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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 de FEBRER DE 2018 

 
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: 17.05 hores 
Hora que acaba: 19.15 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

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

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Bernat Costas i Castilla 

 
ORDRE DEL DIA 

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

Local de data  14.02.17  
2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Aprovació assistències a òrgans col·legiats, des del 15 de gener fins al 14 de 

febrer de 2018 
5) Aprovació conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 

l’Ajuntament de Canet de Mar en matèria de seguretat viària per al control 
d’estupefaents 

6) Sol·licitud adhesió a l’acord marc per al subministrament de combustible 
7) Concessió llicència d’obres menors a la Comunitat de Propietaris “La Sirena 

Perezosa”, per a l’arranjament de la façana lateral oest de l’edifici situat a 
l’Avinguda del Maresme, XX (Exp.04/2018) 

8) Concessió de llicència d’obres majors per a l’enderroc i construcció d’un 
habitatge unifamiliar i local al carrer Alba, XX, de Canet de Mar 

9) Donar compte de la relació de decrets del 5 a l’11 de febrer de 2018 (números 
del 144 al 184) 

10) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14.02.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 14 de febrer de 2018 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 
 
- Cèdula de notificació i emplaçament de data 13 de febrer de 2018, emesa pel 

Tribunal Superior de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa – Secció 
Primera, de Barcelona, en relació al Recurs Ordinari núm. 103/2017, 
interposat per xxx, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, comunicant que 
s’accepta el recurs de cassació presentat davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem. 

  
Se’n dona compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/08/2018 de data 21 de febrer de 2018 
per import de  700,00€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost prorrogat de 
l’exercici de 2017. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/08/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 
 

 

 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/08/2018 

 

data: 21-02-18  
      

NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
aprovat 

021 xxx Habitatge Lloguer 700,00€ El mateix                 

Total    
 
700,00€   

      

      
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost prorrogat de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
4.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, DES DEL 15 DE 

GENER FINS AL 14 DE FEBRER DE 2018 
 
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb 
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a 
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple 184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora 50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes 50,00 euros 
 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 
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Atès que el Ple Municipal de data 24 de novembre de 2016 estableix que la Sra. 
Blanca Arbell Brugarola, la Sra. M. Àngels Isart Falceto, el Sr. Quirze Planet 
Rovira, la Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer, la Sra. Misericòrdia Tenas Martínez 
i el Sr. Pere Xirau Esparrech,  que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva 
o parcial i n’estableix la retribució. 
 
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local 
els dies 17, 24 i 31 de gener de 2018 i 7 i 14 de febrer de 2018, segons les quals 
hi han assistit el Sr. Lluís Llovet Bayer, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Sílvia 
Tamayo Mata i el Sr. Josep M. Masvidal Serra.  
 
Vista l’acta de la Comissió Assessora del dia 18 de gener de 2018, segons la qual 
hi han assistit el Sr. Marc Jiménez Torres, el Sr. Lluís Llovet Bayer, el Sr. Antoni 
Romero Carbonell, la Sra. Sílvia Tamayo Mata, el Sr. Josep Maria Masvidal Serra i 
el Sr. Laureà Gregori Fraxedas. Vista l’acta de la Comissió Assessora del dia 1 de 
febrer de 2018, segons la qual hi han assistit el Sr. Marc Jiménez Torres, el Sr. 
Lluís Llovet Bayer, el Sr. Antoni Romero Carbonell, la Sra. Raquel Serra Lerga, la 
Sra. Sílvia Tamayo Mata, el Sr. Josep Maria Masvidal Serra i el Sr. Laureà Gregori 
Fraxedas. 
 
Vista l’acta del Ple Municipal del dia 25 de gener de 2018, segons la qual hi ha 
assistit Sra. Esther Agulló Renau, el Sr. Marc Jiménez Torres, el Sr. Lluís Llovet 
Bayer, el Sr. Angel Lopez Solà, el Sr. Jesús Marin Hernández, el Sr. Josep Maria 
Masvidal Serra, el Sr. Antoni Romero Carbonell, la Sra. Raquel Serra Lerga, la 
Sra. Cristina Soler Vílchez i la Sra. Sílvia Tamayo Mata. 
 
Vista l’acta del Ple extraordinari del dia 7 de febrer de 2018, segons la qual hi ha 
assistit la Sra. Esther Agulló Renau, el Sr. Laureà Gregori Fraxedas, el Sr. Marc 
Jiménez Torres, el Sr. Lluís Llovet Bayer, el Sr. Angel Lopez Solà, el Sr. Jesús 
Marin Hernández, el Sr. Josep Maria Masvidal Serra, el Sr. Antoni Romero 
Carbonell, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Cristina Soler Vílchez i la Sra. Sílvia 
Tamayo Mata.  
 
Vista l’acta de la Comissió Especial de Comptes del dia 25 de gener de 2018, 
segons la qual hi han assistit el Sr. Lluís Llovet Bayer, el Sr. Marc Jiménez Torres, 
el Sr. Antoni Romero Carbonell, la Sra. Raquel Serra Lerga i la Sra. Sílvia Tamayo 
Mata. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
els articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
En ús de les atribucions conferides per l’Alcaldia, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les indemnitzacions a membres de la corporació per 
assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part 
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corresponent al període comprès entre el 15 de gener i el 14 de febrer de 2018, 
amb el següent detall: 
 

Cognoms i Nom Import 
Llovet i Bayer, Lluís 2.360,49 € 
Masvidal Serra, Josep M. 2.310,49 € 
Serra Lerga, Raquel 2.310,49 € 
Tamayo Mata, Sílvia 2.360,49 € 
Marin Hernández, Jesús 368,84 € 
Gregori Fraxedas, Laureà 284,42 € 
López Solà, Laureà 368,84 € 
Agulló Renau, Esther 368,84 € 
Romero Carbonell, Antoni 518,84 € 
Soler Vilchez, Cristina 368,84 € 
Jiménez Torres, Marc 518,84 € 
TOTAL 12.139,42 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 12.139,42 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200 / 23300. 
 
TERCER.- Comunicar aquest Acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de 
Recursos Humans, per a la seva efectivitat. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò establert en els articles 47 a 49 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que estarà subjecte a control 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, segons apartat 3r del 
mateix article.  
 
5.- APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI 
CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT VIÀRIA PER AL CONTROL D’ESTUPEFAENTS 

 
Atès que, d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de 
desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i 
circulació de vehicles de motor a la comunitat autònoma de Catalunya; el Reial 
decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de 
l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i 
circulació de vehicles de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial 
decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de mitjans personals, 
materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial 
decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació 
del Servei Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d’abril, de 
desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides 
mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es 
determini per reglament. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de 
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vehicles a motor i seguretat viària, s’atribueix als municipis competències en 
matèria de regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents 
propis, del trànsit en els vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia 
de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes 
quan no estigui atribuïda a una altra administració. 
 
Atès que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les 
víctimes per accidents de trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa 
problemàtica sobre el trànsit en aquestes vies ha posat de manifest la necessitat 
de desenvolupar una acció conjunta i coordinada en els àmbits urbà i interurbà en 
matèria de seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit. 
 
Atès que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries 
d’actuació la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de 
seguretat viària, amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de 
conducció, circulació i mobilitat. 
 
Atès que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els 
governs locals, donada la importància que té la seguretat viària per tal d’impulsar 
un espai continu de seguretat viària i involucrar i coordinar entitats públiques i 
privades en la millora de la mobilitat segura, és la d’establir un marc de 
col·laboració en matèria de seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i els 
ajuntaments per tal de desenvolupar una participació millor i més efectiva 
d’ambdues parts en el disseny, l’execució i l’evolució de les polítiques de 
seguretat viària. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat col·laborar amb el Servei 
Català de Trànsit en aquest sentit, per millorar l’efectivitat en aquestes polítiques 
de seguretat i per aquest motiu considera necessari i convenient subscriure un 
conveni marc amb aquest servei. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada pel sergent cap de la Policia Local, que es 
transcriu a continuació: 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’APROVACIÓ  DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’ AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR, EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA, REFERIT A LA 
COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS D’ESTUPEFAENTS AMB 
APORTACIÓ DE KITS DE DETECCIÓ DE SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS I 
MATERIAL DE SUPORT. 
 
I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 

Servei promotor:  Ajuntament de Canet de Mar - Àrea de Seguretat Ciutadana 

Dades de contacte del servei promotor: Àrea de Seguretat Ciutadana  - 
Servando Gómez González – tel. 93.794.00.88 – gomezgs@canetdemar.cat  

 
II. PROPOSTA DE CONVENI 
Entitat/s amb la/les qual/s se celebra el conveni: Servei Català de Trànsit, 
Ajuntament de Canet de Mar. 
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Objecte del conveni: L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i 
control de drogues en conductors i conductores que circulen per les travesseres i vies 
públiques urbanes de Canet de Mar. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit 
assigna la quantitat d’1 kit anual de detecció de substàncies estupefaents, el material 
de suport corresponent i la confirmació de mostra amb saliva al laboratori, si escau, 
d'acord amb el que s'estableix en el pacte segon. 

 
III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 
Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni 
Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les 
vies 
urbanes demostra la significativa participació dels excessos de consum de drogues en 
conductors en la producció d'accidents i, en general, en la conflictivitat del trànsit. 
Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Canet de Mar consideren 
aconsellable vigilar i controlar el nivell de consum de drogues en l'àmbit local amb 
l'objectiu d'incrementar els nivells de seguretat viària. 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni 
de col·laboració mitjançant l’assignació, per part del Servei Català de Trànsit, de kits 
de detecció de substàncies estupefaents, el material de suport i la prova de contrast 
en el laboratori, si escau, a l'Ajuntament de Canet de Mar. Aquesta col·laboració es 
subjecta als pactes següents. 
 

 
 
IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL CONVENI 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a 
través del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, es compromet a: 

a. Assignar la quantitat d’1 kit anual de detecció de substàncies estupefaents 
per a la seva utilització per part de la Policia Local d'aquest municipi, d’acord 
amb les disponibilitats existents. 

b. Facilitar el material de suport necessari per fer els controls d’estupefaents: el 
tub per a la recollida de la mostra de saliva, els formularis i els sobres de 
custòdia. I, si escau, fer-se càrrec de la confirmació de droga d’abús en saliva 
al laboratori de referència establert pel Servei Català de Trànsit. 

c. No s’assignaran aquests kits quan no s’obtingui el rendiment adequat en la 
realització de controls d’estupefaents o es detecti un ús indegut o per a 
finalitats diferents de les establertes en aquest conveni. 

 
L'Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 

a. Destinar els kits de detecció de substàncies estupefaents per a ús 
exclusiu de les finalitats que persegueix aquest conveni.  

b. Fer un ús correcte del material facilitat. 
c. Fer controls d'estupefaents utilitzant els kits de detecció de 

substàncies estupefaents. 
d. Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als 

quals sigui requerit pel Servei Català de Trànsit. 
e. En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i 

aplicar les sancions prefixades per l’Ajuntament. 
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V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI: 
Representant/s de l’Ajuntament de Canet de Mar: Blanca Arbell Brugarola – 
Regidora de Seguretat Ciutadana. 
 
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s: Eugenia Doménech Moral – 
Directora del Servei Català de Trànsit. 

 
VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC: 
Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni: 
El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Canet de Mar 
no 
comporta ni preveu cap despesa econòmica entre les parts. 
 

 
VII. ALTRES REQUERIMENTS: 
Termini de vigència del conveni 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 
anys. 
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar 
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 
A més, el present conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents: 

a. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b. Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació. 

b. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
c. Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En 

aquest cas, 
d. s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 

de règim jurídic del sector públic. 
e. Per causes generals establertes en la legislació general. 

 
Interpretació i jurisdicció 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, 
les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat a 
la data de la signatura electrònica. 
 

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

Informe 007/2018 de Secretaria, en relació a l’aprovació del conveni marc 
de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat 
viària, per al control d’estupefaents  
 
Bernat Costas i Castilla, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb 
l’expedient d’aprovació del conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de 
Trànsit en matèria de seguretat viària, per al control d’estupefaents i en virtut d’allò 
establert a l’art. 173 del Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i 
l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el 
Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter 
Nacional, emeto el següent, 
 

INFORME 
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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 

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, se serveis socials. 
 
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 
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 
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referida a la contractació conjunta esporàdica del servei de mobilitat internacional 
per a joves del Maresme 2018-2020. 
 
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 marc de col·laboració amb el Servei Català de 
Trànsit en matèria de seguretat viària, per al control d’estupefaents i que consta en 
l'expedient, al qual s'adjunta la preceptiva memòria justificativa, segons el parer del 
tècnic que subscriu, es compleixen els requisits regulats per la legislació estatal, 
incloent-se en el seu contingut: 
 
a) Les entitats que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua 

cadascuna de les parts. 
b) La competència que exerceix cada Administració. 
c) El seu objecte i actuacions que s'acorden desenvolupar. 
d) El conveni no preveu que hi hagi ni obligacions ni compromisos econòmics 

anuals per assumir per cap de les parts, pel fet que no hi ha una despesa 
econòmica, d’acord amb el punt 11. 

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

f) Modificació del conveni: no es preveuen. 
g) Termini de vigència del conveni, que serà de quatre anys comptadors a partir 

de la data de la signatura electrònica i estableix la possibilitat de pròrroga, 
d’acord amb els terminis que estableix la legislació vigent.  

h) Supòsits d'extinció del conveni. 
i) 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: les parts es 
comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través de la 
comissió o, en el seu defecte, del responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la 
interpretació o aplicació del present conveni. Si no fos possible, atesa la 
naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin 
plantejar, quedaran sotmeses 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". 
 
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 
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de l'Estat o algun dels seus organismes públics o entitats de dret públic vinculats o 
dependents, la seva eficàcia queda supeditada a la inscripció en el Registre 
Electrònic estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació del sector públic estatal, 
amb publicació al BOE. Prèviament, i amb caràcter facultatiu, es podran publicar en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que correspondria a aquesta 
administració pública signant (art. 48.8 LRJSP). 
 
Finalment, d'acord amb l'article 53.1 de la LRJSP, dins dels tres mesos següents a la 
subscripció de qualsevol conveni en què els compromisos econòmics assumits 
superin els 600.000 euros, s'ha de remetre electrònicament al Tribunal de Comptes 
o òrgans extern de fiscalització de la comunitat autònoma, segons correspongui, en 
els termes recollits en la Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del 
Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 24 de novembre de 
2016, pel qual s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica al Tribunal de 
Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector 
públic local. 
 
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les aportacions 
financeres que es comprometin a realitzar el conjunt dels subjectes que subscriuen 
el conveni, independentment de l'aportació que correspongui a l'entitat local 
remitent de la documentació. 
 
Així mateix, les entitats locals hauran de remetre anualment una relació certificada 
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, en 
aplicació de l'article 53.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic i la instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes 
de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic 
local, aprovada per Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del 
Tribunal de Comptes.  
 
Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i en la normativa vigent en matèria de transparència. 
 
És competent per aprovar el present conveni de col·laboració  l’alcaldessa, de 
conformitat amb el que disposa l'article 21.s) de la LRBRL. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 1022/2017, de 28 d’agost, es modificà el 
punt dispositiu tercer del Decret de l’Alcaldia 743/2015, de 19 de juny, tot afegint un 
apartat d) a l’apartat Altres, en què s’amplia les matèries delegades a la Junta de 
Govern Local, entre d’altres amb el següent: “Aprovació dels convenis de 
col·laboració que hagi de formalitzar aquest Ajuntament tant amb entitats de dret 
públic com amb subjectes de dret privat, així com aquells convenis que instrumentin 
la concessió d’una subvenció nominativa”. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot l’exposat el tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT l’aprovació 
del conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de 
seguretat viària, per al control d’estupefaents. 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i llevat 
d’error o omissió. 

 
Vist el conveni marc a signar amb el Servei Català de Trànsit que es transcriu a 
continuació: 
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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 
I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la senyora Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de 
Trànsit. 
 
D’una altra, la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
ACTUEN 
 
La primera, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom 
de caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de signatura 12 de setembre de 2017, ratificada per la 
Resolució de 13 de novembre de 2017 (Ordre INT/1074/2017, de 7 de novembre, 
BOE núm. 271 i DOGC núm. 7492). 
 
La segona, en representació de l’Ajuntament de Canet de Mar, de conformitat amb 
l’article 21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
en relació amb l’article 53.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest 
conveni. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que, d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de 
transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de 
vehicles de motor a la comunitat autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, 
de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de l’Administració de l’Estat a la 
Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el 
Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre 
l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la 
Generalitat de Catalunya pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, 
de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 
15 d’abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya 
en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser 
exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es 
determini per reglament. 
 
2. Que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, s’atribueix als municipis competències en matèria de regulació, 
ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en els 
vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es 
cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a una 
altra administració. 
 
3. Que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes 
per accidents de trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica 
sobre el trànsit en aquestes vies ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar 
una acció conjunta i coordinada en els àmbits urbà i interurbà en matèria de 
seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit. 
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4. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries 
d’actuació la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de 
seguretat viària, amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de 
conducció, circulació i mobilitat. 
 
5. Que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs 
locals, donada la importància que té la seguretat viària per tal d’impulsar un espai 
continu de seguretat viària i involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la 
millora de la mobilitat segura, és la d’establir un marc de col·laboració en matèria de 
seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i l’ajuntament per tal de 
desenvolupar una participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el disseny, 
l’execució i l’evolució de les polítiques de seguretat viària. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden subscriure 
aquest conveni marc en matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració se 
subjectarà als pactes següents: 
 
PACTES 
 
1. Objecte del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Servei Català 
de Trànsit i l’Ajuntament de Canet de Mar en el desenvolupament de determinades 
accions en matèria de trànsit i seguretat viària i d’altres relacionades que es pguin 
anar definint o que siguin d’interès per a les parts. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
El Servei Català de Trànsit oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària 
al municipi d’acord amb les accions que figuren als annexos a aquest conveni, al 
qual s’adhereixen les parts. 
 
Igualment, l’SCT es compromet a planificar les directrius de les policies locals en 
matèria de seguretat viària en l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i a 
facilitar informació sobre l’accidentalitat urbana del municipi. 
 
3. Compromisos de l’Ajuntament 
 
Per tal de facilitar la col·laboració i la coordinació de les actuacions realitzades per la 
Policia Local, l’Ajuntament es compromet a comunicar les dades d’accidentalitat de 
trànsit amb víctimes: 
 
a) Quan coneguin d’un accident de trànsit amb víctimes greus o mortals, han 
d’introduir les dades de forma telemàtica al sistema integral de recollida de dades 
d’accidents de trànsit (SIDAT). Cal introduir aquestes dades crítiques dels accidents 
amb víctimes en un termini de 24 hores per als accidents amb víctimes mortals i de 
48 hores en cas d’accidents amb víctimes greus. La resta de dades (també la dels 
accidents amb víctimes lleus) s’han de lliurar en el termini màxim de 60 dies o 
mitjançant altres aplicacions que disposin de sistemes informàtics que bolquin al 
SIDAT. Les policies locals que es connecten als sistemes informàtics de la PG-ME 
(aplicació d’atestats o Atenea) o al SIPCAT (a partir de la integració amb el SIDAT) 
no cal que introdueixin les dades al SIDAT, si ho fan en el termini indicat 
anteriorment. 
 
b) Les despeses de connexió i d’adquisició del maquinari i del sistema operatiu 
mínim de l’equipament informàtic són a càrrec de l’Ajuntament. 
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c) L’Ajuntament es compromet a conservar en perfecte estat el material, si s’escau, 
cedit per l’SCT a les policies locals. 
 
4. Normes de col·laboració 
 
Les accions derivades del present conveni queden sotmeses al que disposa la 
legislació vigent, la normativa interna de cada òrgan i les que s’acordin per a 
cadascun dels convenis específics, tenint en compte la naturalesa de la col·laboració 
i acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària. 
 
Cap acció en matèria de trànsit i seguretat viària es pot dur a terme sense estar, 
prèviament, definida i regulada en un conveni específic. 
 
Els convenis específics que es redactin vinculats al present conveni han de ser 
aprovats i signats pels representants del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
5. Contingut dels convenis específics 
 
Cada acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària en el marc del present 
conveni ha de ser objecte d’un conveni específic, que ha de contenir les matèries 
que preveu la normativa vigent. 
 
Les accions inicials en què es concretarà aquesta col·laboració durant el primer 
període de vigència del present conveni es desenvolupen als annexos 1 a 7. 
 
Les properes accions objecte de col·laboració en el marc del present conveni es 
concretaran en el si de la comissió o, en el seu defecte, pel responsable del 
mecanisme de seguiment, vigilància i control, a què es fa referència en el pacte sisè. 
 
6. Mecanismes de seguiment, vigilància i control 
 
Les parts poden constituir una comissió e seguiment, vigilància i control del present 
conveni, que ha d’estar integrada per d os membres designats per cadascuna de les 
parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els convenis 
específics. 
 
Aquest mecanisme té com a funció: 
 
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 
conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 
 
2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la formalització dels convenis específics 
en els quals es concreten les obligacions esmentades, que han de respectar el 
contingut i els límits fixats per aquest conveni. En aquests casos, la comissió, 
després d’analitzar la situació creada, decidirà la manera d’actuar per resoldre-les. 
 
3. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues 
parts. 
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control 
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de l’execució del conveni als efecte de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
7. Vigència del conveni 
 
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 
4 anys. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar 
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva 
extinció. 
 
Els convenis de col·laboració anteriors signats entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària queden integrats com a 
annexos al present conveni marc. 
 
8. Extinció del conveni 
 
1. El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a 
més, en els supòsits següents: 
 
a) Per acord unànime de les parts. 
b) Per finalització de les accions previstes. 
c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos establerts en aquest 
conveni, i un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte novè. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per causes generals establertes en la legislació general. 
 
2. La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part 
per escrit amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió o, 
en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, 
havent de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució, d’acord 
amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
En defecte de constitució formal de la comissió, el responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, en decidirà el més convenient, tenint en compte, 
entre d’altres, els supòsits anteriors. 
 
9. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establers per aquest 
conveni 
 
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 
consideren incomplerts. 
 
Sí, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de 
resolució i el conveni s’entén resolt. 
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10. Protecció de dades 
 
L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es derivin de 
l’aplicació d’aquest conveni resten subjectes al que estableixen la Llei 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les seves normes de 
desenvolupament, sens perjudici de l’aplicació de la legislació sobre gestió i 
preservació de la documentació administrativa. 
 
La documentació i la informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport ni se’n pot fer un 
tractament o edició informàtics, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte 
àmbit de l’acció. 
 
Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva 
conservació, a altres persones. 
 
11. Finançament o implicacions econòmiques 
 
El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Canet de Mar 
no comporta ni preveu cap despesa econòmica entre les parts. 
 
12. Interpretació i jurisdicció 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i en queda exclosa l’aplicació del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que estableix l’article 4.1, i sens 
perjudici que s’hi apliquin els seus principis compatibles per tal de resoldre els 
dubtes i buits que es puguin presentar. 
 
Aquest conveni es regeix pels seus pactes, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per l normativa 
sectorial corresponent, així com per les normes generals de dret administratiu, els 
principis de bona administració i l’ordenament jurídic en general. 
 
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a 
través de la comissió o, en el seu defecte, del responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, les possibles controvèrsies que poguessin originar-se 
en la interpretació o aplicació del present conveni. Si no fos possible, atesa la 
naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar, 
quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat i a un sol efecte a la data de la signatura electrònica. 
 

ANNEX 5 
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE 
CONTROLS D’ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT AMB L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR 
 

REUNITS 
 
D’una banda, la senyora Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de 
Trànsit. 
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De l’altra, la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 

ACTUEN 
 
La primera, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom 
de caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de signatura 12 de setembre de 2017, ratificada per la 
Resolució de 13 de novembre de 2017 (Ordre IBT/1074/2017, de 7 de novembre, 
BOE núm. 271 i DOGC núm. 7492). 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració. 
 

MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d’accidentalitat i comportament de la circulació en les 
vies  urbanes demostra la significativa participació dels excessos de consum de 
drogues en conductors en la producció d’accidents i, en general, en la conflictivitat 
del trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l’Ajuntament de Canet de Mar 
consideren aconsellable vigilar i controlar el nivell de consum de drogues en l’àmbit 
local amb l’objectiu d’incrementar els nivells de seguretat viària. 
 
A la vist d’aquests antecedents, amb dues parts acorden subscriure aquest conveni 
de col·laboració mitjançant l’assignació, per part del Servei Català de Trànsit, de kits 
de detecció de substàncies estupefaents, el material de suport i la prova de contrast 
en el laboratori, si escau, a l’Ajuntament de Canet de Mar. Aquesta col·laboració es 
subjecta als pactes següents: 
 

PACTES 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control de drogues en 
conductors i conductores que circulen per les travesseres i vies públiques urbanes de 
Canet de Mar. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit assignat la quantitat d’1 
kit anual de detecció de substàncies estupefaents, el material de suport 
corresponent i la confirmació de mostra amb saliva al laboratori, si escau, d’acord 
amb el que s’estableix en el pacte segon. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
Per a l’efectivitat d’aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a 
través del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, es compromet a: 
 
a) Assignar la quantitat d’1 kit anual de detecció de substàncies estupefaents per a 
la seva utilització per part de la Policia Local d’aquest municipi, d’acord amb les 
disponibilitat existents. 
b) Facilitar el material de suport necessari per fer els controls d’estupefaents: el tub 
per a la recollida de la mostra de saliva, els formularis i els sobres de custòdia. I, si 
escau, fer-se càrrec de la confirmació de droga d’abús en saliva al laboratori de 
referència establert pel Servei Català de Trànsit. 
c) No s’assignaran aquests kits quan no s’obtingui el rendiment adequat en la 
realització de controls d’estupefaents o es detecti un ús indegut o per a finalitats 
diferents de les establertes en aquest conveni. 
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3. Compromisos de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
a) Destinar els kits de detecció de substàncies estupefaents per a ús exclusiu de les 
finalitats que persegueix aquest conveni. 
b) Fer un ús correcte del material facilitat. 
c) Fer controls d’estupefaents utilitzant els kits de detecció de substàncies 
estupefaents. 
d) Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui 
requerit pel Servei Català de Trànsit. 
e) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les 
sancions prefixades per l’Ajuntament. 
 
4. Termini de vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 
anys. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar 
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 
 
A més, el present conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents: 
 
a. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b. Denúncia d’una de les parts, feta amb dos mesos d’antelació. 
c. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
d. Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest 
cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
e. Per causes generals establertes en la legislació general. 
 
5. Interpretació i jurisdicció 
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat a la data de la signatura electrònica. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
en matèria de seguretat viària, com també el conveni en matèria de controls 
d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i 
material de suport, que consta al conveni marc com a annex 5, i que es 
transcriuen en el cos d’aquest acord. 
 
SEGON.- Nomenar la senyora alcaldessa com a representant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar en la comissió de seguiment de control i compliment d’aquest 
conveni. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
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QUART.- Notificar aquests acords al Servei Català de Trànsit a tots els efectes. 
 
 
6.- SOL·LICITUD ADHESIÓ A L’ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT 
DE COMBUSTIBLE 
 
Atès que el 3 de gener de 2018, la presidenta de la Comissió Central de 
Subministraments de la Generalitat de Catalunya, va resoldre adjudicar l’Acord 
marc per al subministrament de combustible (Exp. CCS 2017 3), l’objecte del 
qual és el subministrament de carburant per a vehicles terrestres mitjançant el 
pagament amb targeta de banda magnètica, carburants i olis per a motors 
nàutics, carburant per a helicòpters dins d’una estació aeroportuària aliena i/o 
mitjançant transport terrestre i carburant per a grups electrògens i sistemes de 
calefacció als Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a 
les entitats adherides al Sistema central d’adquisicions de la Comissió Central de 
Subministraments 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat a adherir-se als següents 
lots:  
 

Lot 1: Subministrament de carburant per a vehicles terrestres mitjançant el 
pagament amb targeta magnètica en estacions de servei ubicades a la 
província de Barcelona.  
Lot 9: Subministrament de carburant per a grups electrògens i sistemes de 
calefacció. 

 
Atès que el consum que va efectuar l’Ajuntament de Canet de Mar durant 
l’exercici pressupostari 2017 va ser el següent: 
 

Carburant per a vehicles terrestres: 
 

- Gasoil A:23.791,41 litres 
- Gasolina SP 95: 3.355,90 litres 

 
Carburant per a grups electrògens i sistemes de calefacció: 8.947 litres 

 
Atès que, en data 27 de setembre de 1999, l’Ajuntament de Canet de Mar es va 
adherir al sistema central d’adquisicions que gestiona la Comissió Central de 
Subministraments de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la proposta 
d’aquesta Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Sol·licitar a la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de 
Catalunya, l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’acord marc per al 
subministrament de combustible (Exp. CCS 2017 3), lots 1 i 9. 
 
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA A LA COMUNITAT 
DE PROPIETARIS “LA SIRENA PEREZOSA”, PER A L’ARRANJAMENT DE LA 
FAÇANA LATERAL OEST DE L’EDIFICI SITUAT A L’AVINGUDA MARESME, 
XX (Exp. 04/2018). 
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Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris de l’immoble situat a 
l’Avinguda Maresme, XX, “La sirena perezosa”, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a l’arranjament de la façana lateral oest de l’edifici. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 15 de febrer de 2018, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la rehabilitació de la 
façana lateral oest de l’edifici situat a l’Avinguda Maresme, XX, (amb instal·lació 
d’una bastida per a l’execució de les obres), s’ha presentat la documentació 
necessària per tal de completar l’expedient: 
 
1. S’ha inclòs de forma específica a l’assumeix de direcció facultativa la instal·lació 
de la bastida. 
 
2. S’ha aportat l’estudi de gestió de residus, amb la quantificació de runes que es 
preveuen generar. 
 
3. S’ha aportat el document justificatiu d’haver efectuat la liquidació 
complementaria de l’Impost sobre construccions, d’acord amb el pressupost de 
referència, així com el dipòsit corresponent de la garantia pels valors urbanístics en 
risc. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, 
per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors per 
amb les següents condicions: 
 
• L’acabat dels paraments exteriors serà com a mínim arrebossat i pintat de color 
blanc o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat haurà 
de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 16 de febrer de 2018, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 15/02/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en 
data 08/01/2018 RE101 per la Comunitat de Propietaris “La sirena perezosa”, per a 
l’arranjament de la façana lateral oest de l’edifici situat a l’Avinguda Maresme, XX, 
s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa la taxa, consta acreditat a l’expedient que en data 05/01/2018 
s’ha efectuat una autoliquidació per import de 168,21€, corresponent a les taxes 
urbanístiques de tramitació, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 
6.1.1: 
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Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), consta acreditat 
a l’expedient que en data 05/01/2018 es va efectuar una autoliquidació provisional 
del 4% del pressupost de referència, sobre un pressupost de referència de 
40.999,00 €. No obstant, i  segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta tècnica 
municipal de data 16/01/2018, el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar 
els mòduls definits a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost 
sobre construccions, és de 69.017,76 €. Consta acreditat a l’expedient que en data 
13/02/2018 s’ha efectuat la liquidació complementària que completa l’import total 
d’aquest impost, d’acord amb el càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 

69.017,76 € 4%  2.760,71 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que han estat dipositades les garanties pels valors 
urbanístics en risc i per residus de la construcció, d’acord amb els càlculs següents: 
 

Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% 
pressupost 

1.380,35 € 

 
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t         150,00 € 

 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha 
declarat per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres. 
 
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 això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres 
menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de data 
15/02/2018.” 

 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals 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, i l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
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Considerant que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Comunitat de Propietaris de 
l’immoble situat a l’Avinguda Maresme, XX, “La sirena perezosa”, per a 
l’arranjament de la façana lateral oest de l’edifici, amb les següents condicions:  
 

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

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, per un import de dos mil set-cents seixanta 
euros amb setanta-un cèntims (2.760,71 €) i per taxes urbanístiques la quantitat 
de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de mil tres-cents vuitanta euros amb trenta-cinc 
cèntims (1.380,35 €) 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 un cop comprovat el dipòsit dels residus en un gestor 
autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat que l’obra no 
comportarà l’ocupació de la via pública. Tanmateix, si a l’inici de les obres se’n 
preveu l’ocupació, caldrà comunicar-ho 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. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A L’ENDERROC I 
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR I LOCAL AL CARRER 
ALBA, xx, DE CANET DE MAR. 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres majors, presentada per la senyora xxx, per 
a l’enderroc i construcció d’un habitatge unifamiliar i local al carrer Alba, XX, de 
Canet de Mar. 
  
Vistos els informes de l’arquitecta municipal, de dates 24 d’octubre i 12 de 
desembre de 2017, el contingut dels quals es transcriu a continuació: 
 

“Es presenta instància sol·licitant que es posi de manifest la documentació 
necessària per a finalitzar el tràmit de concessió de llicència d’obres majors al carrer 
Alba XX corresponent a l’expedient núm. 146 de l’any 2016. 
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 Tal com ja s’havia informat, el projecte presentat compleix amb la normativa 
urbanística d’aplicació, tenint en compte els següents punts: 
 

- S’estableix una nova alineació de façana al carrer Alba derivada de l’afectació de 
la normativa urbanística municipal, com a zona de verd privat, d’una franja amb 
front a aquest carrer. Per tal de definir-la, al plànol d’ordenació de les normes, es 
determina una línea paral·lela a la directriu del carrer, cal ajustar sensiblement 
els plànols aportats en aquest sentit. Per altra banda informar que és necessari 
que el replanteig d’aquesta alineació in situ tingui el vist-i-plau dels serveis 
tècnics municipals. 

- La façana ha de ser de color blanc o terrós clar 
- Les aigües pluvials s’evacuaran directament a carrer per sota vorera amb la 

col·locació d’una platina metàl·lica que eviti el trencament. 
- Donat que es substitueix la necessitat d’instal·lar captadors solars per la 

utilització d’una caldera de biomassa, s’ha d’aportar la corresponent 
documentació que estableix el CTE DB HE4 per justificar que les emissions de CO2 
i el consum d’energia primària no renovable, deguts a la instal·lació alternativa, 
són iguals o inferiors als que s’obtindrien mitjançant la instal·lació de captadors 
solars. 

- Es necessari aportar assumeix de l’obra i projecte executiu visat que haurà de 
tenir el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals abans de l’inici de les obres. 

 
Per altra banda, s’informa que al projecte presentat consta un pressupost d’execució 
material de 175.000,00 €. Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el 
pressupost establert és de: 
 

SUP (m2) Mb Ct Cu Mr Pr (€) 

147,83 (pl 

baixa) 
482 

Edifici en testera (3 

façanes) 
1,1 

Local comercial en 

pl baixa sense ús 

específic 

1 

530,20 78.379,47 

154,40 

(pis i SC) 
482 

Edifici en testera (3 

façanes) 
1,1 

Habitatges entre 

200  m2 i 150 m2 
1,8 

954,36 147.066,88 

TOTAL 225.446,34 

 
Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres 
sol·licitada és el major dels esmentats, és a dir, el que resulta de l’aplicació dels 
mòduls de l’ordenança de 225.446,34 €.” 
 
“Es presenta instància on s’exposa que la superfície construïda en base a la qual 
s’apliquen els mòduls de l’ordenança amb la finalitat de realitzar el càlcul del 
pressupost de referència no es corresponen al nou projecte presentat. 
 
 És constata que les superfícies s’han extret de la memòria (pg. 7) i els plànols 
(plànol A.03) del projecte bàsic presentat amb registre d’entrada núm. 5171 de 13 
de setembre de 2016. Tant mateix, s’aportà documentació complementària amb 
registre d’entrada núm. 7061 de 7 de desembre de 2016 on es modificaven les 
superfícies, pel que es realitza el nou càlcul en base a les superfícies modificades: 

 
SUP 
(m2) 

Mb Ct Cu Mr Pr (€) 

145,93 
(pl 

baixa) 
482 

Edifici en testera 
(3 façanes) 1,1 

Local comercial 
en pl baixa 
sense ús 
específic 

1 

530,20 77.372,09 

138,80 
(pis i SC) 

482 Edifici en testera 
(3 façanes) 

1,1 
Habitatges 
entre 200  m2 i 
150 m2 

1,8 
954,36 132.465,17 
TOTAL 209.837,25 
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Conseqüentment, s’informa que el pressupost de referència a aplicar per a la 
llicència d’obres sol·licitada és el que resulta de l’aplicació dels mòduls de 
l’ordenança de 209.837,25 €. 

 
Es recorda que per tal de poder tirar endavant amb el tràmit de la llicència és 
necessari aportar l’assumeix de l’obra. Així mateix, caldrà presentar el projecte 
executiu visat que haurà de tenir el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals 
abans de l’inici de les obres. 

 
Per altra banda, es recorda que és necessari que el replanteig de l’alineació a vial 
in situ tingui el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 16 de febrer de 2018, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en dates 13/09/2016 RE5171, 16/10/2017 RE6404, 
07/12/2016 RE7061 i 22/11/2017 RE7326 per la senyora xxx, per tal d’obtenir 
llicència municipal d’obres majors per a l’enderroc i construcció d’habitatge 
unifamiliar i local al carrer Alba, XX, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte 
bàsic redactat per l’arquitecte JS-TO, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLU), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els 
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a 
llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova 
planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, 
construccions i instal·lacions ja existents. 
 
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, va  documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient 
per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com 
indica l’article 75.1 ROAS. 
 
En data 12/12/2017 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
bàsic presentat si bé manifesta que, d’acord amb les modificacions introduïdes en 
el projecte presentat durant la tramitació de l’expedient, el pressupost de 
referència a aplicar per determinar l’ICIO és de 209.837,25 euros.  
 
També manifesta que abans de l’inici de l’obra caldrà que s’aporti el projecte 
executiu visat per a la seva revisió i aprovació pels serveis tècnics municipals. 
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En efecte, l’article 6.7 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de 
la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, relatiu a les llicències d’obres, 
estableix el següent: 
 

7. Abans d’iniciar-se les obres, i com a condició suspensiva, caldrà aportar 
el projecte d’execució visat, amb certificació del tècnic redactor dels canvis 
introduïts respecte del projecte bàsic amb llicència, si s’escau. 

 
TERCER.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra major, no consta que hagin estat liquidades, per la qual cosa caldrà 
acreditar-ne l’ingrés, d’acord amb el càlcul següent: (OF núm. 20. “Taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, 
article 6.1): 
 

 Preu per m2  Superfície  Import 

Obra nova 3,34 €/m2 284,73 m2 950,99 € 
 Mínim: 333,96 €   

  TOTAL 950,99 € 

 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es 
determinarà a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2017, ponderat 
amb els coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
Segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 12/12/2017, el 
pressupost de referència (PR) puja un total de 209.837,25 euros, per la qual cosa 
l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 

209.837,25 € 4%  8.393,49 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 22/01/2018 es va efectuar l’ingrés de la 
quantitat de 2.017,85 euros, per tant, caldria efectuar l’ingrés de la diferència, 
6.375,64 euros per completar l’import total. 
 
No obstant això, cal tenir en compte que la interessada ja va ingressar, en data 
02/02/2016, la quantitat de 2.340,80 €, en concepte d’ICIO, per a la realització 
d’unes obres de rehabilitació d’habitatge i local, a la mateixa adreça. La sol·licitud 
efectuada va ser denegada en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local, en 
sessió de data 13/04/2016 (Exp. 21/2016). 
 
Atès que el fet imposable no s’ha donat, seria pertinent la devolució de l’ICIO 
ingressat, per la qual cosa es pot practicar una compensació d’ofici i requerir la 
sol·licitant per tal que efectuï l’ingrés de la quantitat que resta, 4.034,84 euros. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, són les que resulten dels càlculs següents: 
 

Valors urbanístics en risc Enderrocs 10% pressupost (12.875,00 €) 1.287,50 € 

 Construcció 2% pressupost (96.962,25 €) 1.939,25 € 

   3.226,75 € 

Residus de la construcció  11€/tona                      142 t 1.562,00 € 
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Consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits si bé, a la vista de l’import de 
la fiança dipositada en data 02/02/2016 en garantia de la correcta reposició dels 
béns municipals que poguessin resultar afectats per l’obra (1.170,40 €), aquesta 
resulta insuficient per la qual cosa caldrà dipositar l’import complementari, 
2.056,35 euros. 
 
Així mateix, i per garantir la correcta gestió dels residus generats per l’obra, a la 
vista de l’import dipositat en data 02/02/2016 (150,00 €), també cal dipositar 
l’import complementari, 1.412,00 euros. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, i atès que en el projecte bàsic no es recull 
aquest aspecte, en cas que sigui necessària l’ocupació de la via en el transcurs de 
les obres, caldrà tramitar la corresponent sol·licitud prèvia. 
 
QUART.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 

“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 

En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de la llicència 
sol·licitada, prèvia liquidació i dipòsit de les quantitats esmentada al punt TERCER 
del present informe. 

Així mateix, i com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar el 
projecte d’execució, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics 
municipals, en compliment del que disposa l’article 6.6 in fine de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i 
ús del sòl.” 

Atès que consta acreditat a l’expedient que, en data 19 de febrer de 2018, s’ha 
efectuat l’ingrés de les quantitats complementàries en concepte d’ICIO i dipòsit 
de les garanties. 
 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals 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, i 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 majors a la senyora xxx per a l’enderroc i 
construcció d’un habitatge unifamiliar i local al carrer Alba, XX, de Canet de Mar, 
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d’acord amb el projecte bàsic presentat, redactat per l’arquitecte JS-TO, amb les 
següents condicions:  
 

• Abans de l’inici de les obres caldrà presentar el projecte executiu, per a la 
seva comprovació i aprovació. En cas de muntar una bastida o elements 
auxiliars a més de 3 metres d’alçada, serà necessari incloure aquest 
concepte de forma específica a l’assumeix del tècnic. 
 

• Caldrà que el replanteig de l’alineació a vial in situ tingui el vistiplau dels 
serveis tècnics municipals. 
 

• La façana haurà de ser de color blanc o terrós clar. 
 

• Les aigües pluvials s’evacuaran directament a carrer per sota vorera amb 
la col·locació d’una platina metàl·lica que n’eviti el trencament. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, per un import de vuit mil tres-cents 
noranta-tres euros amb quaranta-nou cèntims (8.393,49 €) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de nou-cents cinquanta euros amb noranta-nou 
cèntims (950,99 €).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de tres mil dos-cents vint-i-sis euros amb setanta-
cinc cèntims (3.226,75 €) i la fiança de residus de construcció per import de mil 
cinc-cents seixanta-dos euros (1.562,00 €). Aquestes fiances es retornaran a la 
finalització de les obres, prèvia sol·licitud i un cop comprovat el dipòsit dels 
residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat que l’obra no 
comportarà l’ocupació de la via pública. Tanmateix, si a l’inici de les obres se’n 
preveu l’ocupació, caldrà comunicar-ho 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.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 5 A L’11 DE FEBRER 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 144 AL 184) 
[[ 

Num. Decret Data Títol 

DE0144/2018 05/02/2018 Decret pròrroga contracte servei assessorament jurídic OMIC 

DE0145/2018 05/02/2018 TERRASSA HIVERN 2017-2018 FRANKFURT CHICKY 
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DE0146/2018 05/02/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici - xxx 

DE0147/2018 05/02/2018 CATÀLEG DE SERVEIS DIPUTACIÓ 2018 

DE0148/2018 05/02/2018 TERRASSA HIVERN 2017-2018 EL MON DEL JABUGO, SL 

DE0149/2018 05/02/2018 RETORN FIANÇA TERRASSA BAR MESON 

DE0150/2018 05/02/2018 Requeriment enginyer municipal llistat deficiències aparcament 
Riera Gavarra, 4-14 

DE0151/2018 06/02/2018 Canvi titularitat compte corrent OA Ràdio Canet  

DE0152/2018 06/02/2018 ATORGAMENT PRÒRROGA DEFICIÈNCIES GIMNÀS ANSELM 
CLAVE 2 

DE0153/2018 06/02/2018 Sol·licitud de l'Àrea de Cultura a la Xarxa de municipis - 2018 

DE0154/2018 06/02/2018 DESISTIMENT EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL  

DE0155/2018 06/02/2018 Contractació servei sonorització rua infantil'18 

DE0156/2018 06/02/2018 TARIFES TAXIS ANY 2018 

DE0157/2018 06/02/2018 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 06/02/2018 

DE0158/2018 06/02/2018 WTP - INCOACIÓ MANCA D'IDENTIFICACIÓ - 06/02/2018 

DE0159/2018 06/02/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 06/02/2018 

DE0160/2018 07/02/2018 Incoació expedient de restauració carrer Vall, XX cantonada 
amb carrer Bonaire 

DE0161/2018 07/02/2018 Subvenció catàleg serveis diba 2018 

DE0162/2018 07/02/2018 DECRET BAIXA - sancions trànsit 

DE0163/2018 07/02/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME xxx 

DE0164/2018 07/02/2018 Sol·licitud Xarxa de Governs Locals 2018-Participació Ciutadana 

DE0165/2018 07/02/2018 APROVACIÓ DECRET MANAMENT A 
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JUSTIFICAR_009/2018_TEATRE_GENER18 

DE0166/2018 07/02/2018 Ordenació de pagaments 05/02/2018 

DE0167/2018 07/02/2018 Expedient d'informació reservada 

DE0168/2018 07/02/2018 Sol·licitud Xarxa de Governs Locals 2018-Educació 

DE0169/2018 07/02/2018 Decret devolució garantia definitiva 

DE0170/2018 07/02/2018 MANAMENT A JUSTIFICAR - TEATRE DE FEBRER 

DE0171/2018 07/02/2018 Subvencions Catàleg DIBA 2018 - Joventut 

DE0172/2018 07/02/2018 CANVI DE NOM ACTIVITAT RIERA BUSCARONS XX 

DE0173/2018 08/02/2018 Cataleg Esports Diputació 2018 

DE0174/2018 09/02/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - xxx 

DE0175/2018 09/02/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE0176/2018 09/02/2018 Targeta aparcament individual xxx 

DE0177/2018 09/02/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME xxx 

DE0178/2018 09/02/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME xxx 

DE0179/2018 09/02/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 104966 

DE0180/2018 09/02/2018 Sol·licitud alta al servei de perfil de contractant i e-Licita del 
consorci AOC 

DE0181/2018 09/02/2018 Incoació procediment de restauració i suspensió d'obres Quirze 
Planet, XX 

DE0182/2018 09/02/2018 Requeriment Invermercury arranjament aparcament públic 
Riera Gavarra 

DE0183/2018 09/02/2018 ANUL.LACIÓ - EXP. SANCIONADOR GOSSOS núm.1065/2017 

DE0184/2018 09/02/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME -xxx 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
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_INCLUON_PLANTILLA] 
10.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
10.1.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PER AL 
SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D’UNA PLATAFORMA ELECTRÒNICA 
DE TRAMITACIÓ DIGITAL 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 194/2018, de 13 de febrer 
d’enguany, es va resoldre incoar el procediment per acordar la resolució del 
contracte de subministrament i implantació d’una plataforma electrònica de 
tramitació digital i implementació d’un paquet inicial de processos per 
incompliment culpable del contractista, tot atorgant un tràmit d’audiència als 
interessats. 
 
Atès que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, 
incorpora la tramitació electrònica com a mitjà habitual de relacionar-se amb els 
ciutadans tot imposant el format electrònic de l’expedient administratiu. 
 
Atès que per poder donar compliment a l’anterior obligació legal, l’Ajuntament  de 
Canet de Mar ha de posar en marxa la implementació d’un programa de gestió 
d’expedients (entès com a gestor documental i de tramitació). 
 
Atès que així mateix, forma part d’aquest projecte l’establiment d’unes polítiques 
clares en matèria de gestió de la documentació i arxiu. Han d’establir uns criteris 
bàsics d’actuació que assegurin el control, la integritat i la conservació dels 
documents durant tot el seu cicle de vida i que permetin una recuperació ràpida i 
eficient de la informació que ajudi a la presa de decisions dins de l’organització.  
  
Atès que no es disposa dels mitjans humans necessaris per poder executar les 
prestacions indicades de forma directa, és necessari procedir a la tramitació del 
corresponent expedient de contractació. En conseqüència, de conformitat amb la 
proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Que des de l’Àrea de Secretaria, Arxiu i Noves Tecnologies es 
procedeixi a la redacció dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que hagin de regir la contractació del subministrament i 
implantació d'un gestor documental i de tramitació dels processos administratius 
de l'Ajuntament, així com a la normativa que la desenvolupa. 
 
SEGON.- Que una vegada redactades les propostes de plecs, emeti informe el 
secretari, amb relació a la normativa jurídica i el procediment aplicable a la 
present contractació, i l’interventor, amb relació a les previsions pressupostàries i 
els percentatges sobre els recursos ordinaris. 
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TERCER.- Tot seguit, que es sotmeti l’expedient a la consideració de l’òrgan de 
contractació per a la seva resolució si s’escau. 

10.2.- RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE L’ACORD PRES PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 DE FEBRER DE 2018 AMB RELACIÓ 
A L’ACCEPTACIÓ DEL CANVI DE DESTINACIÓ D’UNA MESA DE 
CONCERTACIÓ EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019” PER A L’ADQUISICIÓ DEL CENTRE PARROQUIAL PER 
RECONVERTIR-LO EN LA SALA PETITA DE L’ODÈON I PRIMERES 
INVERSIONS PER MANTENIR L’EQUIPAMENT OBERT 
 

Atès que la Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2018, que es transcriu 
a continuació: 
 

PRIMER.- Acceptar el complement de preacord amb motiu d’un canvi de destinació 
sol·licitat per l’Ajuntament de Canet de Mar, en els termes següents: 
 

Nou preacord: 
 

- Necessitat: Reconstrucció del Volum Masó 
- Àmbit de concertació: Manteniment i reposició d’inversions per al foment 

de la diversificació econòmica 
- Import: 250.000 €. 
- Centre gestor: Oficina de Difusió Artística. 
- Any d’inici d’actuació: 2017. 

 
 Nou preacord: 
 

- Necessitat: Obres de rehabilitació de l’edifici Odèon i urbanització de la 
plaça Colomer. 

- Àmbit de concertació: Manteniment i reposició d’inversions per al foment 
de la diversificació econòmica 

- Import: 250.000 €. 
- Centre gestor: Oficina de Difusió Artística. 
- Any d’inici d’actuació: 2018. 

 
SEGON.- Formalitzar l’acceptació d’aquests nous preacords, en compliment del que 
disposen les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
Concertació, aprovades per la Diputació de Barcelona, amb la presentació del 
formulari M2-001-16, que acrediti el compliment dels requisits de formalització i 
execució. 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 

 
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord aprovat per la Junta de Govern 
Local, en el fet que aquest acord correspon al que ja va prendre el mateix òrgan 
en data 29 de març de 2017. 
 
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, de rectificació d’errades 
materials, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords 
següents: 
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PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’error material detectat en l’acord pres per la 
Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2018, amb relació a l’acceptació 
del canvi de destinació d’una mesa de concertació en el marc del pla “xarxa de 
governs locals 2016-2019” per a l’adquisició del centre parroquial per reconvertir-
lo en la sala petita de l’odèon i primeres inversions per mantenir l’equipament 
obert, en els termes següents: 
 
On diu: 
 

PRIMER.- Acceptar el complement de preacord amb motiu d’un canvi de destinació 
sol·licitat per l’Ajuntament de Canet de Mar, en els termes següents: 
 

Nou preacord: 
 

- Necessitat: Reconstrucció del Volum Masó 
- Àmbit de concertació: Manteniment i reposició d’inversions per al foment 

de la diversificació econòmica 
- Import: 250.000 €. 
- Centre gestor: Oficina de Difusió Artística. 
- Any d’inici d’actuació: 2017. 

 
 Nou preacord: 
 

- Necessitat: Obres de rehabilitació de l’edifici Odèon i urbanització de la 
plaça Colomer. 

- Àmbit de concertació: Manteniment i reposició d’inversions per al foment 
de la diversificació econòmica 

- Import: 250.000 €. 
- Centre gestor: Oficina de Difusió Artística. 
- Any d’inici d’actuació: 2018. 

 
Ha de dir: 
 

- Nou preacord: Adquisició del centre parroquial per reconvertir-lo en la 
sala petita de l’Odèon i primeres inversions per mantenir l’equipament 
obert 
 

- Aportació Diputació: 250.000 euros 
- Periodificació: 2018 
- Àmbit de cooperació: manteniment i reposició d’inversions per al foment 

de la diversificació econòmica 
- Classe de recurs: ajut econòmic 
- Centre gestor: Oficina de Difusió Artística 
- Tipus de preacord: base de concertació 

 
SEGON.- Formalitzar l’acceptació d’aquest nou preacord, en compliment del que 
disposen les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
Concertació, aprovades per la Diputació de Barcelona, amb la presentació del 
formulari M2-001-16, que acrediti el compliment dels requisits de formalització i 
execució. 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
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11.- 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 19.15 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
 
 
El secretari      L’alcaldessa 
Bernat Costas i Castilla    Blanca Arbell Brugarola  
 


