades, 
barraques, llocs de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys 
d'us públic  
0094. 2047 Reclamacions i recursos a la taxa d'instal·lació de quioscs a 
la via pública  
0094. 2048 Reclamacions i recursos a la taxa d'obertura de sondatges 
0094. 2049 Reclamacions i recursos a la taxa d'ocupació de terrenys d'ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció o runes  
0094. 2050 Reclamacions i recursos a la taxa d'ocupació de terrenys d'ús 
públic per a taules i cadires amb finalitat lucrativa  
0094. 2051 Reclamacions i recursos a la taxa d'utilització de columnes, 
rètols i altres instal·lacions anàlogues per exhibició d'anuncis  
0094. 2052 Reclamacions i recursos a la taxa sobre elements 
constructius tancats, terrasses, balcons  
0094. 2053 Reclamacions i recursos a les taxes o als preus públics per la 
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns públics i per la 
prestació de serveis o realització d'activitats  
0094. 2054 Reclamacions i recursos a taxes i preus públics Entrada 
genèrica 
0094. 1958 Taxa d'assistència i estància en hospitals municipals  
0094. 1960 Taxa d'atorgament de llicències d'obertura d'establiments 
0094. 1961 Taxa d'atorgament de llicències urbanístiques  
0094. 1962 Taxa d'autorització per utilitzar plaques, patents i altres 
distintius similars, l'escut municipal  
0094. 1963 Taxa de balnearis  
0094. 1964 Taxa de cases de bany, piscines, dutxes i instal·lacions 
esportives  
0094. 1965 Taxa de col·locació de canalitzacions o fils conductors  
0094. 1966 Taxa de col·locació de tarimes i tribunes en terrenys públics 
0094. 1967 Taxa de concessió de llicències i autorització administratives 
d'autotaxi i altres vehicles de lloguer  
0094. 1968 Taxa de construcció en carreteres, camins veïnals i altres 
vies públiques locals de passos sobre cunetes per a vehicles de qualsevol 
classe  
0094. 1969 Taxa de construcció en terrenys d'us públic de pous de neu o 
de cisternes  
0094. 1971 Taxa de dipòsit i aparells distribuïdors de combustible i en 
general de qualsevol article o mercaderies en terrenys d'us públic  
0094. 1974 Taxa de murs de contenció o sosteniment de terres, 
edificacions o tanques en vies públiques  
0094. 1975 Taxa de portades, aparadors i vitrines  
0094. 1976 Taxa de rails, pals, cables, bàscules, aparells per a la venda 
automàtica i altres similars que se estableixin sobre la via pública  
0094. 1977 Taxa de realització d'activitats de regulació i control del 
trànsit urbà, per facilitar la circulació de vehicles i distintes a les habituals 
de senyalització  
0094. 1980 Taxa de veu pública  
0094. 1981 Taxa de vigilància especial d'establiments  
0094. 1982 Taxa de visites a museus, exposicions, biblioteques, 
monuments històrics o artístics i parcs zoològics  
0094. 1985 Taxa del servei de prevenció i extinció d'incendis  
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0094. 1987 Taxa del servei de sanitat preventiva, desinfecció, 
desinsectació o desratització  
0094. 1988 Taxa del servei d'escorxador  
0094. 1989 Taxa del servei d'inspecció sanitària, anàlisi químics i 
bacteriològics  
0094. 1990 Taxa dels documents que expedeix l'administració o les 
autoritats municipals a instància de la part  
0094. 1991 Taxa dels serveis de competència municipal que siguin 
especialment motivats per a la celebració d'espectacles públics, grans 
transports o pas de caravanes  
0094. 1995 Taxa d'extracció de sorra i altres materials de construcció en 
terrenys públics  
0094. 1997 Taxa d'instal·lació d'anuncis ocupant terrenys d'us públic o 
visibles des de carreteres i camins veïnals  
0094. 1998 Taxa d'instal·lació de portades, barraques, llocs de venda, 
espectacles o atraccions situades en terrenys d'us públic  
0094. 1999 Taxa d'instal·lació de quioscs a la via pública  
0094. 2000 Taxa d'obertura de sondatges  
0094. 2001 Taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció o runes  
0094. 2002 Taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic per a taules i cadires 
amb finalitat lucrativa  
0094. 2003 Taxa d'utilització de columnes, rètols i altres instal·lacions 
anàlogues per exhibició d'anuncis  
0095. 2057 Imposicions de contribucions especials  
0095. 2058 Imposicions de quotes d'urbanització  
0096. 2059 Expedients sancionadors per infraccions tributàries  
0096. 2059 Expedients sancionadors per infraccions tributàries  
0096. 2059 Expedients sancionadors per infraccions tributàries  
0096. 2060 Inspeccions tributàries  
0097. 2061 Anul·lacions de rebuts  
0097. 2062 Baixes de drets  
0097. 2063 Baixes de rebuts  
0097. 2064 Càrrecs i dates  
0097. 2065 Compensancions de deutes  
0097. 2066 Comunicacions de recaptació de tributs i sancions (per part 
de tercers)  
0097. 2067 Devolucions d'ingressos indeguts Entrada genèrica 
0097. 2068 Diaris de caixa de recaptació  
0097. 2069 Exempcions i bonificacions a la taxa d'assistència i estància 
en hospitals municipals  
0097. 2070 Exempcions i bonificacions a la taxa d'assistència i estància 
en residències de gent gran, escoles bressol o albergs  
0097. 2071 Exempcions i bonificacions a la taxa d'atorgament de 
llicències d'obertura d'establiments  
0097. 2072 Exempcions i bonificacions a la taxa d'atorgament de 
llicències urbanístiques  
0097. 2073 Exempcions i bonificacions a la taxa d'autorització per 
utilitzar plaques, patents i altres distintius similars, l'escut municipal  
0097. 2074 Exempcions i bonificacions a la taxa de balnearis  
0097. 2075 Exempcions i bonificacions a la taxa de cases de bany, 
piscines, dutxes i instal·lacions esportives  
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0097. 2076 Exempcions i bonificacions a la taxa de col·locació de 
canalitzacions o fils conductors  
0097. 2077 Exempcions i bonificacions a la taxa de col·locació de tarimes 
i tribunes en terrenys públics  
0097. 2078 Exempcions i bonificacions a la taxa de concessió de 
llicències i autorització administratives d'autotaxi i altres vehicles de lloguer 
0097. 2079 Exempcions i bonificacions a la taxa de construcció en 
carreteres, camins veïnals i altres vies públiques locals de passos sobre 
cunetes per a vehicles de qualsevol classe  
0097. 2080 Exempcions i bonificacions a la taxa de construcció en 
terrenys d'us públic de pous de neu o de cisternes  
0097. 2081 Exempcions i bonificacions a la taxa de consum elèctric  
0097. 2082 Exempcions i bonificacions a la taxa de dipòsit i aparells 
distribuïdors de combustible i en general de qualsevol article o mercaderies 
en terrenys d'us públic  
0097. 2083 Exempcions i bonificacions a la taxa de distribució d'aigua, 
gas i electricitat  
0097. 2084 Exempcions i bonificacions a la taxa de guarderia rural  
0097. 2085 Exempcions i bonificacions a la taxa de murs de contenció o 
sosteniment de terres, edificacions o tanques en vies públiques  
0097. 2086 Exempcions i bonificacions a la taxa de portades, aparadors i 
vitrines  
0097. 2087 Exempcions i bonificacions a la taxa de rails, pals, cables, 
bàscules, aparells per a la venda automàtica i altres similars que se 
estableixin sobre la via pública  
0097. 2088 Exempcions i bonificacions a la taxa de realització 
d'activitats de regulació i control del trànsit urbà, per facilitar la circulació de 
vehicles i distintes a les habituals de senyalització  
0097. 2089 Exempcions i bonificacions a la taxa de rodatge i 
arrossegament de vehicles que no estiguin gravats per l'impost de vehicles 
de tracció mecànica  
0097. 2090 Exempcions i bonificacions a la taxa de trànsit d'animals 
0097. 2091 Exempcions i bonificacions a la taxa de veu pública  
0097. 2092 Exempcions i bonificacions a la taxa de vigilància especial 
d'establiments  
0097. 2093 Exempcions i bonificacions a la taxa de visites a museus, 
exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics i parcs zoològics 
0097. 2094 Exempcions i bonificacions a la taxa del servei de 
conservació de cementiris  
0097. 2095 Exempcions i bonificacions a la taxa del servei de prevenció i 
extinció d'incendis  
0097. 2096 Exempcions i bonificacions a la taxa del servei de sanitat 
preventiva, desinfecció, desinsectació o desratització  
0097. 2097 Exempcions i bonificacions a la taxa del servei d'escorxador 
0097. 2098 Exempcions i bonificacions a la taxa del servei d'inspecció 
sanitària, anàlisi químics i bacteriològics  
0097. 2099 Exempcions i bonificacions a la taxa dels documents que 
expedeix l'administració o les autoritats municipals a instància de la part 
0097. 2100 Exempcions i bonificacions a la taxa dels serveis de 
competència municipal que siguin especialment motivats per a la celebració 
d'espectacles públics, grans transports o pas de caravanes  
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0097. 2101 Exempcions i bonificacions a la taxa d'ensenyaments 
especials  
0097. 2102 Exempcions i bonificacions a la taxa d'entrada de vehicles a 
través de les voreres i la reserva de la via pública per aparcaments o 
operacions de càrrega i descàrrega  
0097. 2103 Exempcions i bonificacions a la taxa d'estacionament de 
vehicles de tracció mecànica a les vies municipals dins de zones 
determinades i amb les limitacions que es puguessin establir  
0097. 2104 Exempcions i bonificacions a la taxa d'extracció de sorra i 
altres materials de construcció en terrenys públics  
0097. 2105 Exempcions i bonificacions a la taxa d'inspecció de vehicles, 
calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues  
0097. 2106 Exempcions i bonificacions a la taxa d'instal·lació d'anuncis 
ocupant terrenys d'us públic o visibles des de carreteres i camins veïnals 
0097. 2107 Exempcions i bonificacions a la taxa d'instal·lació de 
portades, barraques, llocs de venda, espectacles o atraccions situades en 
terrenys d'us públic  
0097. 2108 Exempcions i bonificacions a la taxa d'instal·lació de quioscs 
a la via pública  
0097. 2109 Exempcions i bonificacions a la taxa d'obertura de sondatges 
0097. 2110 Exempcions i bonificacions a la taxa d'ocupació de terrenys 
d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció o runes  
0097. 2111 Exempcions i bonificacions a la taxa d'ocupació de terrenys 
d'ús públic per a taules i cadires amb finalitat lucrativa  
0097. 2112 Exempcions i bonificacions a la taxa d'utilització de 
columnes, rètols i altres instal·lacions anàlogues per exhibició d'anuncis 
0097. 2113 Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de 
clavegueram  
0097. 2114 Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida 
d'escombraries  
0097. 2115 Exempcions i bonificacions a la taxa sobre elements 
constructius tancats, terrasses, balcons  
0097. 2116 Exempcions i bonificacions a les taxes dels preus públics per 
la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns públics i per la 
prestació de serveis o realització d'activitats  
0097. 2117 Exempcions i bonificacions a l'impost d'activitats 
econòmiques (IAE)  
0097. 2118 Exempcions i bonificacions a l'impost de béns immobles 
d'urbana (IBI)  
0097. 2119 Exempcions i bonificacions a l'impost de béns immobles 
rústics  
0097. 1909 Exempcions i bonificacions de taxes i preus públics
 Entrada genèrica 
0097. 2120 Exempcions i bonificacions d'impostos i taxes Entrada 
genèrica 
0097. 2121 Fraccionaments i/o ajornaments de deutes tributaris
 Entrada genèrica 
0097. 2121 Fraccionaments i/o ajornaments de deutes tributaris
 Entrada genèrica 
0097. 2122 Gestió i control de vals de menjador  
0097. 2123 Liquidacions / Autoliquidacions de l'impost d'activitats 
econòmiques (IAE)  
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0097. 2124 Liquidacions / Autoliquidacions de l'impost sobre béns 
immobles (IBI)  
0097. 2125 Liquidacions / Autoliquidacions de l'IVTM  
0097. 2126 Liquidacions / Autoliquidacions de Padrons de la taxa / 
Ingressos directes Entrada genèrica 
0097. 2127 Liquidacions de recaptació de tributs  
0097. 2128 Liquidacions i notificacions de l'impost sobre l'increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)  
0097. 2129 Liquidacions i notificacions de recollida d'escombraries  
0097. 2130 Liquidacions i notificacions tributàries per ingrés directe  
0097. 2130 Liquidacions i notificacions tributàries per ingrés directe  
0097. 2131 Llibres de comptes corrents de recaptació en període 
executiu  
0097. 2132 Llibres de comptes corrents de recaptació en període 
voluntari  
0097. 2133 Llista cobratòria de la taxa d'assistència i estància en 
hospitals municipals  
0097. 2134 Llista cobratòria de la taxa d'assistència i estància en 
residències de gent gran, escoles bressol o albergs  
0097. 2135 Llista cobratòria de la taxa d'atorgament de llicències 
d'obertura d'establiments  
0097. 2136 Llista cobratòria de la taxa d'atorgament de llicències 
urbanístiques  
0097. 2137 Llista cobratòria de la taxa d'autorització per utilitzar 
plaques, patents i altres distintius similars, l'escut municipal  
0097. 2138 Llista cobratòria de la taxa de balnearis  
0097. 2139 Llista cobratòria de la taxa de cases de bany, piscines, 
dutxes i instal·lacions esportives  
0097. 2140 Llista cobratòria de la taxa de col·locació de canalitzacions o 
fils conductors  
0097. 2141 Llista cobratòria de la taxa de col·locació de tarimes i 
tribunes en terrenys públics  
0097. 2142 Llista cobratòria de la taxa de concessió de llicències i 
autorització administratives d'autotaxi i altres vehicles de lloguer  
0097. 2143 Llista cobratòria de la taxa de construcció en carreteres, 
camins veïnals i altres vies públiques locals de passos sobre cunetes per a 
vehicles de qualsevol classe  
0097. 2144 Llista cobratòria de la taxa de construcció en terrenys d'us 
públic de pous de neu o de cisternes  
0097. 2145 Llista cobratòria de la taxa de consum elèctric  
0097. 2146 Llista cobratòria de la taxa de dipòsit i aparells distribuïdors 
de combustible i en general de qualsevol article o mercaderies en terrenys 
d'us públic  
0097. 2147 Llista cobratòria de la taxa de distribució d'aigua, gas i 
electricitat  
0097. 2148 Llista cobratòria de la taxa de guarderia rural  
0097. 2149 Llista cobratòria de la taxa de murs de contenció o 
sosteniment de terres, edificacions o tanques en vies públiques  
0097. 2150 Llista cobratòria de la taxa de portades, aparadors i vitrines 
0097. 2151 Llista cobratòria de la taxa de rails, pals, cables, bàscules, 
aparells per a la venda automàtica i altres similars que se estableixin sobre 
la via pública  
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0097. 2152 Llista cobratòria de la taxa de realització d'activitats de 
regulació i control del trànsit urbà, per facilitar la circulació de vehicles i 
distintes a les habituals de senyalització  
0097. 2153 Llista cobratòria de la taxa de rodatge i arrossegament de 
vehicles que no estiguin gravats per l'impost de vehicles de tracció 
mecànica  
0097. 2154 Llista cobratòria de la taxa de trànsit d'animals  
0097. 2155 Llista cobratòria de la taxa de veu pública  
0097. 2156 Llista cobratòria de la taxa de vigilància especial 
d'establiments  
0097. 2157 Llista cobratòria de la taxa de visites a museus, exposicions, 
biblioteques, monuments històrics o artístics i parcs zoològics  
0097. 2158 Llista cobratòria de la taxa del servei de clavegueram  
0097. 2159 Llista cobratòria de la taxa del servei de conservació de 
cementiris  
0097. 2160 Llista cobratòria de la taxa del servei de prevenció i extinció 
d'incendis  
0097. 2161 Llista cobratòria de la taxa del servei de recollida 
d'escombraries  
0097. 2162 Llista cobratòria de la taxa del servei de sanitat preventiva, 
desinfecció, desinsectació o desratització  
0097. 2163 Llista cobratòria de la taxa del servei d'escorxador  
0097. 2164 Llista cobratòria de la taxa del servei d'inspecció sanitària, 
anàlisi químics i bacteriològics  
0097. 2165 Llista cobratòria de la taxa dels documents que expedeix 
l'administració o les autoritats municipals a instància de la part  
0097. 2166 Llista cobratòria de la taxa dels serveis de competència 
municipal que siguin especialment motivats per a la celebració d'espectacles 
públics, grans transports o pas de caravanes  
0097. 2167 Llista cobratòria de la taxa d'ensenyaments especials  
0097. 2168 Llista cobratòria de la taxa d'entrada de vehicles a través de 
les voreres i la reserva de la via pública per aparcaments o operacions de 
càrrega i descàrrega  
0097. 2169 Llista cobratòria de la taxa d'estacionament de vehicles de 
tracció mecànica a les vies municipals dins de zones determinades i amb les 
limitacions que es puguessin establir  
0097. 2170 Llista cobratòria de la taxa d'extracció de sorra i altres 
materials de construcció en terrenys públics  
0097. 2171 Llista cobratòria de la taxa d'inspecció de vehicles, calderes 
de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues  
0097. 2172 Llista cobratòria de la taxa d'instal·lació d'anuncis ocupant 
terrenys d'us públic o visibles des de carreteres i camins veïnals  
0097. 2173 Llista cobratòria de la taxa d'instal·lació de portades, 
barraques, llocs de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys 
d'us públic  
0097. 2174 Llista cobratòria de la taxa d'instal·lació de quioscs a la via 
pública  
0097. 2175 Llista cobratòria de la taxa d'obertura de sondatges  
0097. 2176 Llista cobratòria de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció o runes  
0097. 2177 Llista cobratòria de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic 
per a taules i cadires amb finalitat lucrativa  
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0097. 2178 Llista cobratòria de la taxa d'utilització de columnes, rètols i 
altres instal·lacions anàlogues per exhibició d'anuncis  
0097. 2179 Llista cobratòria de la taxa sobre elements constructius 
tancats, terrasses, balcons  
0097. 2180 Llista cobratòria de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) 
0097. 2181 Llista cobratòria de l'impost de béns immobles d'urbana 
(IBI)  
0097. 2182 Llista cobratòria de l'impost de béns immobles rústics  
0097. 2183 Llistes cobratòries Entrada genèrica 
0097. 2184 Relacions d'exempció o bonificació al pagament de l'impost 
d'activitats econòmiques (IAE)  
0097. 2185 Relacions d'exempció o bonificació al pagament de l'impost 
sobre béns immobles (IBI)  
0097. 2186 Relacions d'exempció o bonificació al pagament d'impostos i 
taxes Entrada genèrica 
0098. 2224 Aprovacions d'interessos de demora en pagaments  
0098. 2225 Baixes de contrets d'ingressos  
0098. 2226 Baixes de drets reconeguts  
0098. 2227 Embargaments per deute tributari  
0098. 2228 Execucions forçoses de deutes tributaris  
0098. 2229 Fallits de recaptació  
0098. 2230 Llistes d'executòries  
0098. 2231 Procediments de constrenyiment  
0098. 2232 Relacions certificades de deutors  
0098. 2233 Relacions de valors-certificats de descobert  
0098. 2234 Relacions diàries d'embargament  
0100. 2238 Subvencions rebudes de forma directa  
0100. 2239 Subvencions rebudes en règim de concurrència competitiva 
0100. 2240 Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una altra 
administració Entrada genèrica 
0101. 2242 Subvencions atorgades a les entitats de forma directa  
0101. 2243 Subvencions atorgades a les entitats en règim de 
concurrència competitiva  
0101. 2244 Subvencions atorgades per part de l'ajuntament Entrada 
genèrica 
0104. 2245 Modificacions de les normes de planejament urbanístic  
0104. 2246 Modificacions de les normes subsidiàries i complementàries 
0104. 2247 Modificacions del Pla d'ordenació urbanística municipal 
(POUM)  
0104. 2248 Modificacions del Pla general d'ordenació  
0104. 2249 Modificacions del Pla general d'ordenació urbana municipal 
(PGOUM)  
0104. 2250 Modificacions dels plans directors urbanístics  
0104. 2251 Modificacions dels projectes de delimitació de sòl urbà  
0104. 2252 Normes subsidiàries i complementàries  
0104. 2253 Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)  
0104. 2254 Pla general d'ordenació urbana municipal (PGOUM)  
0104. 2255 Plans directors urbanístics  
0104. 2256 Projectes de delimitació de sòl urbà (PDSU)  
0104. 2257 Revisions / adaptacions de normes subsidiàries i 
complementàries  
0104. 2258 Revisions de les normes de planejament urbanístic  
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0104. 2259 Revisions del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) 
0104. 2260 Revisions del Pla general d'ordenació urbana municipal 
(PGOUM)  
0104. 2261 Revisions dels plans directors urbanístics  
0104. 2262 Text refós de normes urbanístiques i planejament general 
0105. 2263 Modificacions dels plans especials urbanístics  
0105. 2264 Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg  
0105. 2265 Plans especials abreujats o sumaris  
0105. 2266 Plans especials urbanístics  
0105. 2267 Plans especials urbanístics de reforma interior (PERI)  
0106. 2268 Modificacions de plans de millora urbana  
0106. 2269 Plans de millora urbana (PEMU)  
0107. 2270 Modificacions dels programes d'actuació urbanística  
0107. 2271 Programes d'actuació urbanística  
0108. 2272 Avanç del pla parcial de delimitació  
0108. 2273 Modificacions del Pla parcial de delimitació  
0108. 2274 Modificacions dels plans parcials d'ordenació  
0108. 2275 Modificacions dels plans parcials urbanístics  
0108. 2276 Plans d'usos de domini marítimo-terrestre  
0108. 2277 Plans parcials de delimitació  
0108. 2278 Plans parcials d'ordenació Entrada genèrica 
0108. 2279 Plans parcials urbanístics  
0109. 2280 Delimitacions de la TUC  
0109. 2281 Modificacions de la TUC  
0110. 2282 Estudis de detall  
0110. 2283 Modificacions dels estudis de detall  
0111. 2284 Aprovacions de determinats projectes de noves activitats i 
construccions en sòl no urbanitzable  
0111. 2285 Projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no 
urbanitzable  
0111. 2286 Projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases 
rurals en sòl no urbanitzable  
0112. 2287 Modificacions dels projectes d'urbanització bàsics  
0112. 2288 Modificacions dels projectes d'urbanització exeuctius o totals 
0112. 2289 Projectes d'urbanització bàsics  
0112. 2290 Projectes d'urbanització executius o totals  
0113. 2291 Plans directors territorials  
0113. 2292 Plans directors urbanístics supramunicipals  
0113. 2293 Plans territorials de Catalunya  
0115. 2294 Delimitacions de polígons o unitats d'actuació urbanística 
0116. 2295 Canvis de sistema d'actuació  
0116. 2296 Modificacions dels projectes de reparcel·lació i compensació
 Entrada genèrica 
0116. 2297 Reparcel·lacions en modalitat de compensació bàsica  
0116. 2298 Reparcel·lacions en modalitat de compensació per 
concertació  
0116. 2299 Reparcel·lacions en modalitat de cooperació  
0116. 2300 Reparcel·lacions per sectors d'urbanització prioritària  
0116. 2301 Reparcel·lacions urbanístiques Entrada genèrica 
0116. 2302 Reparcel·lacions voluntàries  
0117. 2303 Expropiacions urbanístiques Entrada genèrica 
0118. 2304 Ocupacions directes anticipades  
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0118. 2305 Ocupacions directes de terrenys Entrada genèrica 
0118. 2306 Ocupacions directes per incompliment d'obligació de cessió 
en zones consolidades  
0120. 2307 Cèdules urbanístiques  
0120. 2308 Certificats d'aprofitament urbanístic  
0120. 2309 Certificats de qualificació urbanística  
0120. 2997 Consultes o queixes urbanístiques  
0120. 2996 Informes urbanístics previs destinats a ens locals  
0121. 2310 Certificats de compatibilitat urbanística  
0122. 2311 Assenyalaments d'alineacions i rasants  
0122. 2312 Certificats d'alineacions i rasants  
0123. 2313 Certificats cadastrals  
0123. 2314 Dades del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG/GIS)  
0123. 2315 Dades meteorològiques  
0123. 2316 Recursos fotogràfics i cartogràfics del terme  
0124. 2317 Denominació dels carrers i espais públics / Nomenclàtor  
0124. 2318 Numeració de vies públiques  
0126. 2320 Campanyes de sensibilització i foment de la mobilitat  
0126. 2321 Modificacions de plans de mobilitat urbana  
0126. 2322 Plans de mobilitat urbana  
0127. 2323 Autoritzacions de circulació a zones restringides  
0127. 2324 Autoritzacions de pràctiques de conducció de vehicles  
0127. 2325 Direccionalitat i ordenació del trànsit  
0127. 2326 Expedients informatius sobre acotats de les instal·lacions 
dels serveis de circulació  
0127. 2327 Registre d'immobilitzacions de vehicles  
0127. 2328 Retirada de vehicles per la grua municipal  
0127. 2329 Sol·licituds de circulació de vehicles especials  
0128. 2332 Col·locacions de marquesines i tenderols  
0128. 2334 Llicències i permisos d'ocupació temporal de la via pública
 Entrada genèrica 
0128. 2335 Ocupacions de la via pública per a fer rodatges o gravar 
escenes  
0128. 2336 Ocupacions de la via pública per a fires, atraccions i circ  
0128. 2999 Ocupacions de la via pública per a la instal·lació de 
contenidors d'obres  
0128. 2337 Ocupacions de la via pública per a la instal·lació de grua 
desmuntable  
0128. 2998 Ocupacions de la via pública per a la instal·lació de sacs de 
runa  
0128. 2338 Ocupacions de la via pública per a la instal·lació de terrasses 
0128. 2339 Ocupacions de la via pública per a la realització d'obres  
0128. 2340 Ocupacions de la via pública per a la venda de material 
pirotècnic  
0128. 2341 Ocupacions de la via pública per a realitzar puntualment 
actes, concentracions o mudances  
0128. 2342 Ocupacions de la via pública per establiments o parades  
0128. 2343 Ocupacions de la via pública per pintar murals  
0128. 2344 Ocupacions de la via pública per rètols i publicitat  
0128. 2344 Ocupacions de la via pública per rètols i publicitat  
0128. 2345 Registre de talls de trànsit  
0128. 2346 Talls de carrer  
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0129. 2347 Altes de contraguals  
0129. 2348 Altes de guals  
0129. 2349 Llicències de guals Entrada genèrica 
0129. 2350 Modificacions de contraguals (baixes i canvis de dades dels 
contribuents)  
0129. 2351 Modificacions de guals (baixes i canvis de dades dels 
contribuents)  
0129. 2352 Renovacions de contraguals  
0129. 2353 Renovacions de guals  
0129. 2354 Reposicions de plaques de gual  
0130. 2356 Sol·licituds de senyalització viària  
0130. 2357 Sol·licituds d'instal·lació de tanques o fitons  
0130. 2358 Sol·licituds d'instal·lació, modificació i manteniment de la 
xarxa semafòrica  
0131. 2359 Sol·licituds d'instal·lació o modificació del mobiliari urbà  
0132. 2360 Gestió de les zones d'estacionament  
0132. 2361 Reserves d'estacionament Entrada genèrica 
0132. 2362 Reserves d'estacionament de càrrega i descàrrega  
0132. 2363 Reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda  
0132. 2364 Reserves d'estacionament per obres  
0133. 2365 Estadístiques diàries del transport de viatgers  
0133. 2366 Inspeccions anuals de vehicles del servei de taxi  
0133. 2367 Llicències de taxi  
0133. 2368 Llicències de transport públic de viatgers  
0133. 2369 Permisos de conducció de taxi  
0133. 2370 Reclamacions d'usuaris dels transports públics  
0133. 2371 Registre de llicències del servei de taxi  
0133. 2372 Registre de transport públic  
0133. 2373 Sol·licituds de circulació de transports interurbans  
0133. 2374 Transport públic  
0134. 2375 Expedients sancionadors per ocupació de la via pública  
0136. 2376 Comunicats de treball de la brigada municipal  
0136. 2377 Construcció / manteniment d'abocadors i deixalleries  
0136. 2378 Construcció / manteniment de canalització d'aigües, pous 
0136. 2379 Construcció / manteniment de clavegueram  
0136. 2380 Construcció / manteniment de comunicacions, camins, 
carreteres, ponts, ports  
0136. 2381 Construcció / manteniment de depuradores i col·lectors  
0136. 2382 Construcció / manteniment de jardins, parcs, arbrat i platges 
0136. 2383 Construcció / manteniment de pavimentació i voreres  
0136. 2384 Construcció / manteniment de telecomunicacions  
0136. 2385 Construcció / manteniment d'electrificació  
0136. 2386 Construcció / manteniment d'enllumenat  
0136. 2387 Construcció / manteniment d'instal·lació de gas  
0136. 2388 Construcció / manteniment d'obres d'infraestructura i 
urbanització Entrada genèrica 
0136. 2389 Control de tasques de manteniment d'infraestructures 
municipals  
0137. 2391 Construcció / manteniment de centres educatius  
0137. 2392 Construcció / manteniment de la casa de la Vila  
0137. 2393 Construcció / manteniment de l'escorxador municipal  
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0137. 2394 Construcció / manteniment d'edificis sanitaris  
0137. 2395 Construcció / manteniment d'edificis socioculturals  
0137. 2396 Construcció / manteniment del casal de gent gran  
0137. 2397 Construcció / manteniment del cementiri municipal  
0137. 2398 Construcció / manteniment d'immobles municipals
 Entrada genèrica 
0137. 2399 Construcció / manteniment d'instal·lacions esportives  
0137. 2400 Control de tasques de manteniment d'immobles municipals 
i/o d'ús públic  
0139. 2401 Autoritzacions d'obres i usos provisionals  
0139. 2402 Autoritzacions no subjectes a llicència urbanística o a 
comunicació prèvia  
0139. 2403 Certificats d'antiguitat i legalitat urbanística  
0139. 2404 Comunicacions prèvies per a construccions i instal·lacions de 
nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o 
demolició d'aquelles existents que no requereixen l'elaboració d'un projecte 
tècnic  
0139. 2405 Comunicacions prèvies per a la col·locació de cartells i 
tanques de propaganda visibles des de la via pública  
0139. 2406 Comunicacions prèvies per a la primera utilització i ocupació 
dels edificis  
0139. 2407 Comunicacions prèvies per canvi d'ús dels edificis i les 
instal·lacions, excepte a ús residencial.  
0139. 2408 Comunicacions prèvies per construcció o instal·lació de murs 
i tanques  
0139. 2409 Comunicacions prèvies per formalització d'operacions 
jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat 
horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre 
d'habitatges o establiments  
0139. 2410 Comunicacions urbanístiques Entrada genèrica 
0139. 2411 Inspecció i control en matèria urbanística  
0139. 2412 Llicències de segregació  
0139. 2413 Llicències d'obres majors  
0139. 2414 Llicències d'obres menors  
0139. 2415 Llicències d'obres menors en edificis protegits o catalogats 
0139. 2416 Llicències per a construcció d'edificis de nova planta i la 
intervenció en els edificis ja existents que requereixen l'elaboració d'un 
projecte tècnic i la demolició total o parcial  
0139. 2417 Llicències per actes en sòl no urbanitzable i urbanitzable no 
delimitat  
0139. 2418 Llicències per acumulació de residus i el dipòsit de materials 
que alterin les característiques del paisatge  
0139. 2419 Llicències per canvi dels edificis a un ús residencial.  
0139. 2420 Llicències per constitució o modificació d'un règim de 
propietat horitzontal, simple o complexa.  
0139. 2421 Llicències per extracció d'àrids i l'explotació de pedreres  
0139. 2422 Llicències per instal·lació de cases prefabricades o 
instal·lacions similars, provisionals o permanents.  
0139. 2423 Llicències per instal·lació d'hivernacles o instal·lacions 
similars, de murs perimetrals superiors a un metre d'alçària.  
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0139. 2424 Llicències per instal·lació d'infraestructures de serveis de 
col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions (excepte xarxes 
públiques de comunicacions electròniques)  
0139. 2425 Llicències per instal·lació d'infraestructures de serveis de 
sanejament  
0139. 2426 Llicències per instal·lació d'infraestructures de serveis de 
subministrament d'aigua  
0139. 2427 Llicències per instal·lació d'infraestructures de serveis de 
subministrament d'energia  
0139. 2428 Llicències per instal·lació d'infraestructures de serveis de 
telefonia  
0139. 2429 Llicències per intervenció en els béns sotmesos a un règim 
de protecció patrimonial cultural o urbanística  
0139. 2430 Llicències per moviments de terra i les esplanacions dels 
terrenys  
0139. 2431 Llicències per obertura, la pavimentació i la modificació de 
camins rurals  
0139. 2432 Llicències per obres puntuals d'urbanització no incloses en 
un projecte d'urbanització  
0139. 2433 Llicències per parcel·lacions urbanístiques  
0139. 2434 Llicències per tala de masses arbòries o de vegetació 
arbustiva  
0139. 2435 Llicències per usos i les obres provisionals.  
0139. 2436 Llicències urbanístiques Entrada genèrica 
0139. 2437 Permisos d'obres i instal·lacions d'elements ornamentals a 
les sepultures  
0139. 2438 Projectes d'habitatges de promoció pública  
0139. 2439 Registre de llicències d'obres particulars  
0140. 2442 Ordres d'execució Entrada genèrica 
0140. 2443 Ordres d'execució ambientals  
0140. 2444 Ordres d'execució d'obres  
0141. 2445 Declaracions de ruïna  
0142. 2446 Denúncies d'higiene d'habitatges  
0142. 2447 Expedients sancionadors de disciplina urbanística abreujats 
0142. 2448 Expedients sancionadors de disciplina urbanística ordinaris 
0142. 2449 Expedients sancionadors en matèria d'urbanisme Entrada 
genèrica 
0142. 2450 Expedients sancionadors greus en matèria d'urbanisme  
0142. 2451 Expedients sancionadors lleus en matèria d'urbanisme  
0142. 2452 Expedients sancionadors molt greus en matèria d'urbanisme 
0142. 2453 Neteja de parcel·les i solars  
0142. 2454 Restabliments de la legalitat urbanística  
0142. 2455 Suspensions d'obres  
0143. 2456 Ajuts per rehabilitar habitatges  
0143. 2457 Campanyes de promoció de la rehabilitació d'habitatges  
0143. 2458 Denúncies de desperfectes en habitatges de protecció oficial 
0143. 2459 Peritatge d'habitatges  
0143. 2460 Reparacions puntuals d'habitatges  
0146. 2461 Pla municipal d'estalvi energètic  
0146. 2462 Plans d'acció ambiental  
0146. 2463 Plans de protecció de l'entorn Entrada genèrica 
0146. 2464 Plans especials d'espais d'interés natural (PEIN)  
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0146. 2465 Plans tècnics i de millora forestal  
0147. 2466 Activitats d'educació ambiental  
0147. 2467 Campanyes de prevenció d'incendis  
0147. 2468 Campanyes de sensibilització ambiental  
0147. 3000 Consultes o queixes mediambientals  
0148. 2469 Autoritzacions per mantenir les franges de seguretat al 
voltant de xarxes elèctriques o urbanitzacions (tallafocs)  
0148. 2470 Comunicacions de crema (de rostolls i restes vegetals)  
0148. 2471 Concessions d'autorització d'ús privatiu d'horts urbans  
0148. 2472 Declaracions forestals  
0148. 2473 Neteja de cursos d'aigua  
0148. 2474 Neteja de lleres de rius  
0148. 2475 Protecció i control de flora i fauna  
0148. 2476 Qualitat de les aigües i les platges  
0148. 2477 Registre de plantacions forestals  
0149. 2479 Aprofitaments de pastures de la muntanya i trànsit de 
bestiar  
0149. 2480 Autoritzacions d'aprofitament forestal  
0149. 2481 Autoritzacions de caça  
0149. 2482 Autoritzacions per a la recollida de fruits  
0149. 2483 Relacions de fonts del terme municipal  
0149. 2484 Vedats de caça  
0150. 2485 Contractacions de subministrament d'aigua per part de 
particulars  
0150. 2486 Fitxes de consum d'aigua potable  
0150. 2487 Gestió del servei d'aigües  
0150. 2488 Legalitzacions de pous  
0150. 2489 Legalitzacions del servei d'aigües municipal  
0150. 2490 Registre d'usuaris del servei d'aigua  
0150. 2491 Relacions de pous del municipi  
0151. 2494 Clausures d'abocadors incontrolats de residus  
0151. 2495 Comunicats de recollida i trasllat de residus  
0151. 2496 Planificació dels serveis de neteja i recollida selectiva  
0151. 2497 Recollida de mobles i andròmines  
0151. 2498 Recollida d'escombraries  
0151. 2499 Registre de vehicles abandonats  
0151. 2500 Retirada de vehicles abandonats  
0151. 2501 Sol·licituds de serveis de neteja  
0153. 2502 Desinfeccions i desratitzacions  
0153. 2503 Plagues urbanes Entrada genèrica 
0154. 2504 Gestió de l'escorxador  
0155. 2512 Anàlisis d'aigua  
0155. 2513 Gestió de la depuradora  
0155. 2514 Permisos de connexió d'aigües residuals a un sistema de 
sanejament  
0156. 2515 Actes d'inspecció sanitària  
0156. 2516 Comunicats d'inspecció d'aliments  
0156. 2517 Control sanitari d'instal·lacions i equipaments municipals 
0156. 2518 Denúncies per infraccions sanitàries  
0156. 2519 Inspeccions sanitàries: piscines, sorrals, torrents, fonts 
naturals i zones esportives  
0156. 2520 Vigilància de productes de consum  
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0157. 2522 Registre i gestió de les dades de contaminació acústica  
0157. 2523 Registre i gestió de les dades de contaminació atmosfèrica 
0157. 2524 Registre i gestió de les dades de contaminació 
electromagnètica  
0157. 2525 Registre i gestió de les dades de contaminació lumínica  
0158. 2526 Expedients sancionadors de control alimentari  
0158. 2527 Expedients sancionadors en matèria de salut pública  
0160. 2528 Cens d'animals domèstics  
0160. 2529 Modificacions del cens d'animals domèstics (altes, baixes i 
canvis de dades)  
0161. 2530 Control d'agressions d'animals  
0161. 2531 Extinció d'animals perillosos  
0161. 2532 Llicències de tinença i conducció d'animals potencialment 
perillosos  
0161. 2533 Registre d'animals potencialment perillosos  
0162. 2534 Gestió de la recollida d'animals abandonats o de mesures 
alternatives  
0162. 2535 Registre de nuclis zoològics  
0163. 2536 Denúncies sobre animals perillosos  
0163. 2537 Expedients sancionadors en matèria d'animals Entrada 
genèrica 
0165. 2538 Registre d'activitats  
0166. 2540 Consultes prèvies de classificació de l'activitat  
0167. 2541 Comunicacions prèvies d'obertura d'establiments innocus 
0167. 2542 Declaracions responsables d'obertura d'establiments innocus 
0167. 2543 Llicències d'obertura d'establiments innocus  
0167. 2544 Llicències i comunicacions prèvies d'activitats innòcues i de 
baix risc Entrada genèrica 
0168. 2549 Autoritzacions ambientals (annex I)  
0168. 2550 Comunicacions prèvies ambientals  
0168. 2551 Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una 
activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
0168. 3001 Declaracions responsables en matèria de salut alimentària 
0168. 2552 Llicències ambientals (annex II.1, II.2)  
0168. 2553 Llicències i comunicacions prèvies d'activitats amb incidència 
ambiental Entrada genèrica 
0168. 2554 Permisos ambientals (annex III)  
0169. 2562 Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'un 
establiment i/o un espectacle o activitat recreativa  
0169. 2563 Comunicacions prèvies d'establiments fixos oberts al públic, 
d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries  
0169. 2564 Comunicacions prèvies d'establiments no permanents 
desmuntables  
0169. 2565 Comunicacions prèvies per a espectacles públics o activitats 
recreatives de caràcter extraordinari  
0169. 2566 Llicències i comunicacions prèvies d'establiments, 
espectacles i activitats amb finalitats recreatives Entrada genèrica 
0169. 2567 Llicències municipals d'establiments fixos oberts al públic, 
d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries  
0169. 2568 Llicències municipals d'establiments oberts al públic de 
règim especial  
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0169. 2569 Llicències municipals per a espectacles públics o activitats 
recreatives de caràcter extraordinari  
0170. 2570 Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic  
0170. 2571 Llicències i comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic
 Entrada genèrica 
0171. 2572 Comunicacions prèvies d'obertura i ús de centres de culte 
0171. 2573 Llicències i comunicacions prèvies d'obertura i ús de centres 
de culte  
0171. 2574 Llicències municipals d'obertura i ús de centres de culte  
0172. 2575 Canvis de titularitat d'activitats  
0173. 2576 Actualitzacions d'activitats  
0173. 2577 Correccions de deficiències d'activitats  
0173. 2578 Verificació i control d'activitats Entrada genèrica 
0174. 2579 Denúncies d'activitats  
0174. 2580 Expedients sancionadors greus en matèria d'activitats 
econòmiques i recreatives  
0174. 2581 Expedients sancionadors lleus en matèria d'activitats 
econòmiques i recreatives  
0174. 2582 Expedients sancionadors molt greus en matèria d'activitats 
econòmiques i recreatives  
0174. 2583 Infraccions ambientals  
0174. 2584 Infraccions d'activitats recreatives  
0174. 2585 Suspensions i clausures d'activitats  
0178. 2600 Censos, estadístiques i declaracions agropecuàries  
0178. 2601 Padrons d'agricultors i ramaders  
0178. 2602 Registre d'explotacions ramaderes  
0179. 2605 Foment i millora del regatge  
0180. 2608 Danys a l'agricultura per plagues o fenòmens meteorològics 
adversos  
0181. 2609 Organització d'eleccions a organitzacions professionals 
agràries  
0183. 2611 Calendaris comercials  
0183. 2612 Campanyes de política comercial  
0183. 2613 Concessions d'horaris especials  
0183. 2614 Horaris comercials  
0183. 2615 Plans i programes de política comercial  
0184. 2616 Adjudicacions de l'autorització d'explotació de locals de 
mercats municipals  
0184. 2617 Autoritzacions de magatzems i cambres frigorífiques  
0184. 2618 Baixes i modificacions de parades dels mercats ambulants 
0184. 2619 Baixes i modificacions de parades dels mercats municipals 
0184. 2620 Canvis de titularitat de l'autorització d'explotació de locals de 
mercats municipals  
0184. 2621 Concessions de parades als mercats municipals  
0184. 2622 Concessions i renovacions de parades als mercats ambulants 
0184. 2623 Embargaments i traves sobre autoritzacions d'explotació de 
locals municipals  
0184. 2624 Gestió dels mercats municipals  
0184. 2625 Modificacions de l'autorització d'explotació de locals de 
mercats municipals  
0184. 2626 Recuperacions de l'autorització d'explotació de locals de 
mercats municipals  
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0184. 2627 Registre de concessions administratives de mercats 
municipals  
0184. 2628 Renúncies de la concessió de parades a mercats municipals 
0184. 2629 Subrogacions de parades dels mercats municipals  
0184. 2630 Trasllats de parades dels mercats ambulants  
0185. 2633 Gestió de fires i/o parades  
0185. 2634 Organització de mostres sectorials  
0186. 2635 Expedients sancionadors en matèria de mercats ambulants 
0186. 2636 Expedients sancionadors en matèria de mercats municipals 
0188. 2637 Plans i programes de promoció econòmica  
0189. 2638 Accés als serveis del viver d'empreses  
0189. 2639 Activitats per al suport i la dinamització de l'empresa  
0189. 2640 Cursos de formació per a empreses  
0189. 2641 Foment de l'empreneduria  
0189. 2642 Informació i assessorament a empreses  
0190. 2643 Activitats per al suport i la dinamització turística  
0190. 2644 Promoció turística Entrada genèrica 
0190. 2645 Registre de control de visitants a oficines de turisme  
0191. 2646 Activitats per al suport i la dinamització de la formació i 
l'ocupació  
0191. 2647 Cursos de formació i reciclatge laboral  
0191. 2648 Gestió de les ofertes de treball  
0191. 2649 Inserció i orientació laboral  
0191. 2650 Tallers ocupacionals  
0193. 2658 Arbitratges en matèria de consum  
0193. 2659 Campanyes de sensibilització en matèria de consum  
0193. 2660 Informació al consumidor  
0193. 2661 Mediacions en matèria de consum  
0193. 2662 Queixes i reclamacions sobre consum  
0196. 2663 Fulls d'inscripció familiar del padró municipal d'habitants 
0196. 2664 Padrons municipals d'habitants  
0196. 2665 Rectificacions del padró municipal d'habitants  
0196. 2666 Registre d'altes del padró municipal d'habitants  
0196. 2667 Registre de baixes del padró municipal d'habitants  
0196. 2668 Registre de canvis de domicili del padró municipal 
d'habitants  
0196. 2669 Revisions anuals del padró municipal d'habitants  
0197. 2674 Baixes per inscripció indeguda o caducitat del permís de 
residència de persones estrangeres  
0197. 2675 Declaracions d'alta del padró municipal d'habitants  
0197. 2676 Declaracions de baixa del padró municipal d'habitants  
0197. 2677 Declaracions de canvi de característiques personals  
0197. 2678 Declaracions de canvi de domicili del padró municipal 
d'habitants  
0197. 2679 Renovacions / confirmacions de l'empadronament per a 
persones estrangeres  
0197. 2680 Treballs preliminars per a la formació dels censos generals i 
dels padrons municipals d'habitants  
0198. 2681 Certificats d'inscripció al Registre municipal de parelles de 
fet  
0200. 2688 Formació del Cens de població  
0201. 2693 Butlletins de moviment natural de població  
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0201. 2694 Certificats i justificants d'empadronament i convivència  
0201. 2695 Comunicats anuals de variacions del padró municipal 
d'habitants  
0201. 2696 Estadístiques de les entitats de població, edificis i albergs 
0201. 2697 Informes i estadístiques de població Entrada genèrica 
0201. 2698 Relacions mensuals de variacions del padró municipal 
d'habitants  
0203. 2701 Actes de designació de locals per a col·legis electorals  
0203. 2702 Cens electoral 
0203. 2703 Eleccions de membres a tribunal de jurat  
0203. 2704 Llistes d'altes i baixes d'electors  
0203. 2705 Rectificacions del cens electoral  
0203. 2706 Revisions i reclamacions al cens electoral  
0203. 2707 Revisions mensuals del Cens electoral  
0204. 2713 Celebracions de referèndums i plebiscits Entrada genèrica 
0204. 2714 Eleccions a Corts Generals  
0204. 2715 Eleccions al Parlament de Catalunya  
0204. 2716 Eleccions al Parlament Europeu  
0204. 2717 Eleccions municipals  
0204. 2718 Gestió de processos electorals Entrada genèrica 
0211. 2748 Plans de Joventut  
0211. 2749 Plans i programes culturals  
0211. 2750 Plans i programes esportius i de lleure  
0212. 2751 Comandes de préstec de fons bibliogràfics  
0212. 2752 Gestió d'equipaments culturals  
0212. 2753 Gestió d'equipaments culturals, esportius i de lleure
 Entrada genèrica 
0212. 2754 Gestió d'equipaments de lleure  
0212. 2755 Gestió d'equipaments esportius  
0212. 2756 Instruments de descripció de fons bibliogràfics  
0214. 2757 Organització d'activitats commemoratives  
0214. 2758 Organització de festes i espectacles  
0214. 2759 Organització de la Festa Major  
0214. 2760 Organització del cicle festiu popular  
0215. 2761 Organització d'activitats i iniciatives culturals  
0215. 2762 Organització de concursos i premis  
0215. 2763 Organització de jornades, cursos, conferències i tallers  
0215. 2764 Visites guiades  
0216. 2765 Foment de la llengua catalana / occitana  
0217. 2766 Col·laboracions en activitats esportives i de lleure no 
organitzades per l'ajuntament  
0217. 2767 Organització d'activitats d'estiu  
0217. 2768 Organització d'activitats esportives  
0217. 2769 Organització d'activitats esportives i de lleure Entrada 
genèrica 
0217. 2770 Organització d'activitats per a la joventut (lleure)  
0217. 2771 Sol·licituds d'inscripció a les activitats d'estiu  
0218. 2772 Cartes arqueològiques  
0218. 2773 Declaracions de béns culturals d'interès local (BCIL)  
0218. 2774 Declaracions de béns culturals d'interès nacional (BCIN)  
0218. 2775 Excavacions arqueològiques  
0218. 2776 Expedients del patrimoni historicoartístic i natural  
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0218. 2777 Expedients del patrimoni immaterial  
0218. 2778 Inventaris o catàlegs dels béns que conformen el patrimoni 
cultural  
0220. 2779 Ajuts i beques  
0220. 2780 Calendaris escolars  
0220. 2781 Campanyes educatives  
0220. 2782 Canvis d'alumnes de centre per conflictivitat  
0220. 2783 Expedients d'alumnes amb necessitats educatives especials 
(CDIAP)  
0220. 2784 Formació i reciclatge del professorat  
0220. 2785 Fulls de preinscripció d'escolars  
0220. 2786 Fulls d'inspecció de rutes de transport escolar  
0220. 2787 Gestió de l'absentisme escolar  
0220. 2788 Gestió del servei públic de transport escolar  
0220. 2789 Mapes escolars  
0220. 2790 Matriculacions d'alumnes als centres educatius  
0220. 2791 Orientació pedagògica  
0220. 2792 Planificació d'activitats extraescolars  
0220. 2793 Planificació i coordinació de l'escolarització  
0220. 2794 Plans d'estudis  
0220. 2795 Plans i programes educatius  
0220. 2796 Projectes d'innovació pedagògica  
0222. 2798 Jornades de portes obertes en centres educatius  
0222. 2799 Llibres de visites de la inspecció dels centres educatius  
0222. 2800 Plans anuals dels centres educatius (PAC)  
0222. 2801 Programacions i unitats didàctiques  
0222. 2802 Programes d'assignatures  
0222. 2803 Projectes curriculars dels centres educatius (PCC)  
0222. 2804 Projectes educatius de centres educatius (PEC)  
0222. 2805 Reunions dels docents dels centres educatius amb les 
famílies  
0223. 2806 Actes de notes escolars  
0223. 2807 Expedients d'alumnes  
0223. 2808 Registre d'alumnes de centres educatius  
0223. 2809 Registre d'escolars  
0224. 2810 Control de menús escolars  
0224. 2811 Servei d'acollida  
0224. 2812 Servei de logopèdia  
0224. 2813 Servei de mediació escolar  
0225. 2815 Consells escolars de centres educatius propis  
0225. 2816 Equips directius de centres educatius  
0227. 2819 Mapes d'atenció social primària  
0227. 2820 Plans i programes d'atenció i promoció social  
0227. 2821 Plans i programes sanitaris  
0227. 2822 Programes anuals d'activitats de centres assistencials per a 
gent gran i persones discapacitades  
0227. 2823 Protocols d'actuació de centres assistencials  
0228. 2824 Gestió dels equipaments per al benestar i la salut
 Entrada genèrica 
0228. 2825 Registre d'atenció diària a persones usuàries de centres 
assistencials per a gent gran i persones discapacitades  
0228. 2826 Registre de persones assistides en centres assistencials  
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0228. 2827 Registre de visites  
0230. 2832 Atenció a la salut sexual i reproductiva  
0230. 2833 Campanyes contra les drogodependències  
0230. 2834 Campanyes de donació de sang  
0230. 2835 Campanyes de prevenció de càries dentals  
0230. 2836 Campanyes de salut  
0230. 2837 Campanyes per fomentar el consum de fruita  
0230. 2838 Campanyes per fomentar el consum de làctics  
0230. 2839 Campanyes periòdiques de vacunació  
0230. 2840 Centres de dia  
0230. 2841 Expedients de persones assistides a centres per a gent gran i 
persones discapacitades  
0230. 2842 Padrons i registres de malalts atesos  
0230. 2843 Revisions mèdiques escolars  
0233. 2851 Admissions a centres assistencials per a gent gran i persones 
  discapacitades  
0233. 2852 Expedients personals del Programa d'Inserció Sociolaboral 
0233. 2853 Expedients personals i familiars generats per benestar social 
0234. 2854 Atenció a la dependència  
0234. 2855 Atenció domiciliària  
0234. 2856 Banc d'ajudes tècniques  
0234. 2985 Carnets municipals de descomptes  
0234. 2857 Concessions de bonificació al transport públic  
0234. 2858 Servei de teleassistència  
0234. 2859 Servei de transport adaptat  
0234. 2860 Sol·licituds de targetes d'aparcament per a persones amb 
discapacitat  
0234. 2861 Suport als cuidadors  
0235. 2862 Ajuts al menjador  
0235. 2863 Ajuts al transport escolar  
0235. 2864 Ajuts familiars o personals  
0235. 2865 Ajuts per adquisició de llibres escolars  
0235. 2866 Ajuts per assistència a colònies i campaments  
0235. 2867 Atenció a la dona  
0235. 2868 Atenció a la família  
0235. 2869 Atenció a la immigració i a la ciutadania  
0235. 2870 Atenció a la infància i l'adolescència  
0235. 2871 Atenció a les víctimes de violència domèstica  
0235. 2872 Atenció a transeünts  
0235. 2874 Atenció als refugiats i víctimes de guerra  
0235. 2875 Banc d'aliments  
0235. 2876 Beques de menjador  
0235. 2877 Beques d'escola bressol  
0235. 2878 Informes d'arrelament social  
0235. 2879 Informes del servei d'assistència social  
0235. 2986 Informes d'integració social  
0235. 2880 Informes per al reagrupament familiar  
0235. 2873 Mediació i convivència ciutadana  
0235. 2881 Menjador social  
0235. 2882 Padrons i registres de les persones amb necessitats d'atenció 
social  
0235. 2883 Prestacions econòmiques d'urgència social  
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0236. 2902 Adquisicions d'habitatges de promoció pública  
0236. 2903 Borsa d'habitatges de lloguer  
0236. 2904 Concessions d'habitatges de promoció pública en règim de 
lloguer  
0236. 2905 Gestió de promocions no pròpies  
0236. 2906 Promoció social d'habitatges buits o permanentment 
desocupats  
0236. 2907 Registre de sol·licituds d'habitatges de promoció pública  
0236. 3017 Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)  
0236. 2908 Sol·licituds d'habitatge en règim de lloguer  
0237. 2909 Campanyes de sensibilització en matèria de cooperació i 
solidaritat  
0237. 2910 Cooperació i solidaritat  
0239. 2911 Arrendaments i concessions de nínxols  
0239. 2912 Canvis de titularitat de sepultures  
0239. 2913 Desnonaments de sepultures de lloguer  
0239. 2914 Desnonaments de sepultures de propietat  
0239. 2915 Registre d'arrendament i concessió de nínxols  
0239. 2916 Registre de concessions temporals de sepultures  
0239. 2917 Registre de nínxols del cementiri  
0239. 2918 Registre de títols de nínxols del cementiri  
0239. 2919 Registre general de sepultures i parcel·les  
0239. 2920 Renúncies de concessions i arrendaments de nínxols  
0239. 2921 Títols del cementiri  
0239. 2922 Transmissions de drets de sepultura  
0240. 2923 Contractacions de serveis funeraris per part de la ciutadania 
0240. 2924 Exhumacions de cadàvers pel trasllat de sepultura o 
incineració sense la presència de la família  
0240. 2925 Exhumacions i inhumacions de cadàvers  
0240. 2926 Incineracions de cadàvers  
0240. 2927 Registre d'exhumacions i trasllats de cadàvers  
0240. 2928 Registre d'incineracions de cadàvers  
0240. 2929 Registre d'inhumacions de cadàvers  
0240. 2930 Trasllats de restes  
0242. 2931 Activacions de plans d'emergència i protecció civil  
0242. 2932 Declaracions de zona catastròfica  
0242. 2933 Estadístiques d'actuació del Servei d'Extinció d'Incendis i 
Salvament  
0242. 2934 Foment de la societat cívica  
0242. 2935 Informes sobre plans d'autoprotecció de tercers  
0242. 2936 Plans de protecció civil especials  
0242. 2937 Plans de protecció civil territorials  
0242. 2938 Plans de seguretat ciutadana  
0242. 2939 Plans especials d'emergència municipal  
0242. 2940 Programes de seguretat ciutadana  
0243. 2941 Al·legacions a denúncies de trànsit  
0243. 2942 Atestats de trànsit de la policia local  
0243. 2943 Comunicats de serveis (de guàrdia marítima)  
0243. 2944 Comunicats de serveis (de guàrdia rural)  
0243. 2945 Comunicats de serveis (de la policia local)  
0243. 2946 Declaracions d'objectes perduts  
0243. 2947 Denúncies de trànsit  
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0243. 2948 Denúncies i infraccions de les ordenances municipals  
0243. 2949 Informes contingents de la policia local sol·licitats per altres 
   administracions públiques  
0243. 2950 Informes d'accidents de trànsit per part de la policia local a 
les companyies d'assegurances  
0243. 2951 Intervencions i comisos de la policia local  
0243. 2952 Llistes de denúncies de trànsit de la policia local en via de 
constrenyiment  
0243. 2953 Minutes de la policia local per actuacions com a policia 
judicial  
0243. 2954 Notificacions judicials  
0243. 2955 Queixes a la policia local  
0243. 2956 Recursos administratius contra les denúncies de trànsit  
0243. 2957 Registre d'atestats de la policia local  
0243. 2958 Registre de citacions judicials a agents de la policia local 
0243. 2959 Registre de denúncies de trànsit  
0243. 2960 Registre de minutes  
0243. 2961 Registre del dipòsit de vehicles i altres béns  
0243. 2962 Registre d'objectes perduts  
0243. 2963 Relacions de la policia local amb altres cossos de seguretat 
0244. 2966 Gestió de la presó / dipòsit de detinguts  
0244. 2967 Registre de detencions i arrestos  
0245. 2971 Permisos d'armes  
0245. 2972 Registre d'armes  

Aquests  procesos/ sèries s’han d’adaptar a la realitat de l’Ajuntament de 
Canet, respectant la seva nomenclatura.  

Les entrades del quadre i del catàleg de processos s’identifiquen amb un 
codi unívoc, numèric i seqüencial, no existeixen subdivisions i evita les 
agrupacions artificials. 

Els avantatges de l’adopció d’aquest model en concreten en:  

 Contempla la normativa legal vigent: La Llei 10/2001, de 13 de juliol, 
d’arxius i gestió de documents, la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; la Llei 
10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de document així com el 
requeriments de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

 Facilita la integració i la interoperatibiitat real de dades estructurades 
(associades a la classificació) entre diferents sistemes d’informació de la 
mateixa administración o de diverses administracions. 

 Contribueix a la implementació de la gestió de documents en un context 
d’administració electrònica 

 Facilita l’avaluació dels documents, l’excucció de la disposició i la gestió 
de l’accés en tenir associades les Taules d’Avaluació i Accés Documental 

 Identifica de forma detallada els processos/sèries documentals. 
 Normalitza els títols de les entrades tant del quadre de classificació com 

el catàleg de processos/sèries. 
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 Integra en un únic model la documentació històrica i l’actual. 
 Facilita l’accés a la informació pública, la recerca i la reutilització de les 

dades. 

A més a més, La Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni 
del Departament de Cultura (DGABMP), mitjançant els seus serveis tècnics, 
assegura el constant manteniment, actualització i difusió d’aquest model 

PROPOSTA  I CONCLUSIÓ: 

En virtut de tot l’exposat la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
sobre el següent:  

Adoptar el model de Quadre de Classificació Documental de la DGABMP, 
com a Quadre de Classificació Documental corporatiu, mitjançant el 
corresponent comunicat d’adhesió, donat que pretén ser un model de 
referència i un element normalitzador per a tots els Ajuntaments de 
Catalunya, que té vinculades les polítiques de disposició i accés i alhora 
facilita la interoperabilitat entre sistemes.  

Adaptar el catàleg de processos/ sèrie del model a les funcions i activitats 
reals de l’Ajuntament de Canet  
 
Aprovar el QdCD corporatiu com a únic sistema de classificació documental 
utilitzable a l’Ajuntament de Canet de Mar, tant pels documents 
convencionals com pels documents electrònics.  
 
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segon superior criteri.  

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 

PRIMER.- Adoptar el model de Quadre de Classificació Documental de la 
DGABMP de la Generalitat de Catalunya com a Quadre de Classificació 
Documental Corporatiu, mitjançant el corresponent comunicat d’adhesió.  

SEGON.- Aprovar el Quadre de Classificació Documental Corporatiu com a únic 
sistema de classificació documental, tant pels documents convencionals com pels 
documents electrònics.  
 
5.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 
L’ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS DE L’EXERCICI 2016 

RELACIÓ DE FETS 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2015, es va 
aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2016, incloent entre 
d’altres la següent subvenció a l’entitat Associació Colla de reis. 

En data 8 de novembre de 2016, s’aprova per Decret d’Alcaldia, núm.1147/2016 
l’atorgament de la subvenció nominativa a l’entitat Colla de reis, amb el següent 
detall: 



S/Amn 

 
61 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 
justificació el 28 de febrer de 2017, el qual ha de contenir com a mínim el 
següent contingut: 

a) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades 
al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l’import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents: 

· Seran originals. 
· Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
· Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de 

subvenció. 
· Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 

següents: 
· *Identificació clara del beneficiari (nom i NIF). 
· *Número de factura 
· *Lloc i data d’emissió de la factura. 
· *Descripció del subministrament o servei. 
· *Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el preu, 

que consti “IVA INCLÒS”. 
· *Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals. 

No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets 
o vals en els casos següents: 

· *Vendes al menor. 
· *Transport de persones. 
· *Serveis d’hostaleria i restauració. 
· *Subministraments de begudes i comestibles. 
· *Revelat de fotografies. 

Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 
· *Número. 
· *NIF de l’emissor. 
· *Tipus de gravamen o expressió “IVA INCLÒS”. 
· *Contraprestació total. 

b) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 
 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre 
d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció 
atorgada: 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Import 
bestreta 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE 
REIS 

G66064767 
Muntatge i realització 
cavalcada de reis. 

11.000 € 11.000 € 
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Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
justificat 

Data i 
Núm. de  
Registre 
Entrada 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE REIS. 

G66064767 Muntatge i realització 
cavalcada de reis. 

10.411,30 
€ 

2017/1139 
27-02-
2017 

 

En data 6 d’abril de 2017, l’Associació Colla de Reis va fer el retorn de la part no 
justificada, per import de 588,70 €. 

Vist l’informe emès per el responsable de l’àrea de festes, de data 6 de març de 
2017,  

“Joan Lluís Vilà Fabregà, responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació a la justificació de subvencions en 
l’àmbit de festes, d’acord amb l’establert a la convocatòria 1/2016, emet el 
següent  
 
INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina a l’Ordenança Municipal de Subvencions i a la 
base 28 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a 
l’exercici 2016, que regula les normes generals per a l’atorgament de subvencions 
amb càrrec al pressupost municipal. 
 
Segon.- Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2016 té 
assignació nominativa, entre altres, una subvenció per import de 11.000,00 € 
per a l’entitat “Comissió Cavalcada de Reis”, amb càrrec a la partida 32-33800-
48900, per a la realització de la Cavalcada de Reis. 
 
Tercer.- Vista la documentació presentada per l’esmentada entitat en data 27 de 
febrer de 2017 i amb registre d’entrada 2017/1139 a mode de justificació de les 
activitats realitzades. 
 
Quart.- Vist que es tracta de la justificació econòmica total de la subvenció de 
pagament anterior a l’activitat.  
 
Cinquè.- Vist que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del 
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa 
per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de 
Subvencions. 
 
Sisè.-  Vist que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com 
a mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats 
pendents d'abonar al beneficiari o entitat col•laboradora, referits a la mateixa 
subvenció.  
 
Setè.-  Vist que ha estat presentada dins del termini establert.   
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Vuitè.- Vist i contrastat el contingut dels documents presentats. 
 
Novè.- Atès que segons la convocatòria, les documentacions seran estudiades i 
valorades per la regidoria corresponent. 
 
Conclusió 
 
Primer.- Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es va atorgar 
la subvenció.” 
 

Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,  

 
“Lluís Viñas Peitabí, Interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord amb 
allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel 
RDLeg. 2/2004, de 5 de març, té a bé emetre el següent: 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM.135/2017 

 

ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció del conveni que instrumenta la 
subvenció nominativa a l’Associació Colla de Reis de Canet de Mar 
corresponent a l’exercici 2016. 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la 
Junta de Govern Local, amb la següent part resolutiva: 
 
«PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a 
la subvenció nominativa atorgada a l’ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS DE CANET DE 
MAR per l’exercici 2016, mitjançant Decret d’Alcaldia, núm.1147/2016, de 8 de 
novembre. 

 
 
SEGON.- Indicar que l’entitat beneficiària ha procedit en data 6 d’abril de 2017 al 
reintegrament de la diferència entre la bestreta satisfeta i l’import justificat 
(document RDI 1864). 

 
 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Import 
justificat 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE REIS  G66064767  

Muntatge i realització 
cavalcada de reis. 

11.000,00 
€ 

10.411,30€ 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció  

Bestreta 
pagada 

Import 
reintegrat 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE REIS  G66064767  

Muntatge i realització 
cavalcada de reis. 

11.000,00 
€ 

588,70€ 
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TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat/da, així com als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 
Tanmateix, la Junta de Govern decidirà.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 

 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març.  

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici  
 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 de 30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió 
dels articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
B) Amb caràcter específic: 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.  
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
 Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.  
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la general de subvencions.  
 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 

àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004.  

 
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.  
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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. No aplicable en aquesta fase. 
 
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 en aquest expedient. 
 
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.  
 
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 en aquest expedient. 
 
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 proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. 
No aplicable en aquesta fase. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
 
En data 8 de novembre de 2016, per Decret d’Alcaldia núm. 1147/2016, s’aprovà 
l’atorgament de la subvenció nominativa a l’entitat ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS, 
corresponent a l’exercici 2016, per import de 11.000,00 €.  
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L’esmentada resolució fou fiscalitzada desfavorablement per la Intervenció. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
 
Consta informe del responsable tècnic de l’àrea gestora, de 6 de març de 2017, 
relatiu a la comprovació material efectuada. 
 
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense 
perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 
4.2.-Aspectes específics 
 
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems 
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per 
expedients de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són els següents: 
 
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora 
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència 
d'aquestes garanties. No aplicable. 
 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable. 
 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant 
la Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 

«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de 
Subvenciones [procediment de despesa i pagament de les subvencions], la 
valoración del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de 
procedencia de reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en 
los mismos términos previstos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título 
Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario aportar nueva 
certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo 
de seis meses de validez. 

 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es 
realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat 
col·laboradora no estiguin obligats a presentar les declaracions o els documents 
als que es refereixen aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 
24 RLGS regula els supòsits en què la presentació de declaració responsable 
substituirà a les certificacions. 
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Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de 
subvencions, l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant 
declaració responsable del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici 
dels procediments que es desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a) 
de la Llei, per la cessió de les dades de la base de dades nacional de 
subvencions.» 
 
No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 
pagament. 
 
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del 
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del 
seguiment de la subvenció. 
 
D'acord amb aquest precepte, «[...] s'haurà d'incorporar a l'expedient que es 
tramiti per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per 
l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest: 

a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la 
possibilitat de efectuar pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions 
de pagament posterior; 
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del 
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la 
mateixa per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de 
Subvencions; 
c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a 
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats 
pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa 
subvenció.» 

 
Consta informe del tècnic de l’àrea que recull aquests extrems. 
 
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011, 
de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament 
de les obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes 
concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No 
aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, amb OBJECCIÓ 
FISCAL pels incompliments assenyalats en l'apartat IV, 4.1., sisè. 
 
Les objeccions fiscals formulades suspendran la tramitació de l'expedient, d'acord 
amb l'article 216.2.c del TRLHL. De conformitat amb l'article 217.1 TRLHL 
correspon a l'Alcaldessa resoldre la discrepància. 
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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. 
 
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té 
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.” 
 

Atès que mitjançant Decret número 1234/2017, de data 23 d’octubre, la senyora 
alcaldessa va aixecar l’objecció fiscal plantejada per l’interventor en l’informe 
transcrit anteriorment. 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
ss. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS DE CANET DE 
MAR per l’exercici 2016, mitjançant Decret d’Alcaldia, núm.1147/2016, de 8 de 
novembre. 

 

SEGON.- Indicar que l’entitat beneficiària ha procedit en data 6 d’abril de 2017 al 
reintegrament de la diferència entre la bestreta satisfeta i l’import justificat 
(document RDI 1864). 

 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat/da, així com als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 

 

 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Import 
justificat 

ASSOCIACIÓ COLLA 
DE REIS  G66064767  

Muntatge i realització cavalcada 
de reis. 11.000,00 € 10.411,30€ 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Bestreta 
pagada 

Import 
reintegrat 

ASSOCIACIÓ COLLA 
DE REIS  

G66064767  Muntatge i realització cavalcada de 
reis. 

11.000,00 € 588,70€ 
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6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A L’ARRANJAMENT 
DE LA TERRASSA DE L’EDIFICI UBICAT AL CARRER VIA FIGUEROLA, XX.  
 
Vista la instància presentada peL Sr. JCS, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a l’arranjament de la Terrassa de l’edifici ubicat al carrer Via Figuerola, 
XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 10 d’octubre 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 la 
terrassa de l’edifici situat a Via Figuerola, XX 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 2.900,65 € (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. 
 No es modificarà la volumetria de la terrassa. 
 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 Secretària accidental 11 d’octubre d’enguany, el contingut del 
qual és: 
 
“Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 
conformitat amb allò que es disposa a l’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
emeto informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
Primer.- El Sr. JCS, actuant en nom propi, va presentar en data 2 d’octubre de 
2017 una sol·licitud de llicència d’obres menors per a l’arranjament de la terrassa 
de l’habitatge situat al carrer Via Figuerola, XX. 
 
Segon.- En data 10 d’octubre, l’arquitecta tècnica municipal ha informat 
favorablement la sol·licitud esmentada, amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificarà la volumetria de la terrassa. 
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 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent 

 
En el mateix informe i en relació a la liquidació de l’ICIO, l’arquitecta tècnica 
municipal indica 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. 5, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitza el pressupost 
presentat amb la sol·licitud. 
 
A la vista dels anteriors antecedents emeto 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: 
 
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), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 2.900,65 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
2.900,65  € 4%  116,03 € 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 60,00 € 

 
Concepte Tipus   Total 
Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t  150,00 € 
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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 contrari, caldrà que se 
sol·liciti i obtingui la corresponent autorització. 
 
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”. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot el que s’ha esmentat, s’informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants indicats per 
l’arquitecta tècnica municipal en el seu informe de data 10 d’octubre de 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. 
 
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. JCS, per a l’arranjament de la 
terrassa al seu habitatge situat a la Via Figuerola, XX, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificarà la volumetria de la terrassa. 
 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-setze euros amb tres cèntims d’euro (116,03 
€) 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 
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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 FER 
ARRANJAMENTS DIVERSOS A L’HABITATGE UBICAT A LA RIERA 
BUSCARONS, XX. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. SGU, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a fer arranjaments diversos a l’habitatge ubicat a la Riera Buscarons, 
XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 15 de setembre d’enguany, 
el contingut del qual és: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors a l’habitatge situat a la Riera 
Buscarons, XX, per a la instal·lació d’una reixa davant la porta de la façana 
posterior, l’arranjament de cuina i bany i el pintat de paraments interiors, s’ha 
presentat un escrit on es justifica que la reixa es vol col·locar a la part interior de 
la porta de la façana posterior, i que en cap moment es tocarà la façana que dóna 
a la riera. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 1.500,00 € (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 on es vol actuar es troba inclòs al Text refós del Pla 
Especial del Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric 
i artístic de Canet de Mar, quedant catalogat com a Bé amb protecció 
urbanística específica (BPUE), fitxa B 086, essent objecte de protecció: 
1. Conformació volumètrica i estructural. 
2. La façana, pel que fa a: 

- Composició i geometria. 
- Forma i dimensions de les obertures. 
- Relleus, aplacats i elements ornamentals d’ofici. 

les obres de conservació que es realitzin no podran alterar la 
imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici i no 
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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 
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. 
 

 No s’actuarà a la via pública, en cas contrari caldrà sol·licitar la 
corresponent llicència d’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 Secretària accidental de l’ajuntament, de data 28 de setembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 
conformitat amb allò que es disposa a l’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
emeto informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
Primer.- La Sra. SGU, actuant en nom propi, va presentar en data 6 de setembre 
de 2017 una sol·licitud de llicència d’obres menors per arranjaments interiors i 
exteriors diversos a l’habitatge situat a la Riera Buscarons, XX. 
 
Segon.- En data 15 de setembre de 2017, l’arquitecta tècnica municipal ha emès 
informe favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
fer arranjaments diversos a l’habitatge situat a la Riera Buscarons, XX, sol·licitada 
pel la Sra. SGU, condicionada a les mesures següents: 
 

 Donat que l’edifici on es vol actuar es troba inclòs al Text refós del Pla 
Especial del Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric 
i artístic de Canet de Mar, quedant catalogat com a Bé amb protecció 
urbanística específica (BPUE), fitxa B 086, essent objecte de protecció: 
 
1. Conformació volumètrica i estructural. 
2. La façana, pel que fa a: 

- Composició i geometria. 
- Forma i dimensions de les obertures. 
- Relleus, aplacats i elements ornamentals d’ofici. 
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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 l’edifici 
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. 
 

 No s’actuarà a la via pública, en cas contrari caldrà sol·licitar la 
corresponent llicència d’obres.  
 

Tercer.- En el mateix informe i en relació a la liquidació de l’ICIO, l’arquitecta 
tècnica municipal indica 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. 5, i 
que, per tant, per al càlcul del pressupost de referència s’utilitza el pressupost 
presentat amb la sol·licitud. 
 
A la vista dels anteriors antecedents emeto 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: 
 
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), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 1.500,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
1.500,00  € 4%  60,00 € 
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Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 60,00 € 

 
Concepte Tipus   Total 
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 contrari, caldrà que se 
sol·liciti i obtingui la corresponent autorització. 
 
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”. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot el que s’ha esmentat, s’informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe 
tècnic de data 15/09/2017.” 
 
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. SGU, per a fer arranjaments 
diversos a l’habitatge situat a la Riera Buscarons, XX, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
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 Donat que l’edifici on es vol actuar es troba inclòs al Text refós del Pla 

Especial del Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric 
i artístic de Canet de Mar, quedant catalogat com a Bé amb protecció 
urbanística específica (BPUE), fitxa B 086, essent objecte de protecció: 
 
1. Conformació volumètrica i estructural. 
2. La façana, pel que fa a: 

- Composició i geometria. 
- Forma i dimensions de les obertures. 
- Relleus, aplacats i elements ornamentals d’ofici. 

 
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 l’edifici 
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. 
 

 No s’actuarà a la via pública, en cas contrari caldrà sol·licitar la 
corresponent llicència d’obres.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos-cents seixanta-cinc euros amb vint cèntims 
d’euro (265,20€) i  per taxes urbanístiques  la quantitat de cent-seixanta-vuit 
euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de cent-trenta-dós euros amb cinquanta-cinc 
cèntims d’euro (132,55€) i la fiança de residus de construcció per import de sis-
cents deu euros amb cinquanta-vuit cèntims d’euro (610,58€). 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. 
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8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
DE BARBACOA AL CARRER ANGEL GUIMERÀ, XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. AGR, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la construcción d’una barbacoa al carrer Angel Guimerà, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 10 d’octubre 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 
construcció d’una barbacoa al pati del carrer Àngel Guimerà, XX. 
 
Juntament amb la sol·licitud, s’ha presentat un escrit de conformitat, signat pels 
possibles veïns afectats per la construcció de la barbacoa.  
 
Per altra banda, es comprova que el pressupost de les obres, d’acord amb la 
documentació aportada juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 
867,77 euros (IVA exclòs).  
 
Consultades les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, es constata que a 
l’article 23 “paràmetres relatius a l’edificació”, punt 10 “Barbacoes”, es regula la 
construcció d’aquests tipus d’instal·lacions, de forma que es permet la construcció 
de les barbacoes fixes amb campana de fums i xemeneia, sempre que hi hagi 
conformitat per part del veïns afectats. 
 
Per tot l’esmentat, es constata que 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.  
 

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 Secretària accidental de l’ajuntament, de data 11 d’octubre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 
conformitat amb allò que es disposa a l’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
emeto informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
Primer.- El Sr. AGR, actuant en nom propi, va presentar en data 18 de setembre 
de 2017 una sol·licitud de llicència d’obres menors per a la construcció d’una 
barbacoa al pati de l’habitatge situat al carrer Àngel Guimerà, XX. 
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Segon.- En data 10 d’octubre, l’arquitecta tècnica municipal ha informat 
favorablement la sol·licitud esmentada. 
 
En el mateix informe i en relació a la liquidació de l’ICIO, l’arquitecta tècnica 
municipal indica 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. 5, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitza el pressupost 
presentat amb la sol·licitud. 
 
A la vista dels anteriors antecedents emeto 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: 
 
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), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 867,77 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
867,77  € 4%  34,71 € 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 60,00 € 

 
Concepte Tipus   Total 
Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t  150,00 € 
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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 contrari, caldrà que se 
sol·liciti i obtingui la corresponent autorització. 
 
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”. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot el que s’ha esmentat, s’informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada de conformitat amb l’informe emès per 
l’arquitecta tècnica municipal de data 10 d’octubre de 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 Sr. AGR, per a la construcció de 
barbacoa al pati del C/Angel Guimerà, XX, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat.  
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos-cents seixanta-cinc euros amb vint cèntims 
d’euro (265,20€) i  per taxes urbanístiques  la quantitat de cent-seixanta-vuit 
euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia 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. 
 



S/Amn 

 
80 

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 

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 A CONVERTIR 
HABITACIÓ EN GARATGE AL CARRER MISERICÒRDIA, XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. NRF, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a convertir habitació en garatge al carrer Misericòrdia, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 20 de setembre d’enguany, 
el contingut del qual és: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a convertir en garatge 
una habitació de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Misericòrdia, XX, s’ha 
presentat la documentació complementaria que recull les esmenes detallades en 
el primer informe emès pels Serveis Tècnics municipals. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb el projecte tècnic aportat, puja a la 
quantitat de 3.530,00 € (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: 
 

 Tal i com es detalla a la nova documentació presentada, caldrà adaptar la 
vorera amb una vorada remuntable, tenint en compte les següents 
consideracions: 
 
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.  
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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 Secretària accidental de l’ajuntament, de data 28 de setembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 
conformitat amb allò que es disposa a l’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
emeto informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
Primer.- El Sr. NRF, actuant en nom propi, va presentar en data 26 de juliol de 
2017 una sol·licitud de llicència d’obres menors per a convertir en garatge una 
habitació de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Misericòrdia, XX. 
 
Segon.- En data 28 d’agost, l’arquitecta tècnica municipal va emetre informe de 
esmenes per tal de valorar correctament la proposta i completar l’expedient. 
 
Tercer.- En data 19 de setembre el Sr. NRF ha aportat documentació 
complementària per acomplir la normativa i l’arquitecta tècnica municipal ha 
emès en data 20 de setembre informe favorable amb els següents condicionants 
a la llicència: 
 

 Tal i com es detalla a la nova documentació presentada, caldrà adaptar la 
vorera amb una vorada remuntable, tenint en compte les següents 
consideracions: 
 
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.  
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Quart.- En el mateix informe i en relació a la liquidació de l’ICIO, l’arquitecta 
tècnica municipal indica 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. 5, 
per tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitza el pressupost 
presentat amb la sol·licitud. 
 
A la vista dels anteriors antecedents emeto 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: 
 
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), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 3.530,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
3.530,00  € 4%  141,20 € 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 70,60 € 

 
Concepte Tipus   Total 
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 contrari, caldrà que se 
sol·liciti i obtingui la corresponent autorització. 
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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”. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot el que s’ha esmentat, s’informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe 
tècnic de data 20 de setembre de 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 Sr. NRF, per a convertir en 
garatge una habitació de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Misericòrdia, XX, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions 
següents: 
 

  Tal i com es detalla a la nova documentació presentada, caldrà adaptar la 
vorera amb una vorada remuntable, tenint en compte les següents 
consideracions: 
 
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. 
 



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 

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 cent quaranta-un euros amb vint cèntims d’euro 
(141,20€) i  per taxes urbanístiques  la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb 
vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de setanta euros amb seixanta cèntims d’euro 
(70,60€) 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.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 8 al 15 
D’OCTUBRE DE 2017 (números del 1155 al 1193)  
 

Num. Decret Data Títol 

DE1155/2017 08/10/2017 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 44/2017 

DE1156/2017 08/10/2017 Petició participació Plans Ocupacionals SOC - 
CONSELL COMARCAL 

DE1157/2017 08/10/2017 Contractació servei docència escola d'adults 
assignatura Ciències Socials. 

DE1158/2017 08/10/2017 Contractació servei docència escola d'adults 
assignatura Matemàtiques. 
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DE1159/2017 10/10/2017 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - THC 

DE1160/2017 10/10/2017 Contractació i nterina Sra. A.A.S., com a delineant 

DE1161/2017 10/10/2017 tarja d'aparcament per a persones amb 
discapacitat amb nom J.D.R. 

DE1162/2017 10/10/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 103817 

DE1163/2017 10/10/2017 Contractació servei poda arbrat passeig 
Misericòrdia 

DE1164/2017 10/10/2017 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - EA 

DE1165/2017 10/10/2017 RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
INCOMPLIMENT DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS 

DE1166/2017 10/10/2017 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME- 
Nayabet SanJuan Romero 

DE1167/2017 10/10/2017 RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
INCOMPLIMENT RECOLLIDA RESIDUS COMERCIAL 

DE1168/2017 10/10/2017 Contractació obres sanejament i pintat façanes 
Casa-Museu. 

DE1169/2017 10/10/2017 DESPESES INDEMNITZACION PERSONAL 

DE1170/2017 11/10/2017 Desestimació sol·licitud ser admès a licitació 
Aplicaciones Eléctricas ENE, SA 

DE1171/2017 11/10/2017 Paradeta de castanyes Terra i Cel 

DE1172/2017 11/10/2017 TERRASSA ESTIU 2017 LA JIJONENCA 

DE1173/2017 11/10/2017 BAIXA ACTIVITAT MAGATZEM DE FRUITA I 
VERDURA DEL CARRER DEL MAR 24 

DE1174/2017 11/10/2017 Aixecament objecció fiscal subvencions IBI 
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DE1175/2017 13/10/2017 TERRASSA ESTIU 2017 L'HOSTALET DE CANET 

DE1176/2017 13/10/2017 TERRASSA ESTIU 2017 FRANFURT CHICKY 

DE1177/2017 13/10/2017 TERRASSA ESTIU 2017 KBAP 

DE1178/2017 13/10/2017 INCOACIÓ BAIXA ACTIVITAT VENDA DE FRUITES I 
VERDURES A LA RONDA DOCTOR ANGLÈS 37 

DE1179/2017 13/10/2017 CANVI DE NOM ACTIVITAT PERRUQUERIA PLAÇA 
DELS AMERICANOS S 

DE1180/2017 13/10/2017 APROVACIO FACTURES F/2017/53 ADO 
FAVORABLE 

DE1181/2017 13/10/2017 APROVACIO FACTURES F/2017/55 FAVORABLE O 

DE1182/2017 13/10/2017 AL.LEGACIONS - EXP.TRÀNSIT - 104042 

DE1183/2017 13/10/2017 APROVACIO FACTURES F/2017/11 ADO 
DESFAVORABLE, RADIO CANET 

DE1184/2017 13/10/2017 TERRASSA ESTIU 2017 PLAÇA ONZE DE 
SETEMBRE 11 -R- 

DE1185/2017 13/10/2017 Empadronament per a M.R.S. 

DE1186/2017 13/10/2017 CANVI DE NOM ACTIVITAT FUSTERIA DOCTOR 
GUITERAS 20 

DE1187/2017 13/10/2017 CANVI DE NOM ACTIVITAT BAR MUSICAL DEL 
CARRER VALL NÚMERO 28 

DE1188/2017 13/10/2017 RESOLUCIÓ EXP.CIVISME - VS 

DE1189/2017 13/10/2017 RESOLUCIÓ EXP.CIVISME - JDC 

DE1190/2017 13/10/2017 Empadronament per a CPM 
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DE1191/2017 13/10/2017 DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBERTURA BOTIGA 
HERBOLARI I DIETÈTICA 

DE1192/2017 13/10/2017 Autorització formació octubre 2017 

DE1193/2017 13/10/2017 CANVI DE NOM ACTIVITAT BAR RESTAURANT 
UBICAT AV. MARESME 31 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
11.- 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. 
 
11.1.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A L’APROVACIÓ 
D’UN PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UN 
CENTRE EQÜESTRE A LA FINCA “CAN TORRENT”, SITUADA A LA 
PARCEL.LA 10 DEL POLÍGON 1 DE LA RÚSTICA.  
 
Vista la sol.licitud presentada per la Sra. MGG, en virtut de la qual sol.licita 
l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per a la instal.lació d’un centre 
eqüestre a la finca “Can Torrent”, situada a la parcel.la 10 del Polígon 1 de la 
Rústica. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 26 de setembre d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisat l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) corresponent a la 
sol·licitud d’aprovació del projecte d’actuació específica per a la instal·lació d’una 
activitat eqüestre a la parcel·la 10 del polígon 1 de la rústica, es constata que s’hi 
estableixen les següents consideracions: 
 

1. El material de les cimentacions i terraplenats no haurà de portar elements 
susceptibles de produir contaminació per lixivació, o per altres vies de 
transmissió. 

2. S’han d’evitar abocaments accidentals d’olis o combustibles per part de la 
maquinària d’obra, així com limitar la seva circulació als vials existents. 

3. S’han d’adoptar totes les mesures necessàries per tal d’evitar contaminar les 
aigües superficials i/o les aigües subterrànies (tant durant l’execució de les 
obres com durant el funcionament de les instal·lacions). 

4. Pel que fa a l’abastament d’aigua: en cas de connexió a la xarxa municipal el 
peticionari haurà de disposar del corresponent permís de connexió a la xarxa 
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d’abastament. En cas d’un abastament d’aigua que no provingui d’una 
connexió a la xarxa municipal o de camions-cuba degudament autoritzats, i 
on l’aigua s’extregui d’una captació superficial i/o subterrània, la utilització o 
aprofitament pels particulars dels llits o dels béns situats en ells es requereix 
la tramitació del corresponent expedient d’aprofitament/concessió, d’acord 
amb el que estableix el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH), 
aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i modificat pel Reial Decret 
606/2003, de 23 de maig. 

5. Pel que fa al sanejament: en cas de connexió al sistema de clavegueram 
municipal, el peticionari haurà de disposar del corresponent permís 
d’abocament segons el Decret 130/2003 de 13 de maig (Reglament dels 
Serveis Públics de Sanejament). En cas de sanejament propi, cal tenir en 
compte que resta prohibit realitzar cap mena d’abocament d’aigües residuals 
sobre el Domini Públic Hidràulic, ja sigui de forma directa (a la llera) o 
indirecta (per infiltració en el terreny), tret que s’hagi obtingut la preceptiva 
autorització d’abocament de l’Organisme Hidràulic competent, aquest 
Agència Catalana de l’Aigua. Segons l’estudi d’impacte ambiental presentat 
per l’interessat pel que fa a les Dejeccions Ramaderes, es disposarà de pla 
de gestió de les dejeccions ramaderes, i pel que fa a les aigües residuals 
seran conduïdes de forma estanca a la fossa sèptica situada en la mateixa 
finca, i la qual el promotor periòdicament s’ocuparà del buidatge contractant 
un servei de recollida d’aigües residuals per una empres especialitzada i 
autoritzada per l’administració. 

6. Queda prohibit acumular residus sòlids, runes o substàncies, sigui quina sigui 
la seva naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin 
constituir un perill de contaminació de les aigües o de degradació del seu 
entorn. De la mateixa manera, queda prohibit efectuar accions sobre el medi 
físic. 

 
Per al compliment de les consideracions exposades no és necessari la modificació de 
la documentació aportada pel sol·licitant. 
  
Amb tots els antecedents anteriors, s’entén que l’informe de l’ACA completa 
l’expedient i s’informa favorablement per a la seva aprovació prèvia per tal que es 
pugui seguir el tràmit corresponent establert pel TRLU. Tant mateix, s’informa de la 
necessitat d’especificar les condicions de la llicència establertes per l’informe dels 
Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (i recollits en 
l’informe tècnic anterior) i de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (recollits en 
el present informe).” 
 
Vist l’informe de la Secretària accidental de data 23 d’octubre d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 
conformitat amb allò que es disposa a l’art. 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, 
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INFORME 
 
Primer.- En data 18 d’abril de 2017, la TAG d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Canet de Mar va emetre un informe en el que especificava quin era el 
procediment a seguir per a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica, tot 
concloent que per tal de poder procedir a l’aprovació prèvia del projecte presentat 
per la interessada, calia efectuar les actuacions següents: 
 

1. Sotmetre el projecte d’actuació específica per a la instal·lació d’un centre 
eqüestre a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la 
publicació al BOPB i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 

2. Sol·licitar informe als organismes següents: 
a) Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a 

Barcelona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat 

b) Agència Catalana de l’Aigua 
c) Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA). 

 
Segon.- S’ha comprovat que existeix a l’expedient un certificat emès per la 
secretària acctal, Sra. Dolors Puig Gómez, de data 4 de juliol de 2017, segons el 
qual el projecte ha estat sotmès a informació pública pel termini d’un mes sense 
que s’hagin presentat al·legacions. 
 
Tercer.- Consta a l’expedient informe emès per l’arquitecta municipal de data 26 
de setembre de 2017, informant favorablement l’aprovació prèvia del projecte 
d’actuació específica en considerar que aquest ja s’ha completat amb tots els 
informes preceptius. Tanmateix informa de la necessitat d’especificar les 
condicions de la llicència establertes per l’informe del Serveis Territorials 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i per l’informe de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 
 
Quart.- Consta a l’expedient que, en data 19 de setembre de 2017, es va 
comunicar a l’Ajuntament d’Arenys de Munt la tramitació de l’expedient de 
referència. 
 

CONCLUSIÓ 
 
En virtut dels informes anteriors i vist el que disposen els arts. 49 a 56 del RPLU, 
informa favorablement la tramitació de l’aprovació prèvia del projecte d’actuació 
específica per a la instal·lació d’una activitat eqüestre a la Finca Torrent de Canet 
de Mar, subjecte a les condicions indicades en els informes emesos pels Serveis 
Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental i per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
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. 
 
ATÈS que a l’Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicencies o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme no contempla cap 
taxa per a la tramitació dels projectes d’actuació específica. 
 
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 unanimiat: 
  
PRIMER.- Aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuació específica per a la 
instal.lació d’un centre eqüestre a la finca “Can Torrent”, parcel.la 10 del polígon 1 
de la rústica de Canet de Mar, per part de la Sra. MGG, subjecte a les condicions 
indicades en els informes emesos pels Serveis Territorials d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental i per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
SEGON.- Trametre el present expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
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.- 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 18.20 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
 
 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell Brugarola  


