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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 23 D'ABRIL DE 2020 
 

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 
Lloc: a distància mitjançant vídeoconferència 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:30 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/15 ordinari 16/04/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Concessió llicència obra major carrer Verge de Montserrat 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets del dia 6 al 12 d’abril de 2020 
2.2.2. Llibre Decrets 1a quinzena abril 2020 
 
2.3. Secretaria 
2.3.1. Proposta ampliació termini lliurament vehicle amb motiu del COVID-19 
 
2.4. Promoció Econòmica i Turisme 
2.4.1. Acceptació ajuts Diputació "Recull d'activitats de suport al teixit empresarial", 
any 2020 
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3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/15 ordinari 16/04/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
16 d’abril de 2020 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. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
 
2.1.1.CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A L’ADMINISTRACIÓ DE 
FINQUES PERE PLANAS, SL, ACTUANT EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS VGE. DE MONTSERRAT 
 
Vista la instància presentada per l’Administració de finques Pere Planas, SL, actuant en 
nom i representació de la Comunitat de Propietaris de l’immoble situat al carrer Vge. De 
Montserrat, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres majors per al reforç d’un pilar i 
el sostre del local tercer de la planta baixa d’aquest edifici, d’acord amb el projecte tècnic 
redactat pel Sr. XXX. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 24/03/2020, que es transcriu 
a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 

FETS 

En data de 10 d’octubre de 2019 s’entra per registre d’entrada núm. 2019-8936 

sol·licitud de llicència d’obres majors per al reforç d’un pilar i el sostre del local tercer de 

la planta baixa de l’edifici situat al carrer Verge de Montserrat on consta un pressupost 

d’execució material de 24.335,95 €. 

En data de 27 de novembre de 2019 es realitza informe tècnic de la sol·licitud 

presentada, on es conclou amb el requeriment dels següents punts: 

1) Donat que la sol·licitud s’acompanya d’un projecte tècnic que inclou reforços 

estructurals a la totalitat de l’edifici i, d’acord amb l’imprès de sol·licitud, tant sols 

s’actua en una part de la planta baixa, és necessari ajustar el projecte o la 

sol·licitud a les actuacions realment objecte de llicència. 
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2) Donat que al projecte consta la necessitat de col·locació de bastides, és 

necessari justificar el compliment de l’ordenança municipal reguladora de la 

informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl per a 

elements auxiliars que ocupen la via pública, així com la liquidació de les taxes 

corresponents. 

3) Aportar el projecte tècnic signat també pel sol·licitant de la llicència d’obres. 

En data de 3 de desembre de 2019 s’entra per registre d’entrada núm.2019-10696 la 

següent documentació per part del sol·licitant: 

1) Escrit justificatiu dels treballs inclosos a la 1a fase de les obres, plànols, fitxa de 

residus i pressupost de l’industrial 

2) Projecte complert de les obres de reforç, estudi bàsic de seguretat, assumeix de 

direcció, nomenament de coordinador de seguretat i programa de control de 

qualitat. 

En data de 2 de gener de 2020 es notifica a la comunitat de propietaris informe tècnic 
on es reitera la necessitat d’aportar un projecte bàsic o executiu amb un pressupost 
ajustat a la sol·licitud d’obra presentada i als treballs d’obra objecte de llicència, així com 
l’assumeix d’obra corresponent. 
 
En data de 28 de gener de 2020 i registre d’entrada 807 s’aporta nova documentació 
corresponent a la sol·licitud de llicència d’obres integrada per: 
 

1) Autorització de representació de la comunitat de propietaris. 

2) Estat d’amidaments i pressupost de la fase 1a de les obres signat l’arquitecte 
tècnic (col·legiat núm. 6.193). 

3) Plànols de definició de les obres visats pel col·legi professional (els mateixos 
aportats amb anterioritat) que són un extracte del projecte de rehabilitació 
complert de tot l’edifici. 

4) Full assumeix de direcció visat pel col·legi professional CAATB (el mateix que ja 
s’havia aportat inicialment). 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord 
de la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019. 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC) 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ur-
banisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 
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- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl  

- Ordenances fiscals vigents 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la corresponent al carrer 
Verge de Montserrat està classificada dins el sòl urbà consolidat i els paràmetres 
urbanístics d’aplicació queden regulats sota la clau “R3b” corresponent a la zona d’illa 
tancada, subzona de parcel·la mitjana. Es determina una profunditat edificable màxima 
de 12 m i una alçada reguladora de planta baixa i tres plantes pis. 
 
L’edificació existent sobrepassa els paràmetres màxims d’edificació, tant pel que fa a la 
profunditat edificable com a l’alçada reguladora màxima. L’art. 36 del POUM estableix 
que en les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació 
disconforme amb els paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, però no 
quedin fora d’ordenació, s’hi ha d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació 
sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament urbanístic. Els obres 
sol·licitades consisteixen en un reforç d’un forjat existent (21,35 m2) a la coberta del local 
3er, el reforç d’un pilar de formigó armat, la rehabilitació dels murs de la planta soterrani 
i la reparació general de la xarxa de sanejament horitzontal que transcorre sota la solera 
del soterrani. 
 
SEGONA.- D’acord amb els amidaments i el pressupost aportats el pressupost 
d’execució material de l’obra és de 24.335,95 €. L’art. 9 de l’ordenança fiscal del 2020 
de Canet de Mar, la base del pagament a compte de l’impost sobre construccions 
instal·lacions i obres es determina a partir dels mòduls que estableix l’annex de 
l’ordenança, no obstant això, quan la construcció, instal·lació o obra sigui d’una modalitat 
que no s’hagi contemplat en el referit annex, la base del pagament es determinarà en 
funció del pressupost presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel 
Col·legi Oficial corresponent. La tipologia de l’obra objecte de llicència no ha estat 
contemplada per l’annex de l’ordenança, així que l’impost es determinarà en funció del 
pressupost presentat. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Les obres corresponents a la sol·licitud de llicència són merament de rehabilitació, 
consolidació i reparació d’elements existents, pel que, tot i tractar-se d’un volum 
disconforme, són autoritzables d’acord amb l’art. 36 del POUM i l’art. 108 del TRLUC. 
En conseqüència, s’informa favorablement a la concessió de llicència sol·licitada per a 
les obres de reforç del sostre del local 3r, d’un pilar de formigó armat i la reparació de la 
xarxa de sanejament horitzontal. Les obres autoritzades són exclusivament les 
corresponents a l’estat d’amidaments i pressupost que es determina per a la primera 
fase, i corresponen, tant sòls, a una part del projecte presentat.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 25/03/2020, que es transcriu a 
continuació: 
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“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 

En data 10/10/2019 RE8936 l’Administració de finques Pere Planas, SL, actuant en nom 
i representació de la Comunitat de Propietaris de l’immoble situat al carrer Verge de 
Montserrat, sol·licita llicència d’obres majors per al reforç d’un pilar i el sostre del local 
tercer de la planta baixa d’aquest edifici, d’acord amb el projecte tècnic redactat pel 
senyor XXX, arquitecte  tècnic col·legiat (Visat AZP093 de data 03/12/2018). 

Un cop examinada la documentació complementària presentada en dates 03/12/2019 
RE10696 i 29/01/2020 RE807, l’arquitecta municipal emet informe favorable a 
l’atorgament de la llicència sol·licitada en data 24/03/2020 assenyalant que, en tractar-
se d’un volum disconforme, les obres que s’autoritzen seran merament de rehabilitació, 
consolidació i reparació d’elements existents. 

FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme (TRLU), 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística (RPLU),  
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (LPACAP), 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS), 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

d’edificació i ús del sol, 
- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- 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 subsol, 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. 
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Segona .- 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 24/03/2020 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Reforma 1,67 €/m2  110,00 m2 183,7 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 09/10/2019 l’Administrador de la finca va 
efectuar l’ingrés de l’import mínim de 333,96 euros. 
 
Quarta.- 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 2019, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
A l’informe tècnic de data 27/11/2019 que consta l’expedient administratiu es fa constar 
que el pressupost de referència (PR) de 24.335,95 euros que es detalla al projecte 
presentat es considera adequat a l’aplicació de l’ordenança fiscal esmentada. 
 
Així, la quota a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 

24.335,95 € 4%  973,44 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 09/10/2019 l’Administrador de la finca va 
efectuar l’ingrés de l’import. 
 
Cinquena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que 
poguessin resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 486,72 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 09/10/2019 l’Administrador de la finca va 
efectuar el dipòsit d’aquest import. 
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Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que s’ha aportat el document d'acceptació núm. 2019/0146, signat pel gestor de residus 
autoritzat LLUIS AGELL, SL, per tal de garantir la correcta destinació dels residus 
separats per tipus, en compliment del que preveu la Disposició Final Primera del Reial 
Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 
En aquest document hi consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la memòria explicativa 
registrada d’entrada en data 03/12/2019 RE10696, en la qual es fa constar que les obres 
de la 1a fase, objecte de la llicència sol·licitada, es realitzaran a l’interior de l’edifici, per 
tant no hi haurà ocupació de la via pública. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, 
de data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que 
en la resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

“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. 2019/1041 de 18 de juny.” 

CONCLUSIONS 

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència sol·licitada. “ 

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

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

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. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 

Primer.- Concedir llicència d’obres majors a l’Administració de finques Pere Planas, SL, 
actuant en nom i representació de la Comunitat de Propietaris Vge. De Montserrat, per 
a les obres de reforç del sostre del local 3er, d’un pilar de formigó armat I la reparació 
de la xarxa de sanejament horitzontal. 
 

• Les obres corresponents a la sol·licitud de llicència són merament de 
rehabilitació, consolidació i reparació d’elements existents, pel que, tot i tractar-
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se d’un volum disconforme, són autoritzables d’acord amb l’art. 36 del POUM i 
l’art. 108 del TRLUC. 

 

• Les obres autoritzades són exclusivament les corresponents a l’estat 
d’amidaments i pressupost que es determina per a la primera fase, i 
corresponen, tant sòls, a una part del projecte presentat. 

 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import de nou-cents setanta-
tres euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro (973,44€) i per taxes urbanístiques 
l’import de tres-cents trenta-tres euros amb noranta-sis cèntims d’euro (333,96€). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia dels valors urbanístics en risc per 
import de quatre-cents vuitanta-sis euros amb setanta-dos cèntims d’euro (486,72€) i 
s’ha aportat comprovant d’haver dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1. RELACIÓ DECRETS DEL 6 AL 12 D’ABRIL DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets del 6 al 12 
d’abril de 2020: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2020/607 03 Decret d'Alcaldia autoritzant targetes moneder 06/04/2020 

RESAL2020/608 Decret aprovació AD's relació Q2020_07 06/04/2020 

RESAL2020/609 DECRET OBRA MENOR PG MISERICÒRDIA 06/04/2020 

RESAL2020/610 DECRET PLAQUES FOTOVOLTAIQUES VERDAGUER I CALLIS 06/04/2020 

RESAL2020/611 Decret aprovació 1a certificació Lot 1 06/04/2020 

RESAL2020/612 Decret exp.108961 06/04/2020 

RESAL2020/613 Decret exp.109197 06/04/2020 

RESAL2020/614 Decret INCOACIÓ gossos 06/04/2020 

RESAL2020/615 Decret exp. 20-221908 06/04/2020 

RESAL2020/616 Decret INCOACIÓ gossos 06/04/2020 

RESAL2020/617 Decret exp.19092 06/04/2020 

RESAL2020/618 Decret d'Alcaldia sol·licitant baixa càrrec per duplicat 06/04/2020 

RESAL2020/619 DECRET CONST PISCINA RIAL DELS OMS 07/04/2020 

RESAL2020/620 Decret suspensió obres pluvials carrer Josep Mora 07/04/2020 

RESAL2020/621 Decret Convocatòria JGL ordinària 09042020 07/04/2020 

RESAL2020/622 Decret contractació subministrament portàtils per l'emergència del Covid-19 07/04/2020 

RESAL2020/623 Decret 1a TA aprovació quota préstec CONSUM 2020_04 07/04/2020 

RESAL2020/624 01 Decret 1a TA incoació d'expedient 07/04/2020 
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RESAL2020/625 01 Decret 1a TA incoació d'expedient 07/04/2020 

RESAL2020/626 Decret aprovació factura 1 certificació coberta Fundació els Garrofers 07/04/2020 

RESAL2020/627 Denegació festa Media Luz 08/04/2020 

RESAL2020/628 Decret exp. 20-221696 08/04/2020 

RESAL2020/629 Decret RR exp.1900000248 08/04/2020 

RESAL2020/630 Decret exp.20-221721 08/04/2020 

RESAL2020/631 Decret RR exp.2000000096 08/04/2020 

RESAL2020/632 Decret CORRECTE gossos 08/04/2020 

RESAL2020/633 Decret exp.19-220573 09/04/2020 

RESAL2020/634 Decret pròrroga lloguer nínxol 800 09/04/2020 

RESAL2020/635 Decret exp.19-216444 09/04/2020 

RESAL2020/636 06 Decret 1a TA ordenació de pagaments 2020_008 09/04/2020 

RESAL2020/637 Decret designa advocat representació RCA 2622019V 09/04/2020 

RESAL2020/638 07 Decret 1a TA ordenació de pagaments 2020_007 09/04/2020 

RESAL2020/639 Decret nomenament suplents Comissió Paritària 09/04/2020 

RESAL2020/640 (D) Decret autorització canvi de data 09/04/2020 

RESAL2020/641 Decret 1a Tinència reconeixement triennis abril 2020 09/04/2020 

RESAL2020/642 Decret d'Alcaldia obertura compte corrent 09/04/2020 

RESAL2020/643 03_Decret sol·licitud subvenció Generalitat pels danys causats pel temporal 
Gloria 

09/04/2020 

RESAL2020/644 03 Decret 1a TA ordenació de pagaments 2020_006 09/04/2020 

RESAL2020/645 (D) Decret contractació manteniment programa nòmines per l'any 2020 12/04/2020 

RESAL2020/646 Decret aixecament suspensió obra 12/04/2020 

 

 
2.2.2. LLIBRE DECRETS 1A QUINZENA ABRIL 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes d’abril de 2020. 
 

 
2.3. Secretaria 
 
2.3.1. AMPLIACIÓ TERMINI LLIURAMENT VEHICLE A DESTINAR A LA POLICIA 
LOCAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de desembre de 2019, va 
acordar adjudicar el contracte per al subministrament, en la modalitat d’arrendament, 
d’un vehicle a destinar a la Policia Local, a la mercantil Banco de Santander, SA amb 
CIF núm. A39000013, pel preu global de 41.729,28 €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat 
de 8.491,20 €, per als 48 mesos de contracte (1.046,26 €/mes, IVA inclòs), amb subjec-
ció al PCAP i PPTP i a l’oferta presentada pel propi licitador. 
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Atès que en data 8 de gener de 2020 es va procedir a la formalització del contracte. 
 
Vist l’escrit presentat pels Srs. XXX, en nom i representació de Banco Santander, SA, 
en data 2 d’abril de 2020, en el que posen de manifest la impossibilitat d’executar el 
contracte de subministrament esmentat, com a conseqüència de les mesures extraordi-
nàries imposades pel Govern per tal de fer front a la situació d'emergència derivada de 
l'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i sol·liciten la suspensió del contracte esmentat 
així com la pròrroga del termini de lliurament del vehicle.  
 
Vista la clàusula cinquena de l’esmentat contracte, segons la qual el termini de lliurament 
del vehicle és de 8 setmanes des del moment en que els vehicles es posin a disposició 
a l’empresa adjudicatària per part del concessionari o fabricant.  
 
Atès que en la mateixa clàusula cinquena es disposa que la durada del contracte és de 
48 mesos a comptar des de la data de lliurament del vehicle a les dependències muni-
cipals. 
 
Atès que el vehicle encara no s’ha lliurat, la durada del contracte de subministrament, 
en la modalitat d’arrendament, d’un vehicle a destinar a la Policia Local, no ha iniciat 
encara, no essent possible la suspensió d’un contracte que encara no ha iniciat.  
 
Atès que, pel que fa al termini de lliurament del vehicle, de conformitat amb el que ma-
nifesta el responsable del contracte en el seu informe de data 6 d’abril d’enguany, va 
iniciar el 6 de març d’enguany, data en què el vehicle havia arribat a l’adjudicatària del 
contracte, essent de 8 setmanes a comptar des d’aquella data. 
 
Vist l’informe emès pel cap acctal de la Policia Local en data 6 d’abril d’enguany, en el 
informa favorablement la suspensió del termini de lliurament del vehicle i que es torni a 
reprendre en el moment que finalitzi la suspensió dels terminis administratius. 
 
Atès que segons disposa l’art. 34.2 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de me-
sures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en cas 
que el contractista demanés l’ampliació del termini previst al contracte i oferís el compli-
ment dels seus compromisos si aquest s’ampliés, l’òrgan de contractació, previ informe 
del responsable del contracte, li atorgarà un termini que serà, almenys, igual al temps 
perdut com a conseqüència del COVID-19, a no ser que el contractista en demanés un 
de menor, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Atorgar l’ampliació del termini de lliurament del vehicle a destinar a la Policia 
Local, objecte del contracte formalitzat en data 8 de gener de 2020, de manera que 
aquest es considera interromput en data 14 de març d’enguany i es reprendrà en el 
moment que es desactivi l’estat d’alarma. 
 
Segon.- Que es notifiqui la present resolució a la contractista. 

 
2.4. Promoció Econòmica i Turisme 

 
2.4.1. ACCEPTACIÓ AJUTS DIPUTACIÓ "RECULL D'ACTIVITATS DE SUPORT AL 
TEIXIT EMPRESARIAL", ANY 2020 
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Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 9 de gener 

de 2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu 

règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos. 

 

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/300 de data 12 de febrer de 2020, 

l’ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, a través de l’apli-

catiu Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) la seva cooperació 

i assistència per a la realització de diverses actuacions, que es poden emmarcar en el 

recurs inclòs en el catàleg següent: 

 

Recurs Tipus de recurs Classes de recurs 

"Recull d'activitats de suport al tei-
xit empresarial" 

Recurs material 
Realització de serveis i ac-

tivitats 

 

el contingut del qual es concreta en el catàleg sectorial “Recull d’activitats de suport al 

teixit empresarial”, que d’acord amb l’article 26.1.c) del règim del Catàleg, té un caràcter 

mixt, en incloure també una transferència econòmica, adreçat a procurar suport al finan-

çament de l’activitat, sent el recurs material esmentat el preeminent a l’efecte de deter-

minar el procediment a seguir per a la seva concessió. 

 
Atès que en data 10 de març de 2020 la Presidència Delegada de l’Àrea de Desenvolu-
pament econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona ha dictat un decret 
(ref. Reg. 2323/20) aprovant la concessió dels recursos materials consistents en la rea-
lització de serveis i activitats per a la realització d’actuacions, que formen part del catàleg 
sectorial “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, atorgant a l’Ajuntament de Canet de Mar els 
recursos següents: 
 

CODI XGL Actuació 
import conce-

dit 

20/Y/280989 
Coneix els requisits legals i fiscals de la venda on-
line 

594,00 €  

20/Y/280994 Com fer pressupostos per guanyar diners 396,00 €  

20/Y/280995 
 Vull ser autònom/a: què puc fer amb el certificat di-
gital? 

396,00 €  

20/Y/281009 
El (nou) consumidor és 3,0, com acomplir amb les 
seves expectatives 

864,00 €  

20/Y/280991 
Com fer networking efectiu a les xarxes socials. Tre-
ballem conjuntament LinkedIn 

864,00 €  

20/Y/280992 Identitat digital i reputació a la xarxa del teu negoci 1.296,00 €  

20/Y/280993 
El contingut és el rei: taller d'estratègia i creació de 
continguts de valor 

864,00 €  

20/Y/280996 
 Aprèn finances bàsiques jugant! Descobreix què 
t'expliquen el balanç i el compte de resultats de la 
teva empresa 

864,00 €  
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20/Y/280997  Les 12 úniques maneres de captar clients 1.080,00 €  

20/Y/280998 
10 claus per innovar i créixer a través del teu pro-
ducte 

864,00 €  

20/Y/280990 Com fer previsions d'ingressos de xarxes socials. 432,00 €  

 

Total 8.514,00 €  

 
Vist l’informe favorable emès en data 9 d’abril i que s’incorpora a l’expedient. 
 
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. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 

Primer.- Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, per a la realització 

d'accions del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 del catàleg sectorial 

"Recull d'activitats de suport al teixit empresarial" de l'Àrea de desenvolupament 

econòmic local: 
 

CODI XGL Actuació 
import 

concedit 
Cost (€) 

Aporta-
ció muni-

cipal 
(10%) € 

20/Y/280989 
Coneix els requisits legals i fiscals 
de la venda on-line 

594,00 €  660,00 €  66,00 €  

20/Y/280994 
Com fer pressupostos per guanyar 
diners 

396,00 €  440,00 €  44,00 €  

20/Y/280995 
 Vull ser autònom/a: què puc fer 
amb el certificat digital? 

396,00 €  440,00 €  44,00 €  

20/Y/281009 
El (nou) consumidor és 3,0, com 
acomplir amb les seves expectati-
ves 

864,00 €  960,00 €  96,00 €  

20/Y/280991 
Com fer networking efectiu a les 
xarxes socials. Treballem conjun-
tament LinkedIn 

864,00 €  960,00 €  96,00 €  

20/Y/280992 
Identitat digital i reputació a la 
xarxa del teu negoci 

1.296,00 €  1.440,00 €  144,00 €  

20/Y/280993 
El contingut és el rei: taller d'estra-
tègia i creació de continguts de va-
lor 

864,00 €  960,00 €  96,00 €  

20/Y/280996 

 Aprèn finances bàsiques jugant! 
Descobreix què t'expliquen el ba-
lanç i el compte de resultats de la 
teva empresa 

864,00 €  960,00 €  96,00 €  

20/Y/280997 
 Les 12 úniques maneres de cap-
tar clients 

1.080,00 €  1.200,00 €  120,00 €  

20/Y/280998 
10 claus per innovar i créixer a tra-
vés del teu producte 

864,00 €  960,00 €  96,00 €  

20/Y/280990 
Com fer previsions d'ingressos de 
xarxes socials. 

432,00 €  480,00 €  48,00 €  
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Totals 8.514,00 €  9.460,00 €  946,00 €  

 
Segon.- Que dins el pressupost municipal de la corporació per a l’any 2020 hi ha con-
signació suficient a la partida 30 43300 22606 per poder assumir els costos que puguin 
derivar-se de les actuacions, dins l’àmbit del “Recull d'activitats de suport al teixit em-
presarial" del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 i a aquests efectes 
s’ha expedit el següent document de retenció de crèdits: RC 220200000485 
 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2020. 
 
Quart.-. Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessat 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, als 
efectes oportuns. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i president de la Junta, 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 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, 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 
sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es pro-
cedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Secretaria 

 
3.1.1. APROVACIÓ ANNEX PLA DE SEGURETAT I SALUT LOT 1 EDIFICI ELS GAR-
ROFERS 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 3 de juliol de 2019, acordà aprovar, de 
conformitat amb l’acta d’aprovació emesa pel coordinador de seguretat i salut, el pla de 
seguretat i salut elaborat per l’empresa B28 Construccions, SL, per a l’execució de les 
obres d’un cobert i reparació defectes constructius a l’edifici de la fundació Els Garrofers, 
Lot 1. 
 
Atès que en data 20 d’abril d’enguany, l’empresa B28 Construccions, SL, incorpora a 
l’expedient un Annex al Pla Seguretat i Salut aprovat, el qual fa referència a les mesures 
preventives de protecció de la salut pels treballadors a les situacions produïdes per 
l’efecte de Coronavirus COVID-19. 
 
Vista l’Acta d’aprovació de l’annex al Pla de Seguretat i Salut emesa pel coordinador de 
seguretat i salut. 
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Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal emès en data 21 d’abril d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 

 
APROVACIÓ DE L’ANNEX AL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
DE  LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE COBERT A L’EDIFICI EXISTENT DE LA 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS  SITUAT AL C/ JOSEP BARÓ, 32  (LOT 1), QUE 
INCORPORA LES MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 
PELS TREBALLADORS A LES SITUACIONS PRODUÏDES PER L’EFECTE DE 
CORONAVIRUS COVID-19 
 
FETS 
 
La Junta de  Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 3 de juliol de 2019, 
va acordar, entre d’altres, l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a l’execució de 
les obres de construcció de cobert a l’edifici existent de la fundació Els Garrofers, 
situat al C/ Josep Baró, 32 (Lot 1), redactat per l’empresa b28construccions, S.L. i 
amb acta d’aprovació per part del coordinador de seguretat i salut. 
 
Amb registre d’entrada ENTRA 2020-3345 de 20 d’abril de 2020 s’aporta un Annex 
al pla de seguretat i salut amb les mesures preventives de protecció de la salut pels 
treballadors a les situacions produïdes per l’efecte de Coronavirus COVID-19. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- LLEI 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 
 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats 
d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és 
refereix el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció. El Pla de Seguretat i Salut pot ser modificat pel contractista 
d'acord amb el procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles 
incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb 
l'aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 
 
Segona.- Amb registre d’entrada ENTRA 2020-3339 de 20 d’abril de 2020 s’aporta 
l’acta d’aprovació de l’Annex al pla de seguretat i salut amb les mesures preventives 
de protecció de la salut pels treballadors a les situacions produïdes per l’efecte de 
Coronavirus COVID-19  per part del coordinador de seguretat i salut. 

 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vist i plau formal a 
l’Annex del Pla de Seguretat i Salut presentat per B28 Construccions S.L. per a 
l’execució de les obres de construcció de cobert a l’edifici existent de la fundació Els 
Garrofers, situat al carrer Josep Baró, 32 (Lot 1), conformat pel coordinador de 
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seguretat i salut de l’obra. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, la mo-
dificació del Pla de Seguretat i Salut per a l’execució de les obres d’un cobert i reparació 
de defectes constructius a l’edifici de la fundació Els Garrofers, Lot 1, redactat per l’em-
presa adjudicatària B28 Construccions, SL i aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data 3 de juliol de 2019, amb la incorporació de l’Annex 1, conformat pel co-
ordinador de seguretat i salut de l’obra. 
 
Segon.- Fer arribar el Pla de Seguretat i Salut modificat a tots els interessats per tal que, 
de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, puguin 
presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de l’obra 
en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin 
produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte 
d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, requerirà 
l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui disposa el RD 
1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica l’article 7.4 de l’esmentat RD. 
 
Quart.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. Alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
- Es dona compte del Dictamen número 105/2020 de data 9 d’abril de 2020, de la Co-
missió Jurídica Assessora, en relació a la reclamació de responsabilitat patrimonial ins-
tada davant l’Ajuntament de Canet de Mar, pel senyor XXX pels danys i perjudicis morals 
causat arran de la publicació al web municipal de dades personals de caràcter confiden-
cial, comunicant que s’acorda estimar en la quantitat de 1.500,00 € - actualitzats a la 
data de finalització del procediment i, eventualment, més els interessos de demora cor-
responents, la reclamació abans esmentada. 
 
5. 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 17:30 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


