
S/Amn 

 
1 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 12 DE SETEMBRE 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: 17.00 hores 
Hora que acaba: 17.20 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 05.09.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Aprovació bases específiques que regeixen la provisió definitiva, 

mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça d’administratiu, com a 
funcionari de carrera  

5) Aprovació bases específiques que regeixen la provisió definitiva, 
mitjançant concurs oposició per mobilitat horitzontal, d’una plaça d’agent 
de la Policia Local, com a funcionari de carrera  

6) Adhesió a l’acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya i adjudicació del contracte de subministrament d’un 
vehicle a destinar a la Policia Local 

7) Donar compte de la relació de decrets del 27 d’agost al 2 de setembre de 
2018 (números del 1192 al 1223) 

8) Precs i preguntes 
 

  



S/Amn 

 
2 

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 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 05.09.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 5 de setembre 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 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/37/2018 de data 12 de setembre de 
2018 per import de 914,77 € corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/37/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/37/2018 

 

data: 12-09-18



S/Amn 

 
3 

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 

 

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

186 -    Material escolar/llibres 239,71€ El mateix                                 
187 -    Material escolar/llibres   84,00€ El mateix                                 
188 -    Subministraments/llum 104,72€ Endesa SAU                             
189 -    Subministraments/gas 224,49 Gas Natural Serveis SDG SA      
190 -    Material escolar/llibres 261,85 Llibreria Can Gelabert                

 TOTAL 
 
 914,77   

 
 

      
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
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 BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ 
DEFINITIVA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA 
D’ADMINISTRATIU, COM A FUNCIONARI DE CARRERA.  
 
A la plantilla de personal funcionari hi ha vacant una plaça d’administratiu.    
 
Atès que  la Junta de Govern Local de data 29  de novembre de 2017, va aprovar 
l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017, que va ser publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, de data 21 de desembre de 2017, en la que 
s’incloïa aquesta plaça. 
  
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data trenta d’agost de 
2018, que consta a l’expedient. 
 
Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 24.163,30 €, la 
qual cosa suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 7.512,46 €. 
 
Atès que en el projecte de pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
per a l’any 2018, a les partides 12 93400 12003,  12 934 12100, 12 93400 
12101,  hi ha consignació pressupostària suficient per assumir les despeses 
derivades d'aquest nomenament i a la partida 19 93400 16000, per assumir les 
quotes socials, derivades de la contractació abans esmentada. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases 
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
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Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs 
oposició lliure, pel nomenament com a funcionari de carrera d’una plaça 
d’administratiu, pertanyent al grup C, subgrup C1, que s’adjunten com annex i 
aprovar la convocatòria del procés selectiu corresponent. 
 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a la pàgina web de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’anunci de la 
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al “Boletin Oficial del 
Estado”. 
 
TERCER: Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2018, pels 
imports que s’indiquen a les partides següents: 
 
Partida Concepte Import

12  93400 12003 Sou base 1.469,02 € 

12  93400 12100 Complement de destí 805,46 € 

12  93400 12101 Complement específic 1.177,42 € 

12  93400 16000 Seguretat Social 1.252,12 € 
 
QUART: Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits 
necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista en 
aquest acord.  
 
CINQUÈ: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
 
5.- APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ 
DEFINITIVA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ  PER MOBILITAT 
HORITZONTAL, D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, COM A 
FUNCIONARI DE CARRERA.  
 
A la plantilla de personal funcionari hi ha vacants dues places d’agent de la Policia 
Local.   
 
Atès que  la Junta de Govern Local de data 29  de novembre de 2017, va aprovar 
l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017, que va ser publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, de data 21 de desembre de 2017, en la que 
s’incloïa aquesta plaça. 
  
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data trenta d’agost de 
2018, que consta a l’expedient. 
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Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 27.513,23 €, la 
qual cosa suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 7.742,98 €. 
 
Atès que en el projecte de pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
per a l’any 2018, a les partides 43 13300 12003, 43 13300 12100 i 43 13300 
12101, per vinculació hi ha consignació pressupostària suficient per assumir les 
despeses derivades d'aquest nomenament i a la partida 43 13300 16000, per 
assumir les quotes socials, derivades de la contractació abans esmentada. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases 
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Règim Intern, s’acorda per uanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs 
oposició  per mobilitat horitzontal, pel nomenament com a funcionari de carrera 
d’una plaça d’agent de la Policia Local, pertanyent al grup C, subgrup C1 i annex i 
aprovar la convocatòria del procés selectiu corresponent. 

 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficiat de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
TERCER: Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2018, pels 
imports que s’indiquen a les partides següents: 
Partida Concepte Import

43 13300 12003 Sou base 1.615,92 € 

43 13300 12100 Complement de destí 777,90 € 

43 13300 12101 Complement específic 2.023,80 € 

43 13300 16000 Seguretat Social 1.290,50 € 
 
QUART.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits 
necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista en 
aquest acord.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
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6.- ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA I ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE A DESTINAR A LA 
POLICIA LOCAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament  de Canet de Mar, en data 21 
de març d’enguany, va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada 
destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Català pel 
desenvolupament Local. 
 
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la 
Comissió Executiva de data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant 
de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 
d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02) a les empreses seleccionades.  
 
Atès que la Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 19 d’octubre 
de 2017, va resoldre adjudicar l’acord marc de mobilitat sostenible amb 
destinació al ens locals de Catalunya, d’acord amb el detall d’empreses 
adjudicatàries i seleccionades, segons el cas, pels lots objecte de licitació. En 
concret, el lot 1, sublot 1.13  “furgoneta dièsel” es va adjudicar a un únic 
licitador,  Romauto Grup de Concessionaris, SL. 
 
Atès que en data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les 
diferents entitats mercantils, el corresponent contracte com adjudicataris de 
l’Acord marc de mobilitat sostenible, licitat de conformitat amb el procediment 
referenciat a l’apartat anterior.  
 
Vist l’informe emès en data 2 d’agost d’enguany pel cap acctal. de la Policia Local 
en el que justifica la necessitat de procedir a la compra de l’esmentat vehicle, la 
conveniència de l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’acord marc de 
mobilitat sostenible amb destinació al ens locals de Catalunya així com la 
idoneïtat del vehicle objecte del lot 1, sublot 1.13 de l’esmentat acord marc. 
 
Atès que la DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i 
ss. preveuen de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis 
puguin crear centrals de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals 
associats, en aquest cas, en relació a un Acord marc. 
 
De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior.” 
 
Atès que l’adjudicatària Romauto Grup de Concessionaris, SL, va presentar en 
data 26 de juliol de 2018 una oferta per al subministrament d’un vehicle Nissan 
NV300 Combi 6 L2 H1 (1t) 1.6dCi 92 kW (125 cv) S&S Basic, amb un preu global, 
IVA inclòs, de 23.660,70 €. 
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Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels 
Acords marc, de conformitat amb la proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a l’Acord marc de 
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.02). 
 
SEGON.- Aprovar les condicions específiques d’execució del contracte derivat per 
a l’adquisició d’un vehicle amb destinació a la Policia Local.  
 
TERCER.- Adjudicar el contracte derivat de l’acord marc de mobilitat sostenible 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02) lot 1, sublot 
1.13, furgoneta dièsel, a favor de la mercantil Romauto Grup de Concessionaris, 
SL,  proveïda del CIF B08633950, per un import de 19.554,30 €, IVA exclòs, el 
qual puja la quantitat de 4.106,40 €, de conformitat amb els termes establerts a 
l’acord marc formalitzat en data 15 de gener de 2018, així com amb l’oferta 
presentada en data 26 de juliol de 2018. En concret, el subministrament 
consistirà en un vehicle: 
 
Nissan NV300 Combi 6 L2 H1 (1t) 1.6dCi 92 kW (125 cv) S&S Basic 
Color blanc / Textil Terra 
Pack Navigador + Càmera visió darrera 
S’inclou la retolació a les portes, la matriculació del vehicle, extintor, transport del 
vehicle des de les instal·lacions del adjudicatari fins a Comissaria de Policia Local 
de Canet de Mar, i 5 anys de garantia NISSAN a tota Europa. 
 
QUART.- Requerir a la mercantil Romauto Grup de Concessionaris, SL, per tal 
que en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la 
publicació del contracte derivat en el Perfil de contractant, el resguard 
corresponent de l’esmentada garantia definitiva, per un valor de equivalent al 5% 
de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, tal com es preveu en els articles 95 i ss. i 
151 del TRLCSP (clàusula 23 PCAP). 
 
La garantia definitiva es podrà constituir en metàl·lic, valors de deute públic, 
mitjançant aval bancari o assegurança de caució. 
 
Una vegada aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de 
garantia, si no fossin exigibles responsabilitats, es retornarà la garantia definitiva o 
es  cancel·larà l’aval o assegurança de caució, a petició de l’interessat 
 
CINQUÈ.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura 
electrònica legalment emesa i conformada pel tècnic competent. En el supòsit que 
no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins 
que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per 
transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de 
Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat 
dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini de 30 dies 
des de la prestació efectiva del servei. No obstant, en cas que la factura es 
presenti amb posterioritat a la data de l’esmentada conformitat, el termini de 30 
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dies començarà a comptar des de l’entrada de la factura al registre de 
l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de demora en el pagament s’aplicarà 
l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la 
factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu 
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui 
correspongui la tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de 
l’entrega efectiva del subministrament. 

 
SISÈ.- El termini de lliurament del vehicle és de 60 dies a comptar des de la data 
de la comanda (clàusula 44 PCAP). 
 
SETÈ.- De conformitat amb el que es disposa a l’article 52 del TRLCSP, es 
nomena com responsable del contracte el sergent cap acctal. de la Policia Local. 
Les modificacions posteriors de la identitat de la persona responsable del 
contracte es notificaran al contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta 
notificació. En cas d’urgència, el facultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la 
seva designació a l’inici de les actuacions de seguiment davant del contractista o 
de qualsevol altre que pogués haver rebut la notificació. 
 
Llevat que es disposi una altra cosa en les condicions de l’encàrrec, les actuacions 
posteriors de la persona responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol 
moment de l’execució i sense necessitat de notificació prèvia al contractista. 
 
La persona responsable del contracte disposarà, durant l’execució del contracte, 
de totes les atribucions no reservades a l’òrgan de contractació i abastarà 
almenys els objectius i funcions següents: 
 
a) Objectius:        
 
A. Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec. 
B. Precisar els termes d’execució. 
C. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 

contractada.  
D. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 

contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia 
comunicació a l’òrgan de contractació. 

E. Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les 
normes i actes generals pressupostaris. 

 
b) Funcions:        
 
A. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte derivat 

de l’encàrrec. 
B. Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament dels 

vehicles. 
C. Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, 

segons correspongui, la  iniciativa per a l’actuació de potestats administratives 
o la presa d’altres mesures. 
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D. Conformar les factures i albarans acreditatius dels subministraments i serveis 
presentats per l’empresa adjudicatària. 

E. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

F. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació o 
el titular del centre directiu i el cap de la unitat administrativa responsables de 
l’execució del contracte. 

G. Realitzar un seguiment acurat dels treballs de manteniment del vehicle/s. 
H. Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària de 

l’encàrrec. 
I. Formalitzar la recepció del vehicle.  
 
Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran 
instrumentar en un llibre d’ordres, el qual tindrà el format i característiques 
fonamentals que es determinin mitjançant resolució de l’òrgan de contractació. 
 
VUITÈ.- El  termini de garantia es fixa en 2 anys i començarà a comptar des de 
la data de la recepció del vehicle (clàusula 36 PCAP). 
 
NOVÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 23.660,70 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 43 13300 62400 del vigent pressupost  ordinari per al 2018. 
 
DESÈ.- Notificar la present resolució  a Romauto Grup de Concessionaris, SL, 
quant a empresa adjudicatària del contracte derivat als efectes del seu 
coneixement, tot emplaçant-la per a la formalització del corresponent contracte 
en un termini no superior a 15 dies hàbils, a l’ACM, a tots els licitadors 
presentats, al responsable del contracte i a la intervenció i tresoreria municipal. 
 
ONZÈ.- Publicar en el Perfil de contractant l’adjudicació d’aquest contracte 
derivat. 
 
7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 27 D’AGOST AL 2 DE 
SETEMBRE DE 2018 (NÚMEROS DEL 1192 AL 1223) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
 

Num. Decret Data Títol 

DE1192/2018 27/08/2018 Reconeixement antiguitat Sr. HTM 

DE1193/2018 27/08/2018 Aprovació desplaçaments mes de juliol 2018 

DE1194/2018 27/08/2018 Prestació per matrimoni Sr. RRM 

DE1195/2018 27/08/2018 Reconeixement trienni Sr. RPC 

DE1196/2018 27/08/2018 Aprovació variables de nòmina mes d'agost 

DE1197/2018 27/08/2018 Diferències plus treballs superior categoria 

DE1198/2018 27/08/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 27/08/2018 

DE1199/2018 27/08/2018 Reconeixement antiguitat Sr. SRP 

DE1200/2018 27/08/2018 Modificació pressupost generació ingressos 28/2018 

DE1201/2018 27/08/2018 Modificació de pressupost núm. 27/2018, transf. 

DE1202/2018 27/08/2018 Incoació expedient sancionador per incompliment 



S/Amn 

 
10 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ocupació via pública Terrassa La Gatzara 

DE1203/2018 28/08/2018 Embargament salari Sr. PRR 

DE1204/2018 28/08/2018 Nòmina mes d’agost 

DE1205/2018 29/08/2018 Incoació expedient sancionador restaurant La Gatzara 

DE1206/2018 30/08/2018 Advertiment de multes coercitives carrer Antoni Gaudí, 
25-27-29 i 31 

DE1207/2018 30/08/2018 Aprovació TC's mes de juliol 

DE1208/2018 30/08/2018 Incoació responsabilitat patrimonial FGR 

DE1209/2018 30/08/2018 Decret devolució taxa ocupació via pública 

DE1210/2018 30/08/2018 2n Concurs de Colles Sardanistes 

DE1211/2018 30/08/2018 TRE 2018 042 Crèdits incobrables 

DE1212/2018 31/08/2018 Autorització Carpa Informativa Partit Politic Ciudadanos

DE1213/2018 31/08/2018 Aprovació memòria valorada obres arranjament vorera 
Torrent dels Lledoners 

DE1214/2018 31/08/2018 Campionat Escacs amb motiu festa Major Petita 

DE1215/2018 31/08/2018 Targeta aparcament persones amb discapacitat FAC 

DE1216/2018 31/08/2018 Contractació servei manteniment sistemes contra 
incendis 

DE1217/2018 31/08/2018 Aprovació AD Q/2018/16 

DE1218/2018 31/08/2018 Autorització música en directe festa comiat estiu 
guingueta 4 

DE1219/2018 31/08/2018 Decret aprovació 1a. certificació obres millora 
accessibilitat per a vianants a diverses vies del centre 
històric 

DE1220/2018 31/08/2018 TRE 2018 050 Padró aparcament agost 

DE1221/2018 31/08/2018 Decret pròrroga contractació servei manteniment jocs 
infantils 2018-2020 

DE1222/2018 31/08/2018 Decret aprovació 1a i 2a i última certificacions obres 
arranjament i millora Plaça Onze de Setembre i entorn 

DE1223/2018 31/08/2018 Autorització reincorporació Sra. CTF 

[INCLUSION_PLANTILLA] 
 
8.- 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 de diversos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
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8.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA A TELEFÒNICA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 
12 METRES DE CANALITZACIÓ A L’AV. CASTELLMAR, XX DE CANET DE 
MAR. 
 
Vista la instància presentada en data 12 de juny de 2018 (núm. de registre 
d’entrada 3913) per TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U sol.licitant llicència d’obres 
per a la construcció de 12 metres de canalització a l’Av. Castellmar, XX, al terme 
municipal de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 15 de juny de 2018 contingut del 
qual es transcriu a continuació: 
 
INFORME DE:    L’ENGINYER MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA CONSTRUCCIÓ DE 12 METRES DE CANALITZACIÓ  
CANALITZACIÓ:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA  
LOCALITZACIÓ: Av. Castellmar, XX 
 

I N F O R M E: 
 

 
En resposta a la seva sol·licitud: 

  
 
 
 

Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT l’actuació de 
realització de 12 metres de construcció de canalització a l’avinguda Castellmar núm. 5-7, 
entre el pericó i muret del client sol·licitada, condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. En aquest cas 

concret, el panot serà de color blanc o vermell, segons pertiqui seguint el dibuix de la vorera. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 200 Kg/cm2, d'un gruix 

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

4 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i en les 
condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M..  

5 
 

En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer   

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

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

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

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

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

11 El començament de les obres es determinarà d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 
12 Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal dipositar una fiança de 60.-€ per 

Ref.: 08ZZ9498 
Reg. Entr. E/001236-2018 
Data 12-06-2018 
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a les obres executades per Telefònica al nostre municipi. 
13 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics municipals. L’inici de 

l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics municipals 
14 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE PARALITZAR 

LES OBRES. 
 

OBSERVACIONS: 
 

Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris 
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció de 
l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de 
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i 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 vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.  
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 118  i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar llicència a Telefònica de España S.A.U per a la construcció de 
12 metres de canalització a l’ Avinguda Castellmar, XX de Canet de Mar, en els 
termes que es disposa a l’informe emès per l’enginyer municipal i transcrit en el 
cos de la present resolució.  
 
SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60.-€ 
 
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. 
 
8.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA A TELEFÒNICA PER A LA CANALITZACIÓ A 
LA VORERA AL CARRER JOAN OMS, XX DE CANET DE MAR. 
 
Vista la instància presentada en data 26 d’abril de 2018 (núm. de registre 
d’entrada 2638) per TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U sol.licitant llicència d’obres 
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per a la canalització a la vorera al carrer Joan Oms, XX, al terme municipal de 
Canet de Mar. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 15 de juny de 2018 contingut del 
qual es transcriu a continuació: 
 
INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA CANALITZACIÓ A LA VORERA  
CANALITZACIÓ:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA  
LOCALITZACIÓ: Carrer Oms, XX 
 

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

  
 
 
 

Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT l’actuació de 
realització de 1 metre de canalització a la vorera, entre el pericó i muret del client 
sol·licitada, condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. En 

aquest cas concret, el panot serà de color blanc o vermell, segons pertiqui seguint el 
dibuix de la vorera. 

3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 200 Kg/cm2, 
d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments asfàltics 
es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic. La llosa de 
formigó s’estendrà 25 cm. a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny  no 
modificat. La capa d’asfalt s’estendrà  a banda i banda 7 cm. més que la llosa de 
formigó.   

4 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M..  

5 
 

En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic 
rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer   

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

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

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

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

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

11 El començament de les obres es determinarà d'acord amb els Tècnics Municipals i 
Policia Local. 

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

Ref.: 08ZZ9498 
Reg. Entr. 2018/2638 
Data 26-04-2018 
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60.-€ per a les obres executades per Telefònica al nostre municipi. 
13 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 

municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els 
serveis tècnics municipals 

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

 
OBSERVACIONS: 

 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la llicència, i 
que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans de compra del 
formigó. 
 
ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris 
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció de 
l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de 
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i 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 vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.  
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 118  i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar llicència a Telefònica de España S.A.U per a la canalització a la 
vorera al carrer Joan Oms, XX de Canet de Mar, en els termes que es disposa a 
l’informe emès per l’enginyer municipal i transcrit en el cos de la present 
resolució.  
 
SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60.-€ 
 
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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8.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A ORANGE ESPAÑA 
COMUNICACIONES FIJAS S.L.U. PER A LA REALITZACIÓ DE CALES DE 
REPARACIÓ PER INSTAL.LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL CARRER DRASSANES 
DEL PLA AMB CARRER FOLCH I TORRES DE CANET DE MAR. 
 
Vista la instància presentada en data 4 d’abril de 2018 (núm. de registre 
d’entrada 2143) pel Sr. Enrique Calderon Vizuete en representació de ORANGE 
ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U. sol.licitant llicència d’obres per a la 
realització de  cales de reparació per instal.lació de fibra òptica al carrer 
Drassanes del Pla amb carrer Folch i Torres de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 9 de maig de 2018, el contingut del 
qual es transcriu a continuació: 
 
INFORME DE:   L’ENGINYER MUNICIPAL   
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ Fibra Óptica FTTH  
CANALITZACIÓ:  ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U. 
LOCALITZACIÓ: C/Drassanes del Pla amb Folch i Torres  
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, la tècnica que subscriu 
l'informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 

mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M..  

4 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic 
rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. S’haurà de col·locar 
la senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

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

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

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

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

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

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

Ref.: Bar310001-521-A01_R00
Reg. Entr. 2143 
Data 4-04-2018 
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11 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis 
tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, 
telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als 
efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a 
l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar. 

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

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

de 60,00€, per a les obres executades al nostre municipi i fiança de residus de la 
construcció 150€, sent el mínim 

15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 4% 
pressupost es de 31.80 €. 

16 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i la Policia Local. 
18 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a 

la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera 
Ocupació. 

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

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

 
OBSERVACIONS: 

 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i 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 vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.  
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 118  i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS 
S.L.U. per a la realització de cales de reparació per estesa de fibra òptica al carrer 
Drassanes del Pla amb carrer Folch i Torres, al terme municipal de Canet de Mar, 
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en els termes que es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i transcrit 
en el cos de la present resolució.  
 
SEGON.- Consta acreditat que s’han dipositats les quantitats següents: 60€-€ en 
concepte de fiança, 31,80€ en concepte de ICIO i 168,21€ en concepte de taxes 
urbanístiques. 
 
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. 
 
8.4.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA DE L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER 
BALMES, XX. 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada en data 3 d’abril de 2018 
RE2118 per la Comunitat de propietaris de l’immoble situat al carrer Balmes, XX, 
per a la restauració de la seva façana. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 18 de juliol de 2018, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Amb registre d’entrada núm. 5122 de data de 16 de juliol de 2018 s’aporta 
documentació complementària a la comunicació prèvia per a l’execució d’obres 
menors de poca entitat a l’edifici situat al carrer Balmes, XX: 
 

- Dues còpies de projecte d’obres 
- Assumeix tècnic 
- Informe del servei territorial de carreteres 

 
L’art. 5 de l’ordenança reguladora de la informació urbanística i de la 
intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl estableix que el manteniment de 
façanes està subjecte a comunicació prèvia quan no es necessita de la 
instal·lació de bastides o elements auxiliars a més de 3 metres. El projecte 
aportat preveu la instal·lació d’una bastida de més de 3 m d’alçada, 
conseqüentment l’obra està subjecte a l’obtenció de llicència d’obres. 

 
El pressupost de les obres, d’acord amb el projecte aportat és de 4.185,00 €, 
el projecte preveu una actuació puntual a la façana consistent en el repicat i 
restitució dels cantells dels balcons i no una rehabilitació integral de la façana, 
aquesta tipologia d’obra no està recollida en l’annex citat a l’art. 9 de 
l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres de l’any 2018, pel que la base del pagament a compte 
queda determinat pel pressupost presentat per l’obligat tributari i que consta 
en el projecte visat pel col·legi  professional corresponent. 

 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent i l’informe del servei territorial de carreteres és favorable amb les 
següent prescripcions: 
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- Les obres es realitzaran amb la corresponent autorització per part de 
l’Ajuntament de Canet de Mar 

- Es prendran les mesures necessàries per a que les obres d’arranjament 
del trencaaigües de l’edifici i la instal·lació de la bastida fixa o plataforma 
mòbil eviti qualsevol perill o molèstia als usuaris de la carretera i 
vianants; posteriorment, en cas que es generi runa es transportarà a un 
abocador autoritzat. 

- Els vianants sempre tindran una zona de pas segura. En el cas 
extraordinari que, per necessitat s’hagi de tancar la vorera, s’haurà de 
condicionar un pas senyalitzant-lo correctament. Aquest pas en cap cas 
serà per la calçada de la carretera. 

- La carretera s’ha de mantenir en tot moment neta de qualsevol producte 
de les obres. 

- Tots els treballs hauran de complir tot allò que estableixen les diverses 
legislacions específiques, i d’una manera especial, pel que fa referència a 
la Llei de Prevenció de Riscos. 

- Una vegada acabades les obres, es netejaran tots els materials que es 
trobin a l’interior de l’àrea afectada, en especial de la zona de domini 
públic i restituint, si s’escau, tots els elements que puguin haver estat 
malmesos com a conseqüència de les mateixes. 

 
Per tot l’exposat, s’informa favorablement les obres sol·licitades subjectes a 
l’obtenció de llicència d’obres menors, per ajustar-se a les obres de reparació 
incloses al punt 3.2 de l’art. 118 de les NNSS, amb les condicions establertes 
pel Servei territorial de carreteres i sempre que s’aporti l’estudi de gestió de 
residus corresponent.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 21 d’agost de 2018, el contingut del 
qual es transcriu a continuació: 
 

“Atès que l’arquitecta municipal ha emès, en data 18/07/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
restauració de la façana de l’immoble situat al carrer Balmes, XX, sol·licitada 
per la Comunitat de propietaris de l’edifici de referència, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, va documentada en els termes que 
estableix la normativa aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall 
suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, 
tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, 
consta acreditat a l’expedient que en data 03/04/2018 es va efectuar una 
autoliquidació per import de 28,71 euros i que, en data 23/07/2018, s’ha 
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ingressat l’import de 139,50 euros, per completar la liquidació per import total 
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 € 
 
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 2018, 
ponderat amb els coeficients correctors que s’hi detallen. 
 
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar una 
autoliquidació per import de 74,72 euros, corresponents a un pressupost 
declarat de 1.868,00 euros. 
 
Posteriorment, en data 16/07/2018 RE5122, es presenta el projecte d’obres 
visat, amb un pressupost de 4.185,00 euros. Segons consta a l’informe tècnic 
de data 18/07/2018,  aquesta tipologia d’obra no està recollida en l’annex citat 
a l’art. 9 de l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’any 2018, pel que la base del 
pagament a compte queda determinat pel pressupost presentat per l’obligat 
tributari i que consta en el projecte visat pel col·legi professional corresponent, 
per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte és el que resulta del 
càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus Total
4.185,00 € 4% 167,40 €
 
Cal, doncs, fer l’ingrés complementari, per import de 92,68 euros. 
 
Pel que fa l’import de les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus 
de la construcció, és el que resulta dels càlculs següents: 
 
Concepte Tipus Total
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 83,70 €

Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 150,00 €

 
Atès que en data 03/04/2018 es va dipositar una fiança en garantia de la 
correcta reposició dels béns municipals que poguessin resultar afectats per 
l’obra per import de 60,00 euros, corresponents a un PEM declarat de 1.868,00 
euros, cal dipositar l’import complementari, per import de 23,70 euros.  
 
Tercer.- D’acord amb el que preveu l’article 14.1.b de l’Ordenança reguladora 
de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sòl, relatiu a les ocupacions de la via pública o espais lliures, estan subjectes a 
obtenir l'autorització d'ocupació del domini públic tots els actes que comportin 
l’ús privatiu d’aquest domini com, entre d’altres, les bastides.  
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Segons estableix l’apartat segon del mateix article, les autoritzacions 
d’ocupació de la via pública complementàries a una altra llicència que siguin 
necessàries per a l’execució de l’actuació, es subjectaran a les condicions 
següents: 
  
 es ponderaran inicialment en base als metres lineals de façana (MLF). 
 no es concediran per a un nombre inferior a 8 metres lineals. 
 es tramitaran d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 

segons els criteris establerts en l’annex I d’aquesta ordenança. 
 si concorren necessitats d’ocupació diferents als estàndards de l’annex I, 

s’hauran de sol·licitar conjuntament amb la llicència. 
 si comporten l’ocupació de la voravia cal preveure un pas alternatiu de 

vianants en adequades condicions de seguretat. 
 en cap cas no podran tenir una profunditat superior a l’amplada dels 

vehicles aparcats a façana o equivalent. 
 quan l’ocupació, a parer de la policia local, interfereixi en el trànsit rodat o 

de vianants, fent-la incompatible o desaconsellable, es podran determinar 
espais d’ocupació temporal alternatius.  

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 9. “Taxa per l’ocupació de terrenys d’us 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues” estableix les tarifes 
següents: 
 

TARIFA PRIMERA- OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA I MATERIALS DE LA 
CONSTRUCCIÓ Euros 
1) ocupació de la via pública amb aparells elevadors i grues 
torre, bastides, tanques, sitges de ciment, deposició, descàrrega i 
emmagatzematge provisionals de materials d'obra, casetes 
d'obra o de venda immobiliària, contenidors i sacs de runa, 
reserves d'aparcament relacionades amb l’obra i altres elements 
auxiliars d’execució d’obra, per dia i metre lineal de façana  0,54 € 
S’estableix un estàndard mínim de 8 metres lineals de façana per 
dia.  
Aplicant-se a la mateixa una tarifa a raó de  128,42/mes 
2) si concorren necessitats d’ocupació inferiors als estàndards de 
la tarifa anterior, per dia i m.l. 0,27 €

 
Al projecte aportat en data 16/07/2018, a l’apartat “Durada de l’ocupació” es 
preveu una durada aproximada dels treballs de 2 mesos, a partir de la 
concessió de la corresponent llicència, per la qual cosa l’import a liquidar de 
manera prèvia a l’obtenció de la llicència és el que resulta del càlcul següent: 
 

8 m lineals x 60 dies x 0,27 € = 129,60 € 
 
Quart.- Atès que la finca de referència es troba dins la zona d’afectació 
respecte la N-II, que en aquest tram és travessia urbana, i atès que es preveu 
l’ocupació de la via pública, cal sol·licitar i obtenir la corresponent autorització 
de la Direcció General de carreteres. 
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En data 16/07/2018 RE5122 s’ha aportat l’informe favorable emès pel cap del 
Servei Territorial de Carreteres a Barcelona, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, el qual imposa un seguit de condicions a observar durant 
l’execució de l’obra, les quals hauran de quedar incorporades a la llicència. 
 
Cinquè.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret 
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015”. 
 

CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de signatura electrònica 
s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors 
sol·licitada, previ dipòsit i ingrés dels imports esmentats als punts Segon i 
Tercer del present informe, i amb les condicions recollides a l’informe favorable 
emès pel cap del Servei Territorial de Carreteres a Barcelona de data 
15/06/2018.” 

 
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, amb l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics i vist que, en data 30/08/2018, s’ha 
acreditat l’ingrés tant de la taxa per ocupació de la via pública com dels imports 
complementaris en concepte d’ICIO i garantia per la correcta reposició dels béns 
municipals. 
 
Considerant que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 118 i 
següents de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
Considerant que l’adopció d’aquesta resolució 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 conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Comunitat de propietaris de 
l’immoble situat al carrer Balmes, XX, per a la restauració de la façana de 
l’immoble, sense perjudici de tercers, salvat el dret de propietat i amb les 
condicions següents: 
  

1. Es prendran les mesures necessàries per a que les obres d’arranjament del 
trencaaigües de l’edifici i la instal·lació de la bastida fixa o plataforma 
mòbil eviti qualsevol perill o molèstia als usuaris de la carretera i vianants; 
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posteriorment, en cas que es generi runa es transportarà a un abocador 
autoritzat. 

2. Els vianants sempre tindran una zona de pas segura. En el cas 
extraordinari que, per necessitat s’hagi de tancar la vorera, s’haurà de 
condicionar un pas senyalitzant-lo correctament. Aquest pas en cap cas 
serà per la calçada de la carretera. 

3. La carretera s’ha de mantenir en tot moment neta de qualsevol producte 
de les obres. 

4. Tots els treballs hauran de complir tot allò que estableixen les diverses 
legislacions específiques, i d’una manera especial, pel que fa referència a 
la Llei de Prevenció de Riscos. 

5. Una vegada acabades les obres, es netejaran tots els materials que es 
trobin a l’interior de l’àrea afectada, en especial de la zona de domini 
públic i restituint, si s’escau, tots els elements que puguin haver estat 
malmesos com a conseqüència de les mateixes. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres per un import de cent seixanta-set euros 
amb quaranta cèntims (167,40 €), per taxes urbanístiques de tramitació, la 
quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €) i, per 
ocupació de la via pública, cent vint-i-nou euros amb seixanta cèntims (129,60 
€). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de vuitanta-tres euros amb setanta cèntims (83,70 
€) i la fiança de residus de construcció per import de cent cinquanta euros 
(150,00 €). Aquestes fiances es retornaran finalitzades les obres, prèvia 
sol·licitud, i un cop comprovat el dipòsit dels residus en un gestor autoritzat.  
 
QUART.- Notificar l’acord als interessats. 
 
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. 
 
8.5.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA DIVISIÓ 
HORITZONTAL DE L’EDIFICI SITUAT A LA RIERA BUSCARONS, XX. 
 
Vista la instància i la documentació presentades per la senyora MJRC en virtut de 
la qual sol·licita llicència d’obres majors per a la divisió horitzontal de l’edifici 
situat a la Riera Buscarons, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 23 d’agost de 2018, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que es tracta de la memòria i els plànols que 
defineixen  la divisió horitzontal que es vol realitzar i que consisteix en 
segregar dues entitats de l’edificació existent a la cantonada entre la riera 
Buscarons, XX i el carrer Saüc, XX, formada per una planta baixa i dues 
plantes pis, de forma que en resulten: 
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1. ENTITAT 1. RIERA BUSCARONS, XX, planta baixa: Entitat en planta 

baixa amb accés directe des de la Riera Buscarons i  amb ús de local 
comercial. La  superfície construïda de l’entitat 1 és de 45,07 m2 i la 
superfície total útil de 34,24 m2.  
 

2. ENTITAT 2. CARRER SAÜC, XX: Entitat en planta baixa, primera i 
segona. Accés directe des del carrer Saüc. Accés a l’habitatge a través 
del vestíbul d’entrada de la planta baixa i les escales d’accés a la planta 
pis. A la mateixa planta baixa també hi ha un traster, un garatge i un 
bany. Pel que fa a les plantes pis, tant la planta primera com la segona 
és destinen a habitatge. La superfície construïda de l’entitat 2 és de 
219,46 m2, disposant a nivell de planta primera d’una terrassa, de 
28,67 m2 i un balcó de 1,93 m2. La superfície total útil és de 176,47 m2. 

 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigents 
(DOGC núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors, es 
constata que la finca objecte de la divisió horitzontal es troba en sòl urbà i té 
el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1”carrers de cases 
alineades”. Subzona 1c “carrers comercials”: 
 

- Amplada mínima de parcel·la edificable 4,50 m. 
- Alçada reguladora màxima 10,00 m., equivalent a PB+2PP. 
- Alçada mínima lliure en planta baixa de 3,00 m. i màxima de 4,00 m. 
- Profunditat edificable total. 
- Usos admesos: 

o Residencial i garatges particulars. En cap cas no es podran crear 
places d’aparcament ni habitatges en planta baixa.  

o Comercial, magatzem i oficines. 
o Queden expressament prohibides les discoteques, sales de festes, 

pubs, bars musicals i similars. 
o Serveis i equipaments excepte assistencial i funerari. 
o Tallers amb limitació de molèsties. 

 
- Es poden construir edificacions secundàries en planta baixa, ocupant 

com a màxim el 35% del pati posterior, adossades al fons amb una 
profunditat de menys de 5 m. i amb una alçada inferior a 3.75 m. 
Aquestes construccions poden anar destinades a magatzem , serveis, 
petits tallers, garatges i altres usos complementaris, però en cap cas 
residencial. 

 
Pel que fa a l’edificació existent a la finca de la riera Buscarons, 11, 
aquesta es troba inclosa al catàleg del patrimoni arquitectònic i elements 
d’interès històric i artístic, com a Bé amb protecció urbanística específica 
(BPUE), fitxa B078, essent objecte de protecció: 
 

1. La façana, pel que fa a: 
o Composició en dos eixos verticals i geometria. 
o Posició de sostres. 
o Forma, dimensió i emmarcament de les obertures. 
o Llosa de balcó i baranes de ferro forjat. 
o Relleus i elements ornamentals d’ofici. 
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o Tipologia dels tancaments practicables de l’època. 
 
També cal destacar que a la valoració de l’esmentat immoble que es fa a la 
fitxa del catàleg, s’esmenta que la planta baixa va ser reformada 
inadequadament per a destinar-la a un ús comercial, per tant, s’haurà de 
condicionar l’autorització de futures obres al tractament de la planta baixa 
de forma coherent sobre la resta de la façana. 
 
La divisió horitzontal proposada s’ajusta a les previsions de les Normes 
Subsidiàries, per tant, s’informa favorablement a la sol·licitud de 
referència.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 23 d’agost de 2018, el contingut del 
qual es transcriu a continuació: 
 

“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació complementàries 
presentades per la senyora MJRC per obtenir llicència de divisió horitzontal 
de l’edifici situat a la Riera Buscarons, XX, s’emet informe a partir dels 
següents 
 

ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 27/06/2018 RE4505, la senyora MJRC 
sol·licita llicència divisió horitzontal de l’edifici situat a la Riera Buscarons, 
XX, de Canet de Mar. 
 
2n.- L’arquitecta tècnica municipal emet, en data 23/08/2018, informe 
favorable, atès que la proposta s’ajusta als paràmetres de la normativa 
urbanística vigent. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLU), amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, emetre el següent 
 

INFORME 
 
Primer.-  En l’aspecte substantiu o material les llicències de divisió 
horitzontal venen regulades als articles 30 i següents del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (RPLU), segons els quals estan subjectes a llicència 
urbanística prèvia la constitució o modificació d’un règim de propietat 
horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un conjunt immobiliari i 
qualsevol altre operació o negoci jurídic que, directament o indirectament, 
comporti un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres 
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels 
autoritzats en una llicència urbanística anterior. A aquests efectes, les 
places d’aparcament i els trasters només s’han de tenir en compte si el 
planejament urbanístic o les ordenances municipals d’edificació regulen el 
seu nombre o dimensió. 
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SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha 
iniciat a sol·licitud de la interessada i 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 23/08/2018 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el 
projecte de divisió horitzontal presentat. 
 
Tercer.- Quant a les taxes urbanístiques de tramitació, l’article 10 de 
l’Ordenança fiscal núm. 20, preveu que el dipòsit de la taxa, a que es 
refereix l’article 8.2 d’aquesta ordenança s’haurà de constituir a la 
Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència o 
de realitzar la comunicació prèvia. 
 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat aquest dipòsit d’acord 
amb el concepte i import que preveu l’art. 6.1.8 de l’ordenança: 
 
Tramitació de llicències de divisió horitzontal ................ 213,07 € 
 

CONCLUSIÓ: 
 
En els termes anteriorment al·ludits, i vist l’informe tècnic favorable, 
s’informa favorablement la llicència sol·licitada el dia de la data de la 
signatura electrònica si bé, per a la concessió de la llicència, caldrà 
acreditar prèviament que s’ha efectuat l’ingrés de la quantitat esmentada 
al punt tercer del present informe.” 

 
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, la 
proposta per part dels Serveis Tècnics i atès que en data 29 d’agost ha estat 
ingressat l’import pendent. 
 
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 30 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Considerant que l’adopció d’aquesta resolució 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 conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres majors a la senyora MJRC per a la divisió 
horitzontal de l’edifici situat a la Riera Buscarons, XX, de Canet de Mar, d’acord 
amb la memòria redactada per l’arquitecte tècnic JPM, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. 
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SEGON.- Les finques resultants seran les següents: 
 

1. ENTITAT 1. RIERA BUSCARONS, XX, planta baixa: Entitat en planta baixa 
amb accés directe des de la Riera Buscarons i  amb ús de local comercial. La  
superfície construïda de l’entitat 1 és de 45,07 m2 i la superfície total útil de 
34,24 m2.  

 
2. ENTITAT 2. CARRER SAÜC, XX: Entitat en planta baixa, primera i segona. 

Accés directe des del carrer Saüc. Accés a l’habitatge a través del vestíbul 
d’entrada de la planta baixa i les escales d’accés a la planta pis. A la 
mateixa planta baixa també hi ha un traster, un garatge i un bany. Pel que 
fa a les plantes pis, tant la planta primera com la segona és destinen a 
habitatge. La superfície construïda de l’entitat 2 és de 219,46 m2, disposant 
a nivell de planta primera d’una terrassa, de 28,67 m2 i un balcó de 1,93 
m2. La superfície total útil és de 176,47 m2. 

  
TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques de tramitació per import de dos-cents 
tretze euros amb set cèntims (213,07 €), ingressades en data 29 d’agost de 2018. 
 
QUART.- Notificar l’acord a la interessada. 
 
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. 
 
8.6.- ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE I DARRER PAGAMENT DE LA BECA 
D’INVESTIGACIÓ  RAIMON BONAL 2016. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar convoca bianualment la Beca d’investigació local: 
Raimon Bonal i de Falgàs. Atès que en l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local  de data 26 de gener de 2016 es va aprovar la  convocatòria de la 
9ena edició de la Beca.   
 
Atès que a la Junta de Govern Local del 25 de maig de 2016 es va ratificar el 
veredicte de la Comissió de Selecció de la Beca segons el qual el projecte 
mereixedor és: Diagnosi per a la reactivació agrària de Canet de Mar, de RSM. 
 
Atès que en data 3 de maig de 2017 es va aprovar a la Junta de Govern Local un 
ajornament del lliurament de la Beca d’acord amb el punt número 12 de les bases 
i que preveu el lliurament de la Beca com a màxim el maig de 2018. 
 
Atès que el dia 30 de maig en Roger Soler Martí va registrar el treball final a més 
de fer-ne una presentació pública en les Jornades de Patrimoni Natural celebrades 
el 6, 7 i 8 d’abril de 2018. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Cultura, de data 27 d’agost de 2018, que diu: 
 
“Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació a la realització al 4art i darrer pagament de la Beca Bonal al Sr. RSM, 
emet el següent 



S/Amn 

 
27 

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 

INFORME 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar convoca bianualment la “Beca d’investigació local: 
Raimon Bonal i de Falgàs”, tot recollint la iniciativa popular proposada pel 
Col·lectiu Ciutadà Raimon Bonal. La beca s’atorga a un projecte d’investigació 
sobre qualsevol àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, 
jurídiques, etc.) que tingui relació directa amb Canet de Mar i té una dotació 
econòmica de 5.000 euros que es concedeix al projecte guanyador.  
 
Atès que en l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local  de data 26 
de gener de 2016 es va aprovar la  convocatòria de la 9ena edició de la Beca 
d’Investigació Local Raimon Bonal i de Falgàs, 2016. 
 
Atès que a la Junta de Govern Local del 25 de maig de 2016 es va ratificar el 
veredicte de la Comissió de Selecció de la Beca Raimon Bonal i de Falgàs segons 
el qual el projecte mereixedor és: Diagnosi per a la reactivació agrària de Canet 
de Mar, de RSM. 
 
Atès que en data 30 de setembre es va realitzar una reunió de seguiment de la 
Beca i que s’està desenvolupant amb normalitat, però que en data 10 de març de 
2017 l’autor RSM sol·licita l’ajornament del lliurament pel termini d’un any. 
 
Atès que en data 3 de maig de 2017 es va aprovar a la Junta de Govern Local un 
ajornament del lliurament de la Beca d’acord amb el punt número 12 de les bases 
de la Beca Bonal i que preveu el lliurament de la Beca com a màxim el maig de 
2018. 
 
Atès que el dia 30 de maig en RSM va registrar el treball final de la Beca Bonal, 
es considera que es pot realitzar el quart i darrer pagament de la Beca Bonal. Per 
aquest motiu s’ha realitzat la AD corresponent amb l’import de 1.062,50€, que 
inclou l’import de l’IRPF corresponent. 
 
Per tot el que aquí s’exposa se sol·licita que es realitzi el quart i darrer pagament 
de la Beca Bonal, d’acord amb les bases de la convocatòria.”  
 
De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada de Cultura, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el treball final de la Beca Bonal 2016-18 , “Diagnosi per a la 
reactivació agrària de Canet de Mar”, presentat pel Sr. RSM, en data 30 de maig 
de 2018, i que obra en l’expedient. 
 
SEGON.- Reconèixer l’obligació en favor del Sr. RSM, per import brut de 
1.062,50 euros, i import líquid de 860,63 euros, corresponents a la quarta i 
darrera fracció de la Beca Bonal 2016-2018 amb càrrec a la partida 
31.33400.48500 Beques i Premis - Cultura. 
 
TERCER.- Notificar els anteriors acords a l’interessat i comunicar-los als 
departaments d’Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns. 
 
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 
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previstos en l’article 219.2 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria. 
8.7.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AMPA DE 
L’INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER AMB MOTIUS DELS ACTES DE 
CELEBRACIÓ DEL 25è ANIVERSARI DEL CENTRE. 
 
Atès que el curs 1992-1993 va iniciar l’activitat docents l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner i que per tant enguany fa 25 anys de la seva activitat docents. 
 
Vist que l’AMPA de l’Institut Lluís Domènech i Montaner ha dut a terme juntament 
al el claustre de professors i els alumnes del centre el projecte d’organitzar 
diversos actes commemoratius. 
 
Atès que al pressupost municipal per a l’any 2018 hi ha una singularment 
previstes una partida per fer front a les despeses que es deriven del conveni.  
 
Vista la memòria justificativa del conveni que consta a l’expedient.  
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb l’AMPA de l’Institut 
Lluís Domènech i Montaner, el qual es transcriu a continuació. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’AMPA 
DE L’INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER PER LA CELEBRACIÓ DEL 25è 
ANIVERSARI DEL CENTRE.  
 
Canet de Mar,           de             de  2018 

 
REUNITS 

 
D’una altra part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb 
DNI 38804223A fent ús de les atribucions que li atorga l’article 53 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, legítimament facultada per ________________________________. S’adjunta 
al present conveni certificat de l’al·ludit acord com annex I; assistida 
per___________________, secretari general de la corporació, que dona fe de l’acte, 
d’acord amb les funcions professionals pròpies dimanant del Reial Decret 1174/1987, de 
18 de desembre. 
 
D’altra part, ____________ , amb DNI_________________ , amb domicili 
a__________________ ____________________________, en qualitat de presidenta de 
l’AMPA de l’Institut Lluís Domènech i Montaner. S’adjunta al conveni present com a annex 
II, certificació literal de l’acord del seu nomenament.  

 
MANIFESTEN 

 
I. Que el setembre de 1992 es va iniciar l’activitat docent l’ Institut Lluís 

Domènech i Montaner al recinte i a l’edifici modernista de Vil·la Flora. 
II. Que el curs 2001-2002 es va inaugurar les noves instal·lacions del centre, les 

quals sempre han estat obertes més enllà de la funció docent a les entitats del 
municipi a través de la col·laboració amb l’Ajuntament. 

III. Que l’AMPA de l’Institut Lluís Domènech i Montaner té el projecte, juntament 
amb el claustre de professors i els alumnes de celebrar el 25è aniversari del 
centre en commemoració i agraïment per la tasca educativa i comunitària que 
aquest ha dut a terme en el nostre municipi. 
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IV. Que l’Ajuntament de Canet de Mar vol contribuir i donar suport a les activitats 
programades en el marc d’ aquesta celebració com a agraïment a la tasca 
desenvolupada pel centre i per la seva AMPA durant tots aquests anys,  i en el 
convenciment que és a través de l’educació i la formació de les persones que 
aconseguirem una societat millor, més justa i més  cohesionada. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents expressen la seva 
voluntat per a l’establiment d’un conveni de col·laboració subjecte als següents: 

 
PACTES 

PRIMER.- Objecte 
 
L’objecte del conveni present és l’establiment d’un marc de col·laboració econòmica entre 
l’ajuntament i l’AMPA de l’Institut Lluís Domènech i Montaner per fer front a les despeses 
d’organització i promoció dels actes de celebració del 25è aniversari del centre següents: 
 

- Inauguració del 25è curs escolar del centre.  
- Celebració del 25è aniversari per Carnaval. 
- Concert de grups vinculats al centre a l’envelat de Vil·la Flora. 
- Espectacle performance a càrrec dels alumnes del Batxillerat d’Arts 

Escèniques i Comediants, SA. 
- Marató de donació de sang 
- Botifarrada popular 
- Jornades de portes obertes del centre 

 
SEGON.- Obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a desenvolupar les actuacions següents:  
 

1. Aportar la  quantitat econòmica que s’estableixi al pacte quart d’aquest conveni.   
 

2. Donar suport tècnic i material en l’organització dels actes. 
 

3. Col·laborar en la difusió dels diversos actes i esdeveniments. 
 
TERCER.- Obligacions de l’AMPA de l’Institut Lluís Domènech i Montaner: 
 
L’AMPA de l’Institut Lluís Domènech i Montaner  s’obliga a desenvolupar les actuacions 
següents: 
 

1. Planificar i organitzar les activitats que consten al pacte primer d’aquest conveni de 
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de 
legalitat, així com la seva justificació.  
 

2. L’entitat beneficiària està obligada a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 
de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar 
tota la documentació requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació 
a la subvenció concedida.  
 

3. L’entitat beneficiària haurà de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014.   
 

4. Fer constar la col·laboració municipal en tots els materials de difusió 
 

5. Posar a disposició dels òrgans d’inspecció de l’ajuntament signant els mitjans 
materials necessaris, a fi i efecte de garantir la transparència del destí de les 
aportacions del consistori. 
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6. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 

cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 

 
QUART.- Import de la subvenció: 
 
L’Ajuntament  a través de l’Àrea d’Educació subvencionarà l’AMPA de l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner amb un imports de quatre-mil euros (4.000€) per dur a terme la 
realització del es activitats descrites als punts anteriors. 
 
CINQUÈ.- Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de l’entitat 
beneficiària. 
 
SISÈ.- Termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de l’execució 
dels actes de celebració del 25è aniversari de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, durant 
el curs 2017-2018. 
 
SETÈ.- Termini i forma de justificació. 
 
L’entitat beneficiària haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades com 
a màxim el dia 31 d’octubre de 2018 mitjançant la presentació de: 
 

- memòria detallada de les activitats realitzades 
- exemplar autenticat de totes les edicions, publicacions i documentació 

gràfica que hagi generat la publicitat de l’activitat. 
- còpia de les factures corresponents a les despeses derivades de 

l’activitat per import de 4.000€   
 
VUITÈ.- Pagament 
 
La subvenció econòmica que estableix el conveni present es farà efectiva a l’entitat en un 
únic pagament, en el termini d’un mes a partir de l’acceptació de  la documentació 
justificativa corresponent.  
 
En cas que la despesa total justificada sigui inferior a la liquidada, l’entitat haurà de tornar 
l’import proporcional a la part no justificada a l’ajuntament. 
 
NOVÈ.- Compatibilitat amb d’altres subvencions. 
 
1.- L’entitat beneficiària haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar. 
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
DESÈ.- Règim jurídic supletori 
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En tot allò no previst en la resolució present s’estarà al que estableix l’Ordenança General 
de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el reglament que la 
desenvolupa.  
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
 a). Un cop finalitzat el termini de les pròrrogues possibles. 

b). L’acord entre les parts. 
c). La pèrdua de l’exercici de la competència de qualsevol de les parts. 
d). L’incompliment de les obligacions i compromisos per part d’algun dels sota 

signants. 
e). Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f). Per qualsevol causa diferent a les anteriors, prevista al conveni o en altres lleis. 

 
ONZÈ.- Vigència 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura, amb efectues durant el curs 2017-
2018 fins al 31 d’octubre de 2018.  
 
DOTZÈ.- Comissió de seguiment 
 
Es constitueix una comissió de seguiment que vetllarà pel compliment del conveni i que 
estarà representada per un representant de l’institut, un de l’entitat beneficiària i un 
representant de l’ajuntament.  
 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta 
de la Tinença d’Alcaldia delegada d’Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb l’entitat AMPA Institut 
Lluís Domènech i Montaner per regular les línies de col·laboració mútua.  
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa que suposa la signatura d’aquest 
conveni, amb càrrec a la partida 51 32000 48301 del pressupost vigent per 
aquest 2018  
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa  per signar tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 
 
9.- 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 17.20 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcaldessa  
   
 


