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

LOCAL DE DATA 18 DE JUNY DE 2020 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal d’esborrar totes les dades de caràcter 
personal que contenen, i donar així compliment a la legislació en matèria de protecció 
de dades personals.  
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:04 
Hora que acaba: 17:20 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

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. JGL2020/23 ordinari 11/06/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Recursos Humans i Organització 
2.1.1. Aprovació bases i convocatòria borsa oficials primera, diverses especialitats 
 
2.2. Urbanisme 
2.2.1. Acceptació atorgament ajut Catàleg de Serveis 2020 per a l'adquisició d'un sen-
sor de soroll 
2.2.2. Llicència obra major edifici plurifamiliar carrer de la Font, 6 
2.2.3. Llicència obra major Passeig Misericòrdia, 12-B 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Relació Decrets de l'1 al 7 de juny de 2020 
2.3.2. Llibre Decrets 1a quinzena juny 2020 
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2.4. Secretaria 
2.4.1. Aprovació del conveni de colꞏlaboració amb el Consell Comarcal del Maresme 
per al finançament del servei de transport adaptat i/o assistit per a l'any 2020. Exp. 
1374/2019 3583  
2.4.2. Aprovació expedient de contractació i plecs de clàusules servei assessorament 
jurídic a l'OMIC 
 
2.5. Educació, Igualtat i Participació 
2.5.1. Acceptació ajuts Catàleg DIBA 2020 – Àrea de Joventut 
2.5.2. Acceptació ajuts Catàleg DIBA 2020 – Àrea d’Educació 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/23 ordinari 11/06/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia  
11 de juny 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. Recursos Humans i Organització 

 
2.1.1. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA BORSA OFICIALS PRIMERA, 
DIVERSES ESPECIALITATS 
 
Fets: 
 
Les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat, han anat imposant una taxa 
de reposició d’efectius que ha fet disminuir la plantilla general de l’Ajuntament, atès que 
s’han produït diverses baixes, per jubilació, incapacitació o altres causes que no s’han 
pogut suplir i això fa que, en certs àmbits, quan es produeix una baixa temporal, no es 
pugui prestar el servei amb plenes garanties, ni amb la qualitat que mereixen els 
ciutadans.  
 
Atès que la  de 6/2018,  de 3 de juliol, Llei de pressupostos generals de l’Estat, per a 
l’any 2018, prorrogada per a l’any 2019, en el seu article 19.Uno estableix les limitacions 
a la incorporació de nou personal fixant les taxes de reposició d’efectius en funció dels 
sectors i administracions.  
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Atès que l’apartat Dos del mateix article 19, preveu que durant l’any 2018 i per extensió 
al 2019, no  es procedirà  a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de 
personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat en casos excepcionals i per 
a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en tant que és una entitat local no està sotmesa 
a l’autorització prèvia del ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques per procedir 
a la contractació de personal laboral temporal, però si a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat en relació amb la prohibició d’incorporar nou personal excepte casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 9 de juny de 2020, que 
es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
La tècnica de Recursos Humans, en relació amb l’expedient per a la selecció de 
personal per a constituir una borsa de personal amb categoria d’oficial primera de 
diverses especialitats, per cobrir diverses vacants que es puguin produir a l’Ajuntament 
de Canet de Mar i en virtut d’allò establert als articles 173 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER. Tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els 
principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el previst en el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en la resta de l'ordenament jurídic. 
 
Les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral 
mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans 
expressats, així com els establerts a continuació: 

 
— Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
— Transparència. 
— Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
— Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció. 
— Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques 

a desenvolupar. 
— Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció. 
 

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 
 

— El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública. 
— El Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. 
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— El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
— Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
— El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els 
programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
d'Administració Local. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
— El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— L'article 6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del 
català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball 
de les Administracions Públiques de Catalunya. 
— Els articles 21.1.g), 91, 103 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
— Els articles 51 i 53 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes. 
 
TERCER. És personal laboral el que en virtut de contracte de treball formalitzat per 
escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la 
legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En funció 
de la durada del contracte aquest podrà ser fix, per temps indefinit o temporal. 

 
El personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regeix, a més de per la 
legislació laboral i per les altres normes convencionalment aplicables, pels preceptes 
del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que es declarin aplicables pel 
mateix. 

 
QUART. L'article 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, l'accés als cossos i escales de funcionaris o a les categories laborals es 
realitza a través dels procediments d'oposició, concurso-oposició o concurs i, si escau, 
els cursos de formació o la fase de prova que determini la convocatòria. 

 
I conforme a l'article 94 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el personal laboral no permanent serà 
seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, excepte en els 
casos de màxima urgència. 
 
CINQUÈ. Quant al coneixement del català haurà d'atendre's al que es disposa en l'article 
6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de 
l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les 
Administracions Públiques de Catalunya, que estableix que en les convocatòries de 
selecció de personal interí o personal temporal, les persones aspirants han d'acreditar 
el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita. 

 
SISÈ. D'acord amb l'establert en l'article 51 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat Efectiva de Dones i Homes, les Administracions Públiques, en l'àmbit 
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de les seves respectives competències i en aplicació del principi d'igualtat entre dones 
i homes, deuran: 

 
— Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de 
discriminació amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes 
en l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional. 
— Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menyscapte de la 
promoció professional. 
— Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació pública com al llarg de 
la carrera professional. 
— Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i 
valoració. 
— Establir mesures efectives de protecció enfront de l'assetjament sexual i a 
l'assetjament per raó de sexe. 
— Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o 
indirecta, per raó de sexe. 
— Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits 
d'actuació. 
 
SETÈ. Durant tot el procés de constitució de borsa, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i en la normativa vigent en matèria de transparència. 
 
VUITÈ.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base generals 
reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà completat amb les 
bases específiques que regeixin expressament cada convocatòria, i que seran les 
aquestes darreres les que determinaran els requisits específics que es requereixin en 
cada procés en concret. 
 
NOVÈ. El procediment a seguir serà el següent: 
 

A. La Junta de Govern Local, exercint una competència delegada en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, aprovarà la convocatòria i les 
bases, que posteriorment es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i i en 
extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix l'anunci de 
la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

 
Les bases contindran, com a mínim, les dades següents (article 70 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol): 
 
a. Nombre, naturalesa i característiques de les places objecte de convocatòria i 
determinació expressa de l'escala, subescala i classe a la qual pertanyen; 
indicació del grup de titulació al fet que correspongui cadascuna d'elles i quines 
es reserven a promoció interna, si escau. 
a. Sistema selectiu. 
b. Proves d'aptitud o coneixements que s'hagin de superar, determinant el seu 
nombre i naturalesa. 
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c. Condicions i requisits establerts en l'article següent. 
d. Centre o dependència on s'hagin de dirigir les instàncies i termini de 
presentació. 
e. Proves selectives que s'hagin de celebrar i, si escau, relació de mèrits que 
s'hagin de tenir en compte en la fase de concurs, així com els sistemes 
d'acreditació i valoració d'aquests mèrits. Determinació, si escau, de les 
característiques i durada del curs de formació o del curs selectiu, així com del 
període de pràctiques amb caràcter selectiu. 
f. Designació del tribunal qualificador que hagi d'actuar i la seva categoria. Pel 
que es refereix als cursos selectius de formació, l'òrgan selectiu estarà format 
per personal designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en els 
termes previstos en el conveni que se cita en l'article 64.1 d'aquest Reglament. 
g. Sistema de qualificació i puntuació mínima de cada prova. 
h. Programa sobre el qual versaran les proves. 
i. Període d'inici de les proves, encara que sigui en termes aproximats, o fixació 
del període màxim de temps que hagi de transcórrer fins a la celebració de les 
proves. 
j. Ordre d'actuació dels aspirants segons el resultat del sorteig celebrat 
prèviament, si escau. 
k. Declaració expressa que els tribunals no podran aprovar ni declarar que ha 
superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de places objecto 
de convocatòria. 
l. Senyalització de l'equip multiprofessional a l'efecte de l'article 77 d'aquest 
Reglament. 
 
Conforme a l'article 92 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, una vegada publicada la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí 
Oficial de la Província, la resta dels anuncis es faran públics a la seu de la 
corporació local, sense perjudici del que estableix l'article 78 del mateix 
Reglament. 

 
B. Les solꞏlicituds, requerint prendre part en les corresponents proves d'accés a 
la borsa de treball, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les 
condicions exigides a les bases generals que s'adjunten a aquest expedient, es 
dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre 
Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals explicats a partir 
de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (vegeu l'article 77.1 del Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol). 
 
C. Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en el 
termini d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta 
resolució, que es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (art. 78 RPEL), 
s'assenyalarà un termini de deu dies hàbils per a esmena i possibles 
reclamacions. En la mateixa publicació es farà constar el dia de baremació dels 
mèrits dels aspirants proposats. 
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Les alꞏlegacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies següents 
a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagués dictat resolució, s'entendran desestimades. 
 
D. Quant a l'òrgan de selecció haurem d'atendre al que es disposa en l'article 60 
del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que estableix que els òrgans de 
selecció seran colꞏlegiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis 
d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la 
paritat entre dona i home. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 
 
Per altra banda, els articles 292 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en 
concordança amb el que es disposa en l'article 72 i següents del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, estableix que «Els òrgans de selecció es constituiran en cada convocatòria 
per la corporació d'acord amb les normes següents: 
 
a) Un terç està integrat per membres i/o funcionaris de la mateixa corporació. 
b) Un altre terç està integrat per personal tècnic. 
c) L'altre terç està integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública 
de Catalunya, a proposta de la mateixa Escola. 
  
En els tribunals o òrgans similars ha de garantir-se la presència de funcionaris, 
però en cap cas han de ser constituïts majoritàriament per membres en actiu del 
mateix cos o la mateixa escala per la qual ha de fer-se la selecció. El personal 
tècnic i el funcionari han de tenir la idoneïtat necessària en relació amb el tipus 
de places a proveir. 
 
La regulació de la composició i el funcionament dels tribunals o d'òrgans similars 
és la que s'estableixi reglamentàriament. 
 
Els actes del tribunal poden ser impugnats enfront de l'òrgan convocant 
mitjançant recurs d'alçada. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 
 
Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres seran 
personalment responsables de l'objectivitat del procediment, de l'estricte 
compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la 
realització i qualificació de les proves i publicació dels seus resultats. 
 
Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de 
l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-
se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria. 
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El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 

 
E. Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, els Tribunals faran pública 
la relació d'aprovats per ordre de puntuació a la seu electrònica, precisant-se que 
el nombre d'aprovats no podrà depassar el nombre de places vacants 
convocades. 

 
Els aspirants proposats aportaran davant l'Administració, dins del termini de vint 
dies naturals des que es publiquen en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, els 
documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la 
convocatòria. 
 
Els qui dins del termini indicat, i excepte els casos de força major, no 
presentessin la documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun 
dels requisits exigits, no podran ser contractats, quedant anulꞏlades totes les 
actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver 
incorregut per falsedat en les seves solꞏlicituds de participació. 

 
F. Els aspirants que siguin anomenats per ser contractats deuran presentar-se 
davant l'Administració, dins del termini que se’ls indiqui en la notificació que se’ls 
faci per a la seva incorporació, formalitzant-se el corresponent contracte. Fins 
que es formalitzin els mateixos i s'incorporin als llocs de treball corresponents, 
els aspirants no tindran dret a percepció econòmica alguna. 
 

 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa d’oficials primera de diverses especialitats,  reuneixen 
els requisits mínims exigits per la normativa legal d’aplicació 
  
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
 
Atès que en  la contractació o nomenament d'aquest personal s'han de garantir els 
principis de publicitat, mèrit i capacitat, correspon aprovar unes bases que regulin la 
convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal que pugui ser cridat en funció 
de la puntuació. 
 
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,  
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Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria d'un concurs oposició per a la 
constitució d’una borsa de treball de la categoria d’oficial primera de diverses 
especialitats, per cobrir possibles substitucions, de caràcter temporal, a la plantilla de 
personal de l'Ajuntament de Canet de Mar  

 
Segon.-  Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el web municipal i l’anunci de la convocatòria  en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
2.2. Urbanisme 

 
2.2.1. ACCEPTACIÓ ATORGAMENT AJUT CATÀLEG DE SERVEIS 2020 PER A 
L'ADQUISICIÓ D'UN SENSOR DE SOROLL 
 
Fets: 
 
En el BOPB del dia 11 de desembre de 2015 es va publicar l’acord adoptat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015, en virtut del qual 
s’aprova el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general. 
 
En virtut del Decret núm. 2020/293, de 12 de febrer, de l’Alcaldia, es resol el següent: 
 

Primer.- Aprovar les següents solꞏlicituds de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Canet de 
Mar per demanar suport econòmic i tècnic a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, Catàleg de serveis 2020: 
 

A. RECURS ECONÒMIC: 
 

Recurs 
Descripció general de l’actuació a 
demanar 

Adquisició de dispositius integrables a la 
plataforma Sentilo de la Diputació de 
Barcelona 

Adquisició de sensor de soroll 

 
B. RECURSOS TÈCNICS:  
 

Recurs 
Descripció general de l’actuació a 
demanar 

Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols Redacció del Pla d’autoprotecció del pavelló 

Implantació i renovació de serveis 
urbans 

Redacció del Projecte d’enllumenat del 
carrer Isla Cristina 
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Plans directors d’equipaments i espai 
públic 

Pla inicial de manteniment dels equipaments 
municipals 

Projectes d’equipaments i espai públic 
Redacció del Projecte de rehabilitació 
energètica de l’edifici Vilꞏla Flora 

Recerca historicoarqueològica Estudi històric de béns a protegir 

 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució a l’Àrea d’Urbanisme, a la Intervenció i Tresoreria 
municipal.  

 
En data 29 de maig de 2020 la Diputació de Barcelona comunica, a través del Portal 
Municipal de Tràmits, que la Junta de Govern, mitjançant dictamen de 28 de maig de 
2020, ha resolt el procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència 
competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020. D’acord amb la 
comunicació rebuda, per tal que aquesta concessió esdevingui definitiva, els ajuts s'han 
d'acceptar expressament. 
 
En virtut del mateix acord s’aprova, entre d’altres, la concessió a l’Ajuntament de Canet 
de Mar del recurs econòmic següent: 
 

Actuació Codi XGL Import 2020 (€) Import total 

Adquisició sensor de soroll 20/Y/287862 2.571,73 2.571,73 

 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar el suport concedit per la Diputació de Barcelona, dins el Catàleg de 
serveis de l’any 2020 amb l’actuació “Adquisició sensor de soroll”. 
 
Segon.- Facultar l'alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar expressament l'acceptació de l'ajut concedit a la Direcció de Serveis 
de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, a través del PMT, 
i als Serveis Econòmics municipals. 
 
 
2.2.2. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AL SR. xxx I LA SENYORA 
xxxxx, PER A LES OBRES DE GRAN REHABILITACIÓ D’EDIFICACIÓ 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES PER A 5 HABITATGES AL CARRER DE LA 
FONT, NÚM. x 
 
Fets: 
 



 

11 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

Vista la instància presentada pel Sr. xxx i la Sraxxx, en virtut de la qual sol.liciten llicència 
per a rehabilitar integrament edificació plurifamiliar entre mitgeres per a 5 habitatges al 
C/Font, x, d’acord al projecte redactat per l’arquitecta xxx. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 23/03/2020, referent al projecte bàsic que es transcriu 
a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 2 d’agost de 2019 es presenta solꞏlicitud d’obres majors per a les obres de 
gran rehabilitació d’edificació plurifamiliar entre-mitgeres per a 5 habitatges al carrer de 
la Font núm. x de Canet de Mar. En data 28 d’agost de 2019 es solꞏlicita un canvi de 
titularitat de la llicència solꞏlicitada a favor de xxx. 
 
La rehabilitació es proposa sobre l’edificació existent que es troba inclosa al catàleg de 
patrimoni municipal. Al projecte bàsic presentat s’estima un pressupost d’execució ma-
terial de 251.711,86 €. 
 
En data de 25 d’octubre de 2019 es notifica informe tècnic municipal que posa de mani-
fest la necessitat d’esmenar el projecte bàsic presentat amb la finalitat d’ajustar-lo a la 
normativa d’aplicació. 
 
En data de 20 de desembre de 2019 es presenta el projecte bàsic modificat. Un cop 
revisada la nova documentació es notifica nou informe d’esmenes el data 14 de febrer 
de 2020. 
 
Amb registre d’entrada 2020/2173 de 3 de març de 2020, s’aporta documentació en 
resposta a les esmenes solꞏlicitades. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar, aprovat per la comissió 
territorial d’urbanisme de data 18 de juliol de 2019. 

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

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

- 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. 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl  
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- Ordenances fiscals vigents 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 

PRIMERA.- El 12 de setembre de 2019 es va publicar al DOGC 7958 l’acord d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar, a l’efecte de la 
seva executivitat immediata. L’article 14 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, estableix que les 
llicències urbanístiques s’han d’atorgar amb les previsions de la legislació i el 
planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents 
en el moment de la resolució de la solꞏlicitud. Conseqüentment, s’informa la 
documentació aportada en base a la normativa urbanística vigent. 

SEGONA.- Consultat el POUM de Canet de Mar es constata que la finca es troba inclosa 
en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres establerts per la zona d’urbà 
tradicional subzona de carrers comercials, clau “R2c”, amb una profunditat edificable 
màxima de 17,20 m en planta baixa i 14 metres en plantes pis, i amb una alçada 
reguladora màxima de planta baixa i dues plantes pis. L’edificació existent es troba 
inclosa al catàleg de béns protegits com a “bé amb protecció urbanística específica”, 
d’acord amb els paràmetres normatius de l’apartat 1.2 del Títol IX del volum 
corresponent a la normativa urbanística del POUM. 
 
TERCERA.- La disposició addicional tercera de la normativa del POUM estableix que 
no s’incorpora i, per tant, continua vigent el Pla de millora urbana (PMU) per a l’ordenació 
volumètrica de determinats elements protegits pel catàleg de patrimoni aprovat 
definitivament per acord de la CTUB en sessió de 7 d’abril de 2011 (DOGC 5922 de 18 
de juliol de 2011). D’acord amb l’art. 3 d’aquest PMU es reconeix com a normatives les 
alçades lliures existents del bé protegit i d’acord amb l’art. 4 l’alçada reguladora queda 
definida per la suma de l’alçada de l’edificació existent més 0,70 m. 
 
QUARTA.- L’art. 84 del POUM estableix que les construccions admeses en coberta han 
de tenir un màxim de dues façanes sempre paralꞏleles a la façana de l’edificació, el 
projecte aportat redueix el volum de sota-coberta i compleix amb aquest precepte. 
 
CINQUENA.- Es modifica la planta sota coberta amb el compliment de l’alçada lliure 
interior mínima establerta pel decret d’habitabilitat de 2,50 m. 
 
SISENA.- Al document aportat s’especifica que es mantindrà la construcció existent al 
pati d’illa sense augmentar el seu volum. 
 
SETENA.- Es modifica la composició de la façana principal respectant els eixos de 
composició vertical per a les obertures modificades respectant, així, els paràmetres 
d’aplicació establerts pel Catàleg de Patrimoni de Canet de Mar. 
 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la llicència 
d’obres solꞏlicitada sempre que es compleixin les condicions següents: 
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1) No es construirà cap ampliació del volum annex del pati sense aportar document 
de conformitat dels veïns per a la construcció proposada. 

2) Es respectarà l’alçada mitja lliure interior de 2,50 m mínim establerta pel decret 
d’habitabilitat a les estances situades sota coberta per tal que puguin ser 
considerades com a habitacions. 

 
Donat que es presenta projecte bàsic, és necessari aportar el projecte executiu visat 
pel colꞏlegi professional corresponent que haurà d’ajustar-se al bàsic i haurà d’obtenir el 
vistiplau municipal abans de l’inici de les obres. En ell s’haurà de justificar l’alçada mitja 
de les estances de sota-coberta.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 23/03/2020, que es transcriu a con-
tinuació: 
 
“ 

INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
En data 02/08/2019 RE6770 el senyor xxx i la senyora xxx solꞏliciten llicència d’obres 
per a les obres de gran rehabilitació d’edificació plurifamiliar entre mitgeres per a 5 
habitatges al carrer de la Font, núm. x de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic 
redactat per l’arquitecta xxx. 
 
Un cop completades les esmenes a la documentació presentades pels interessats en 
dates 28/08/2019 RE7301, 20/12/2019 RE11417, 11/02/2020 RE1319 i 03/03/2020 
RE2173, l’arquitecta municipal emet informe favorable en data 23/03/2020, si bé imposa 
un seguit de condicions a les que cal donar compliment en el transcurs de les obres. 
 
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 
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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 instalꞏlació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instalꞏlacions 
ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
solꞏlicitud dels interessats. La solꞏlicitud 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. 
 
Tercera.- L’edificació objecte de l’obra està inclosa al Catàleg del Patrimoni arquitectònic 
i elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar, a la fitxa B040, amb un nivell de 
protecció de Bé amb protecció urbanística específica (BPUE). També està inclosa dins 
del Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de determinats elements protegits 
pel catàleg de patrimoni, aprovat definitivament per acord de la CTUB en sessió de 7 
d’abril de 2011 (DOGC 5922 de 18 de juliol de 2011). 
 
En data 23/03/2020 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat si bé, donat que es presenta un projecte bàsic, es considera necessari aportar 
el projecte executiu visat pel colꞏlegi professional corresponent, que haurà d’obtenir el 
vistiplau dels serveis tècnics municipals abans de l’inici de les obres. 
 
Quarta.- 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 

Ampliació 2,51 € 97,00 m2 243,47 € 

Reforma  1,67 € 445,40 m2 743,82 € 

TOTAL 987,29 € 

 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat l’ingrés d’aquest import. 
 
Cinquena.- 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 Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
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càlcul dels drets d’intervenció colꞏlegial per a l’any 2019, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
A l’informe tècnic de data 08/10/2019 es fa constar que el pressupost de referència (PR) 
de 251.711,86 euros que es detalla al projecte presentat es considera adequat a 
l’aplicació de l’ordenança fiscal esmentada, per la qual cosa la quota a liquidar per 
aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
251.711,86 € 4%  10.068,47 € 

 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat l’ingrés d’aquest import. 
 
Sisena.- 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 5.034,23 € 
 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat el dipòsit d’aquest import. 
  
Setena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, no consta acreditat a 
l’expedient que s’hagi aportat el document d'acceptació, signat per un gestor de residus 
autoritzat 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 haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de 
dipòsit per a la posterior gestió. 
 
Vuitena.- 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 solꞏlicitada si bé, prèviament a l’obtenció de la llicència, 
caldrà: 

a. Efectuar l’ingrés dels imports següents: 
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ICIO: 10.068,47 € 

Taxa:     987,29 € 

b. Efectuar el dipòsit de la garantia de reposició dels béns municipals: 5.034,23 €. 
c. Presentar el document d'acceptació de residus, signat per un gestor de residus 

autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus, 
on hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 

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

Es comprova que en data 25/05/2020, s’han efectuat els pagaments esmentats a les 
conclusions de l’informe jurídic de la TAG d’Urbanisme i també s’ha aportat el document 
d’acceptació de residus. 
 
RESULTANT que s’han acomplert 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 
de 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 al Sr. xxx i la senyora xxx, per a les obres de 
gran rehabilitació d’edificació plurifamiliar entre mitgeres per a 5 habitatges al carrer de 
la Font, núm. x, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecta 
xxx. Sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions 
particulars: 
 

1) No es construirà cap ampliació del volum annex del pati sense aportar document 
de conformitat dels veïns per a la construcció proposada. 

2) Es respectarà l’alçada mitja lliure interior de 2,50 m mínim establerta pel decret 
d’habitabilitat a les estances situades sota coberta per tal que puguin ser 
considerades com a habitacions. 

3) Com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar el 
projecte d’execució, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis 
tècnics municipals, en compliment del que disposa l’article 6.6 in fine de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl. 
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Així mateix, en compliment d’allò previst a l’Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, per la 
qual es modifica l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual es suspenen les 
activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que existeixi 
risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb l’esmentada activitat, 
en el transcurs de les obres caldrà donar compliment a les prescripcions següents: 
 

a) S’haurà de limitar la circulació de treballadors i materials per zones comuns no 
sectoritzades, i caldrà adoptar totes les mesures oportunes per tal d’evitar, durant 
el transcurs de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble. 

b) L’accés i sortida de la zona de l’obra s’haurà de produir a l’inici i a la finalització 
de la jornada laboral. 

c) Els treballadors hauran d’adoptar les mesures de prevenció i d’higiene en front 
al COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries. 

 
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 deu mil seixanta-
vuit euros amb quaranta-set cèntims d’euro (10.068,47 euros) i per taxes urbanístiques 
l’import de nou-cents vuitanta-set euros amb vint-i-nou cèntims d’euro (987,29 euros). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia pels valors urbanístics en risc per 
import de cinc-mil trenta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims d’euro (5.034,24 euros) 
i s’ha aportat comprovant de fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
 
2.2.3. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AL SR. xxx, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL PASSEIG DE LA 
MISERICÒRDIA, xx 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol.licita llicència per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Passeig de la Misericòrdia, xx, segons 
projecte de l’arquitecte xxx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 23/03/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2413/2019 1464   
Assumpte: esmenes de la solꞏlicitud de llicència d’obres majors per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat al Passeig de la Misericòrdia núm. xx. 
 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 19 de setembre de 2018 es presenta solꞏlicitud d’obres majors per a la 
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construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Passeig de la Misericòrdia núm. xx de Ca-
net de Mar. La solꞏlicitud (en format paper) s’acompanya de projecte bàsic (sense visar) 
redactat per l’arquitecte xxx, justificants de pagaments de taxes i impostos, justificant de 
dipòsit de garantia d’obres i assumeix d’obra del tècnic redactor del projecte (també 
sense visar). 
 
En data de 16 de novembre de 2018 es notifica informe tècnic municipal amb deficièn-
cies de caràcter esmenable. Pel registre electrònic amb entrada núm. 1839 d’11 de març 
de 2019, s’aporta nova documentació en resposta a l’informe tècnic notificat que s’ad-
junta a l’expedient administratiu corresponent. 
 
En data de 24 de maig de 2019 es notifica nou informe tècnic municipal, on es reitera la 
necessitat d’ajustar el projecte a l’adaptació topogràfica permesa per la normativa: les 
plataformes d’anivellació del costat de les partions no podran situar-se a més d’1,50 m 
per sobre o a més de 2,20 m per sota de la cota natural del límit. 
 
En data de 20 d’agost de 2019 (registre d’entrada núm. 7136) i amb data de 13 de 
desembre de 2019 (registre d’entrada 11176), s’aporten noves propostes que segueixen 
sense adaptar-se a la normativa en quant als moviments de terra permesos i la cota 
d’implantació de l’edificació. 
 
Amb registre d’entrada 1703 de 18 de febrer de 2020 s’aporta nova documentació que 
és objecte del present informe. Cal tenir en compte que, amb l’entrada en vigor del 
POUM  el 12 de setembre de 2019, la regulació de l’adaptació topogràfica ha quedat 
modificada de la següent manera: Els murs d’anivellament de terres a les partions no 
tindran, en cap punt, una alçada superior a 1,50 m per sobre de la cota natural del límit, 
ni una alçada superior a 1,50 m per sota de la cota natural del límit. Els murs interiors 
de contenció de terres no podran ultrapassar, a la part vista, un alçada de 3,00 m. Tant 
mateix, aquesta modificació no té efectes sobre l’aplicació en aquest projecte concret 
en que les modificacions de terres en totes les partions són de reomplert i no d’excava-
ció. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar, aprovat per la comissió 
territorial d’urbanisme de data 18 de juliol de 2019. 

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

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

- 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. 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
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d’edificació i ús del sòl  

- Ordenances fiscals vigents 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 

PRIMERA.- El 12 de setembre de 2019 es va publicar al DOGC 7958 l’acord d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar, a l’efecte de la 
seva executivitat immediata. L’article 14 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, estableix que les 
llicències urbanístiques s’han d’atorgar amb les previsions de la legislació i el 
planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents 
en el moment de la resolució de la solꞏlicitud. Conseqüentment, s’informa la 
documentació aportada en base a la normativa urbanística vigent. 

SEGONA.- Consultat el POUM de Canet de Mar es constata que la finca es troba inclosa 
en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres establerts per la zona de 
cases aïllades subzona de parcelꞏla 600 m2 d’alta intensitat, clau “R6g”, amb una 
edificabilitat neta de 0,45 m2 st/ m2 sòl, una ocupació màxima del 35% i una alçada 
reguladora màxima de planta baixa i una planta pis (7,50 m). Les separacions mínimes 
que estableix la normativa són de 3 m a laterals i posterior i de 6 m a carrer. 
 
TERCERA.- Revisada la documentació aportada en data 18 de febrer de 2020, es 
constata que s’aporten plànols del projecte bàsic modificat amb la finalitat d’ajustar-lo a 
la regulació del POUM en quant a les modificacions de la topografia del terreny 
admeses, vinculades amb el projecte d’obres per una llicència urbanística d’edificació. 
Es baixa la cota d’implantació de l’edificació en 20 cm i es creen talussos de proporció 
1/3 en gran part de la parcelꞏla per tal de complir amb el reomplert màxim de 1,50 m a 
les partions. Tant mateix, a la partió amb el Passeig de la Misericòrdia es crea un accés 
que comporta un reomplert superior. 
 
QUARTA.- El pressupost d’execució material que consta al projecte bàsic aportat és de 
239.185,59 €, es constata que el pressupost és adequat en aplicació de l’ordenança 
fiscal vigent a Canet de Mar. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la llicència 
d’obres solꞏlicitada sempre que es compleixi la condició suspensiva de modificar 
l’accés des del passeig de la Misericòrdia i traslladar-lo a una cota inferior 
minimitzant l’excés de reomplert que aquest accés suposa. 
 
Donat que es presenta projecte bàsic, és necessari aportar el projecte executiu visat 
pel colꞏlegi professional corresponent que haurà d’ajustar-se al bàsic i haurà d’obtenir el 
vistiplau municipal abans de l’inici de les obres. Al projecte executiu s’haurà d’especificar 
els materials i acabats de la tanca al passeig de la Misericòrdia, en consonància 
amb les existents, i s’haurà de modificar l’accés traslladant-lo a la cota més baixa 
possible per tal de minimitzar l’excés de reomplert que suposa. 
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Per altra banda, és necessari adjuntar l’assumeix de l’obra per part del tècnic visat pel 
colꞏlegi professional, així com l’assumeix per part d’un arquitecte tècnic/a o 
aparellador/a. 
 
S’informa que en cas d’ocupació de la via pública durant les obres serà necessari 
notificar-ho prèviament a la policia municipal a través del model de solꞏlicitud normalitzat 
i liquidar les taxes corresponents.”  
 
i l’informe del projecte executiu, emès en data 01/06/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2413/2019 1464   
Assumpte: projecte executiu amb esmenes corresponent a la solꞏlicitud de llicència 
d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Passeig de la Mi-
sericòrdia núm. xx. 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 19 de setembre de 2018 es presenta solꞏlicitud d’obres majors per a la cons-
trucció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Passeig de la Misericòrdia núm. xx de Canet 
de Mar. La solꞏlicitud (en format paper) s’acompanya de projecte bàsic (sense visar) 
redactat per l’arquitecte xxx, justificants de pagaments de taxes i impostos, justificant de 
dipòsit de garantia d’obres i assumeix d’obra del tècnic redactor del projecte (també 
sense visar). 
 
En data de 16 de novembre de 2018 es notifica informe tècnic municipal amb deficièn-
cies de caràcter esmenable. Pel registre electrònic amb entrada núm. 1839 d’11 de març 
de 2019, s’aporta nova documentació en resposta a l’informe tècnic notificat que s’ad-
junta a l’expedient administratiu corresponent. 
 
En data de 24 de maig de 2019 es notifica nou informe tècnic municipal, on es reitera la 
necessitat d’ajustar el projecte a l’adaptació topogràfica permesa per la normativa: les 
plataformes d’anivellació del costat de les partions no podran situar-se a més d’1,50 m 
per sobre o a més de 2,20 m per sota de la cota natural del límit. 
 
En data de 20 d’agost de 2019 (registre d’entrada núm. 7136) i amb data de 13 de 
desembre de 2019 (registre d’entrada 11176), s’aporten noves propostes que segueixen 
sense adaptar-se a la normativa en quant als moviments de terra permesos i la cota 
d’implantació de l’edificació. 
 
Amb registre d’entrada 1703 de 18 de febrer de 2020 s’aporta nova documentació, la 
qual s’informa favorablement amb la condició suspensiva de modificar l’accés des del 
passeig de la Misericòrdia i traslladar-lo a una cota inferior, minimitzant l’excés de reom-
plert que aquest accés suposa, alhora s’informa de la necessitat d’aportar l’assumeix 
d’obra i el projecte executiu corresponent visats. També es notifica la necessitat d’abo-
nar taxes i impostos complementaris, acreditar el dipòsit de garantia de reposició de 
bens municipals i presentar la documentació d’acceptació de residus. En data 7 d’abril i 
12 de maig de 2020 es realitza la notificació dels informes sobre l’esmenada 
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documentació. 
 
Amb data de 16 d’abril s’adjunta a l’expedient resguard d’ingrés per concepte de taxes, 
impostos i dipòsit de garantia. 
 
Amb registre d’entrada 3668 de 7 de maig de 2020 s’aporta projecte executiu visat pel 
colꞏlegi professional junt amb el document d’acceptació de residus i, posteriorment, amb 
registre d’entrada 3907 de 18 de maig de 2020 s’aporten plànols de modificació de 
l’accés des del passeig de la Misericòrdia que substitueixen els de l’executiu visat, junt 
amb l’assumeix tècnic visat tant de l’arquitecte com de l’arquitecte tècnic o aparellador. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar, aprovat per la comissió 
territorial d’urbanisme de data 18 de juliol de 2019. 

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

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

- 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. 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl  

- Ordenances fiscals vigents 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 

PRIMERA.- El 12 de setembre de 2019 es va publicar al DOGC 7958 l’acord d’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar, a l’efecte de la 
seva executivitat immediata. L’article 14 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, estableix que les 
llicències urbanístiques s’han d’atorgar amb les previsions de la legislació i el 
planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents 
en el moment de la resolució de la solꞏlicitud. Conseqüentment, s’informa la 
documentació aportada en base a la normativa urbanística vigent. 

SEGONA.- Consultat el POUM de Canet de Mar es constata que la finca es troba inclosa 
en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres establerts per la zona de 
cases aïllades subzona de parcelꞏla 600 m2 d’alta intensitat, clau “R6g”, amb una 
edificabilitat neta de 0,45 m2 st/ m2 sòl, una ocupació màxima del 35% i una alçada 
reguladora màxima de planta baixa i una planta pis (7,50 m). Les separacions mínimes 
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que estableix la normativa són de 3 m a laterals i posterior i de 6 m a carrer. 
 
TERCERA.- Revisada la documentació aportada en data 18 de febrer de 2020, es 
constata que s’aporten plànols del projecte bàsic modificat amb la finalitat d’ajustar-lo a 
la regulació del POUM de les modificacions de la topografia del terreny admeses, 
vinculades amb el projecte d’obres per una llicència urbanística d’edificació. Es modifica 
la cota d’implantació de l’edificació en 20 cm i es creen talussos de proporció 1/3 en 
gran part de la parcelꞏla per tal de complir amb el reomplert màxim de 1,50 m a les 
partions. Tant mateix, a la partió amb el Passeig de la Misericòrdia es crea un accés que 
comporta un reomplert superior, en aquest sentit s’aporta documentació en data 18 de 
maig de 2020 que modifica l’accés cap a la cota inferior del carrer minimitzant al màxim 
aquest reomplert, el plànol aportat substitueix el plànol del projecte executiu visat. 
 
QUARTA.- El pressupost d’execució material que consta al projecte bàsic aportat és de 
239.185,59 €, es constata que el pressupost és adequat en aplicació de l’ordenança 
fiscal vigent a Canet de Mar. 
 
CINQUENA.- S’incorporen a l’expedient els corresponents assumeix de tècnics 
competents. 
 
 
CONCLUSIONS: 
 
El projecte executiu presentat s’ajusta al bàsic informat favorablement i, amb la 
incorporació posterior de les modificacions de l’accés, es compleix amb la condició 
esmenada a l’informe tècnic de data 23 de març de 2020. 
 
En conseqüència s’informa favorablement la documentació aportada i la solꞏlicitud de 
llicència un cop adjuntades a l’expedient totes les modificacions sobre el projecte aportat 
inicialment. Es considera necessari fer constar com a condició suspensiva que 
caldrà que els serveis tècnics municipals donin el vistiplau als acabats de la tanca 
al passeig de la Misericòrdia en consonància amb els preexistents.” 
 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 23/03/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2413/2019 1464   
Assumpte: PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA, xx - OBRES MAJORS (e.f.181/2018) 
 
 

INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
 
En data 19/09/2018 el senyor xxx presenta una  solꞏlicitud d’obres majors per a la cons-
trucció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Passeig de la Misericòrdia núm. xx de Canet 
de Mar (Exp. Físic 181/2018). 
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Un cop completades les esmenes a la documentació presentades per l’interessat en 
dates 11/03/2019 RE1839, 20/08/2019 RE7136, 13/12/2019 RE11176 i 18/02/2020 
RE1703, l’arquitecta municipal emet informe favorable en data 23/03/2020, si bé imposa 
un seguit de condicions a les que cal donar compliment abans de l’inici i durant el 
transcurs de les obres. 
 
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 instalꞏlació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instalꞏlacions 
ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
solꞏlicitud de l’interessat. La solꞏlicitud 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. 
 
El projecte presentat ha estat informat favorablement per l’arquitecta municipal en data 
23/03/2020. 
 
Tercera.- Atès que en el cas present s’ha aportat un projecte bàsic d’actuació, caldrà 
donar compliment al que preveu l’article 6.7 de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl: 
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“7. Abans d’iniciar-se les obres, i com a condició suspensiva, caldrà aportar el 
projecte d’execució visat, amb certificació del tècnic redactor dels canvis 
introduïts respecte del projecte bàsic amb llicència, si s’escau.” 

 
Quarta.- 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 

Obra nova 3,34 € 258,38 m2 862,99 € 

 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat l’ingrés d’aquest import. 
 
 
Ciqnuena.- 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 Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció colꞏlegial per a l’any 2019, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
A l’informe tècnic de data 23/03/2020 es fa constar que el pressupost de referència (PR) 
de 239.185,59 euros que es detalla al projecte presentat es considera adequat a 
l’aplicació de l’ordenança fiscal esmentada, per la qual cosa la quota a liquidar per 
aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
239.185,59 € 4%  9.567,42 € 

 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat l’ingrés d’aquest import. 
 
 
Sisena.- 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 4.783,71 € 
 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat el dipòsit d’aquest import. 
 
 
Setena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, no consta acreditat a 
l’expedient que s’hagi aportat el document d'acceptació, signat per un gestor de residus 
autoritzat 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 
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Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). En aquest document 
hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de 
dipòsit per a la posterior gestió. 
 
  
Vuitena.- 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 solꞏlicitada si bé, prèviament a l’obtenció de la llicència, 
caldrà: 

a. Acreditar l’ingrés dels imports següents: 

ICIO:    9.567,42 € 

Taxa:     862,99  € 

b. Acreditar el dipòsit de la garantia de reposició dels béns municipals: 4.783,71 €. 
c. Presentar el document d'acceptació de residus, signat per un gestor de residus 

autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus, 
on hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 

Com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar el projecte 
d’execució, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals, 
en compliment del que disposa l’article 6.7 de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl.” 

Consta acreditat a l’expedient que s’han ingressat els imports esmentats a les 
conclusions de l’informe de la TAG d’Urbanisme, així com l’ingrés de la fiança de 
residus. 

També consta que s’ha presentat el projecte executiu i que ja ha estat informat per 
l’arquitecta municipal. 

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. 
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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 al Sr. xxx, per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al Passeig de la Misericòrdia, xx, segons projecte de l’arquitecte xxx, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions 
particulars: 
 

- Es considera necessari fer constar com a condició suspensiva que caldrà 
que els serveis tècnics municipals donin el vistiplau als acabats de la tanca 
al passeig de la Misericòrdia en consonància amb els preexistents. 

 
       
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-mil cinc-cents 
seixanta-set euros amb quaranta-dos cèntims d’euro (9.567,42€) i per taxes 
urbanístiques l’import de vuit-cents seixanta-dos euros amb noranta-nou cèntims d’euro 
(862,99€). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia dels valors urbanístics en risc per 
import de quatre-mil set-cents vuitanta-tres euros amb setanta-un cèntims d’euro 
(4.783,71€) i la fiança per als residus de la construcció per import de dos-cents trenta 
euros amb dotze cèntims d’euro (230,12€). 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
2.3. Alcaldia 

 
2.3.1. RELACIÓ DECRETS DE DATA DE L’1 AL 7 DE JUNY DE 2020 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la relació de Decrets de data de l’1 al 7 
de juny de 2020: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2020/853 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia liquidacions 2n 3r i 4t 
trimestre deixalleria 2019 

01/06/2020 

RESAL2020/854 Decret d'Alcaldia_Protocol instalꞏlacions esportives 01/06/2020 

RESAL2020/855 Decret adjudicació subministrament mampares 
dependències municipals 

01/06/2020 

RESAL2020/856 Decret aprovació ajuts socials BSGG18-2020 01/06/2020 

RESAL2020/857 Decret exp.20-222200 01/06/2020 
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RESAL2020/858 DECRET APROVACIO SEGONA CERTIFICACIO JOSEP 
MORA 

01/06/2020 

RESAL2020/859 Decret requeriment garantia i documentació a Eurest 01/06/2020 

RESAL2020/860 Decret d'aixecament de reparament F_2020_9 Fase ADO 01/06/2020 

RESAL2020/861 Decret INCOACIÓ civisme xxx 01/06/2020 

RESAL2020/862 Decret sol licitud assistència jurídica apel lació RCA 115 
2018 

01/06/2020 

RESAL2020/863 Decret aprovació AD's relació Q12 01/06/2020 

RESAL2020/864 06 Decret 1r TA d'aprovació de despeses carregades en 
compte abril 2020 

01/06/2020 

RESAL2020/865 (D) Decret aprovació de factures Fase O 01/06/2020 

RESAL2020/866 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena 
pagament TC abril 2020 

01/06/2020 

RESAL2020/867 Decret contractació servei suport informàtic 01/06/2020 

RESAL2020/868 Decret liquidació de consum d'electricitat mercat setmanal 
període gener-febrer 2020 

01/06/2020 

RESAL2020/869 Decret pròrroga nomenament funcionària interina 
Intervenció 

01/06/2020 

RESAL2020/870 12 Decret d'Alcaldia modificació calendari fiscal 01/06/2020 

RESAL2020/871 04 Decret d'Alcaldia padró EB SE 2020_05 i SC 2020_04 01/06/2020 

RESAL2020/872 DECRET OBRES AV MARESME xx 02/06/2020 

RESAL2020/873 Decret canvi de nom 02/06/2020 

RESAL2020/874 Decret adjudicació llicències Deep Freeze i antivirus 02/06/2020 

RESAL2020/875 Decret 2a Tinència aprovació prèvia projecte estació base 
telefonia 

02/06/2020 

RESAL2020/876 Decret aprovació 2a i última certificació pista multiesportiva 02/06/2020 

RESAL2020/877 Decret resolució al 02/06/2020 

RESAL2020/878 Decret Convocatòria JGL ordinària 04062020 02/06/2020 

RESAL2020/879 Decret aprovació preu contradictori 1 02/06/2020 

RESAL2020/880 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ ALBA x 03/06/2020 

RESAL2020/881 Decret atorgament llicència fibra òptica XOC 03/06/2020 

RESAL2020/882 DECRET OBRES MENORS FAÇANA NARCIS 
MONTURIOL x 

04/06/2020 

RESAL2020/883 Decret desestimació pròrroga carrer Sant Ignasi x 04/06/2020 

RESAL2020/884 Decret desestimació pròrroga carrer Vall x 04/06/2020 

RESAL2020/885 (D) Decret aprovació de factures F_2020_16 Acumulació 
ADO 

04/06/2020 

RESAL2020/886 Decret de l’aixecament del reparament per l’aprovació de 
factures F_2020_19 

04/06/2020 
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RESAL2020/887 Decret contractació subministrament kits alimentació i 
bolquers 

04/06/2020 

RESAL2020/888 decret estimar parcialment rp 04/06/2020 

RESAL2020/889 Decret INCOACIÓ 26_05 IAV 04/06/2020 

RESAL2020/890 Decret INCOACIÓ 29_05 IAV 04/06/2020 

RESAL2020/891 03 Decret d'Alcaldia padró taxa abonament aparcament 
2020_06 

04/06/2020 

RESAL2020/892 Incoació expedient sancionador Pub Olas 04/06/2020 

RESAL2020/893 Decret adjudicació servei elaboració inventari arbrat 05/06/2020 

RESAL2020/894 Decret aprovació contracte comodat terreny N-II 05/06/2020 

RESAL2020/895 (D) Decret aprovació factures F2020_19 Fase O 05/06/2020 

RESAL2020/896 Decret aprovació factura obres de canalització de les 
aigües pluvials del carrer Josep Mora 

05/06/2020 

RESAL2020/897 Decret 1r TA embargaments i quotes sindicals abril 2020 05/06/2020 

RESAL2020/898 Decret 1a TA aprovació quota préstec CONSUM 02-06-
2020 

05/06/2020 

RESAL2020/899 Decret adjudicació subministrament cartells exposició 
Comediants 

05/06/2020 

RESAL2020/900 Decret pròrroga contracte Educ. Social - Plans Ocupac. 
Diputació 2019-2020 

05/06/2020 

RESAL2020/901 (D) Decret aprovació hores extres Brigada - nòmina de 
maig 2020 

05/06/2020 

RESAL2020/902 Decret RR exp.1900000213 05/06/2020 

RESAL2020/903 Decret Instalꞏlacions Esportives FASE 2 05/06/2020 

RESAL2020/904 Decret incoació OE Joan Maragall, x 05/06/2020 

RESAL2020/905 Decret requeriment documentació per a la liquidació 05/06/2020 

RESAL2020/906 Decret aprovació 2a. certificació d'obres 05/06/2020 

 
 
2.3.2. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA JUNY 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de juny de 2020. 
 
 
2.4. Secretaria 
 
2.4.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ADAPTAT I/O ASSISTIT PER A L'ANY 2020 
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Fets: 
 
D’acord amb la primera llei de serveis socials a Catalunya 26/1985, de 27 de desembre, 
l’any 2002 el Consell Comarcal del Maresme va crear el servei de transport adaptat i/o 
assistit de la comarca del Maresme, finançat segons conveni de colꞏlaboració 
interadministrativa amb la Generalitat de Catalunya. 

 
Aquest servei té per objectiu el trasllat a serveis socials especialitzats d’atenció diürna 
persones adultes amb discapacitat que no poden fer ús del transport ordinari i que 
presenten dificultats de mobilitat i/o tenen necessitat que les acompanyin en els 
desplaçaments. 

 
La nova Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix, a l’article 27, que 
l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de Catalunya són 
les administracions competents en matèria de serveis socials. 
 
Aquesta mateixa Llei, a l’article 32.d estableix que les competències dels ens locals 
supramunicipals concretament en allò que es refereix als serveis socials especialitzats, 
han de promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l’atenció 
social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la població 
de llur àmbit territorial. 
 
El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, 
determina com a servei social especialitzat la prestació del servei de transport adaptat 
com a prestació de la xarxa pública de serveis socials d’atenció pública. 

  
El 16 de febrer de 2015 el Consell Comarcal del Maresme va aprovar el Reglament per 
a la prestació del servei i actualment el servei compta amb un total de 17 rutes amb les 
quals es dona cobertura a 202 persones. 

 
El servei de transport adaptat ha anat creixent anualment fins a cobrir la totalitat de les 
necessitats detectades de persones amb diversitat funcional pel seu trasllat a centres 
d’atenció diürna i s’ha finançat a través dels convenis i els contractes programa amb els 
departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya, dels preus públics de les 
persones usuàries i de subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 
L’any 2018 el Consell Comarcal va treure a licitació totes les rutes per primera vegada, 
amb l’objectiu d’ordenar la contractació administrativa del servei i cobrir la totalitat de la 
demanda i racionalitzar algunes de les rutes quant a nombre de persones usuàries i 
temps de la ruta. En fer aquesta actualització, els costos finals s’han vist incrementats. 

 
Per a l’any 2020 el Consell Comarcal preveu un dèficit econòmic del servei que no es 
podrà cobrir amb les aportacions previstes pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, de les persones usuàries i de la Diputació i que serà d’un import aproximat de 
56.465,12 €/any. 

 
Des de l’any 2002 el Consell Comarcal ha pogut gestionar el servei amb la totalitat dels 
recursos econòmics que li venien assignats, però actualment la Generalitat de Catalunya 
està finançant el 49% del cost del servei quan aquesta hauria d’incrementar l’aportació 
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fins arribar al 60%. Aquest increment no podrà ser fins que la Generalitat no aprovi un 
nou pressupost. 

 
El Consell Comarcal va exposar aquesta situació en el Consell d’Alcaldies que es va 
celebrar el passat 22 d’octubre de 2019 per solꞏlicitar colꞏlaboració econòmica en el 
servei que s’està prestant a la comarca i amb una distribució econòmica del dèficit 
previst entre els municipis pels qual fa el servei de desplaçament de les persones que 
ho necessiten. Aquesta distribució s’ha efectuat segons el nombre de persones ateses 
a cada municipi. 

 
Vista la memòria justificativa de la coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a 
l’expedient. 
 
Vist el conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
de Canet de Mar que consta com a annex a aquesta proposta. 
 
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.- Aprovar el conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per al finançament del servei de transport adaptat i/o 
assistit per a l’any 2020, que consta com a annex a aquesta proposta. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 10.055,43 euros amb càrrec a la partida 40 
23100 46500 del pressupost per a l’exercici 2020  (AD núm. 220200006973). 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Notificar aquesta acords al Consell Comarcal del Maresme, així com comunicar-
los a Intervenció, Tresoreria i l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, a tots els 
efectes.  
 
 

ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ADAPTAT I/O ASSISTIT DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
PER L’ANY 2020  
_______________________________________________________________ 
 
R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Damià del Clot i Trias, president del Consell Comarcal del 
Maresme, assistit pel secretari accidental del consell, senyor Santiago Pérez Olmedo. 
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D’altra banda, la senyora Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, assistit pel secretari/a de la Corporació, senyor/a ______________. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament amb capacitat i competència suficient per a la 
formalització d’aquest conveni, i en conseqüència, 
 
M A N I F E S T EN 
 
1. D’acord amb la primera llei de serveis socials a Catalunya 26/1985, de 27 de 

desembre, l’any 2002 el Consell Comarcal del Maresme va crear el servei de 
Transport Adaptat i/o Assistit de la comarca del Maresme, finançat segons conveni 
de colꞏlaboració interadministrativa amb la Generalitat de Catalunya. 
 

2. Aquest servei té per objectiu el trasllat a serveis socials especialitzats d’atenció 
diürna a persones adultes amb discapacitat que no poden fer ús del transport 
ordinari i que presenten dificultats de mobilitat i/o tenen necessitat de que 
l’acompanyin en els desplaçaments. 
 

3. La nova Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix en varis articles: 
 

- Article 27, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens 
locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis 
socials. 

- Article 32.d, les competències dels ens locals supramunicipals concretament en 
el que es refereix als serveis socials especialitzats: 
 “Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de 
l’atenció social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats 
socials de la població de llur àmbit territorial”. 
 

4. El decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, 
determina com a servei social especialitzat la prestació del servei de transport 
adaptat com a prestació de la xarxa pública de serveis socials d’atenció pública. 
  

5. El 16 de febrer de 2015 el CCM va aprovar el Reglament per la prestació del servei 
i actualment el servei compta amb un total de 17 rutes amb les quals es dona 
cobertura a 202 persones. 

 
6. El servei de transport adaptat ha anat creixent anualment fins a cobrir la totalitat de 

les necessitats detectades de persones amb diversitat funcional pel seu trasllat a 
centres d’atenció diürna i s’ha finançat a través dels convenis i contractes programa 
amb els departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya, dels preus 
públics de les persones usuàries i de subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 

7. L’any 2018 el Consell Comarcal va treure a licitació totes les rutes per primera 
vegada, amb l’objectiu d’ordenar la contractació administrativa del servei i cobrir la 
totalitat de la demanda i racionalitzar algunes de les rutes en quant a núm. de 
persones usuàries i temps de la ruta. En fer aquesta actualització, els costos finals 
s’han vist incrementats. 
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8. Per l’any 2020 el Consell Comarcal preveu un dèficit econòmic del servei que no es 
podrà cobrir amb les aportacions previstes pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, de les persones usuàries i de la Diputació i que serà d’un import 
de aproximat de 56.465,12 €/any. 

 
9. Des de l’any 2002 el Consell Comarcal ha pogut gestionar el servei amb la totalitat 

dels recursos econòmics que li venien assignats, però actualment la Generalitat de 
Catalunya està finançant el 49% del cost del servei quan aquest hauria 
d’incrementar l’aportació fins arribar al 60%. Aquest increment no podrà ser fins que 
la Generalitat no aprovi un nou pressupost. 

 
10.  El Consell Comarcal va exposar aquesta situació en el Consell d’Alcaldies que es 

va celebrar el passat 22 d’octubre de 2019 per solꞏlicitar colꞏlaboració econòmica 
en el servei que s’està prestant a la comarca i amb una distribució econòmica del 
dèficit previst entre els municipis pels que el servei realitza el desplaçament de les 
persones que ho necessiten. Aquesta distribució s’ha realitzat segons el número de 
persones ateses per cada municipi. 

 
I és per tot això que 
 
A C O R D E N  
 
PRIMER. Objecte 
 
Establir un marc de colꞏlaboració per al finançament del Servei de Transport Adaptat i/o 
Assistit comarcal, que forma part de la xarxa pública de serveis socials especialitzats 
fins que la Generalitat de Catalunya, a través del Contracte Programa, actualitzi la seva 
aportació econòmica i/o el Consell Comarcal del Maresme explori altres fonts de 
finançament que garanteixin les disposicions pressupostàries suficients per a la 
cobertura dels costos. 
 
SEGON. Col·laboració en el finançament 
 
Per determinar l’aportació econòmica de cada ens local, es distribueix l’import de 
56.465,12 € entre tots els municipis de la comarca amb menys de 50.000 habitants en 
els que hi hagin persones que utilitzin el servei. L’import anual que li correspon a 
l’ajuntament és el següent: 
 

NÚM. PERSONES 
USUÀRIES 

IMPORT 

 
26 

 

 
10.055,43 € 

 
TERCER. Compromisos de les parts 
 
Del Consell Comarcal del Maresme: 
 
1. Prestarà el servei segons s’especifica en els plecs de clàusules administratives i 

tècniques i el Reglament del Servei. 
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2. Facilitarà a l’Ajuntament la memòria anual, on hi constarà informació general i 
estadística, així com també qualsevol altra dada que el CCM especifiqui, d’acord amb 
el que estableix la normativa de Protecció de dades de caràcter personal.  

3. Presentarà la liquidació a l’ajuntament abans del 30 de juny de 2020. 
4. Proposarà la revisió i/o extinció del conveni en el cas que abans de finalitzar l’any, la 

Generalitat de Catalunya regularitzi el finançament del servei de transport adaptat i/o 
el Consell Comarcal hagi aconseguit noves fonts de finançament que cobreixin els 
costos del servei.  
 

De l’Ajuntament 
 
1. Realitzarà l’aportació econòmica, segons la liquidació que li remetrà el CCM.  
2. Utilitzarà el sistemes d’informació que estableixi el CCM per a la derivació i seguiment 

de les persones usuàries derivades. 
3. Liquidarà l’aportació econòmica dins de l’exercici corresponent. 
 
QUART. Seguretat i protecció de dades 
 
Ambdues parts es comprometen a complir els requeriments de la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
CINQUÈ. Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni s’inicia el dia 1 de gener del 2020 i finalitza el dia 31 de 
desembre del 2020. Es podran realitzar pròrrogues anuals expresses fins a un màxim 
de quatre anys.  
 
SISÈ. Publicitat 
 
En tot tipus de publicitat o comunicació sobre els serveis i programes objecte d’aquest 
conveni, s’haurà de fer referència a la cooperació i colꞏlaboració d’ambdues parts. 
 
SETÈ. Comissió de seguiment 
 
El seguiment de la cooperació interadministrativa objecte d’aquest conveni serà a càrrec 
de la Comissió de Seguiment que es creï a tal efecte. Aquesta Comissió estarà formada 
per un representant polític i un representant tècnic de cada part, sens perjudici que hi 
puguin assistir altres persones amb veu però sense vot a petició de la Comissió. 
 
Les funcions de la Comissió de Seguiment seran les següents: 
 

1. Revisar i elaborar noves propostes d’actualització del conveni. 
2. Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts. 

 
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada durant la durada del conveni, i 
sempre que alguna de les parts ho cregui convenient, amb l’objecte d’efectuar la 
valoració de l’any anterior i n’emetrà un informe al respecte. 
 
VUITÈ. Incompliments 
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Ambdues administracions actuaran d’acord el que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 
consideren incomplerts. Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, 
l’incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la 
causa de resolució i el conveni s’entendrà resolt. 
 
NOVÈ. Modificació del conveni 
 
Qualsevol modificació del present conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, 
per mutu acord d’ambdues parts, mitjançant el corresponent pacte addicional.  
 
DESÈ. Resolució 
 
Són causes de resolució d’aquest conveni:  
 
1. La realització de l'objecte o expiració del seu termini 
2. El mutu acord entre ambdues parts. 
3. L’incompliment per part d’algunes de les parts dels acords conveniats. 
4. Per incórrer en algunes de les causes de resolució regulades a l’article 51.1 de la Llei 
40/2015. 
 
ONZÈ. Legislació i jurisdicció aplicable  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni 
seran resoltes per acord de les parts. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen duplicat, al 
lloc i data de les signatures electròniques.  
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
 
2.4.2. INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICU-
LARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC A 
L’OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR DE CANET DE MAR 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar vetllar per garantir els drets de la 
ciutadania com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis. 
 
Atès que, des de l’Àrea de Promoció Econòmica, es te especial interès en desenvolupar 
aquest servei amb un adequat nivell de qualitat. 
 
Atès que l’ajuntament no disposa dels mitjans humans necessaris per prestar directa-
ment aquest servei. 
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Vist l’informe emès en data 31 de gener d’enguany per la tècnica de Promoció Econò-
mica, en el que justifica la necessitat de la present contractació, així com la idoneïtat de 
l’objecte del contracte per a satisfer la necessitat plantejada. 
 
Vist el plec de prescripcions tècniques particulars redactat per la tècnica de Promoció 
Econòmica, que consta a l’expedient. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat per la cap del Servei de 
Secretaria i Contractació, que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el 
seu valor estimat puja la quantitat de 31.636,46 €, IVA exclòs i per tant, no supera ni el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 
6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els 4 anys, even-
tuals pròrrogues incloses, ni els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret 
de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar aquesta competència a la 
Junta de Govern Local. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i concre-
tament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, 
que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que 
preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant”. 
 
Vistos i trobats conforme el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat per a la contractació, 
del servei d’assessorament jurídic a l’oficina municipal d’informació al consumidor de 
Canet de Mar, i tenint en compte allò que es disposa a la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, 
de contractes del sector públic (LCSP), pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesu-
res urgents en matèria de contractació pública, pel Reial Decret 817/2009, pel que es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector pú-
blic, en tot allò que no es trobi derogat, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel 
que s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públi-
ques (RGLCAP), pel plec de clàusules administratives generals, en tot allò que no con-
tradigui la LCSP, aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar, així com per la resta de 
normativa legal aplicable i pel document en què es formalitzi el contracte, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat, del 
servei d’assessorament jurídic a l’oficina municipal d’informació al consumidor de Canet 
de Mar, amb un pressupost base de licitació de 15.000,00 €, IVA inclòs, el qual puja la 
quantitat de 2.603,30 €, per a tota la durada inicial del contracte, això és de 2 anys. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripci-
ons tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, els quals s’an-
nexen al present acord. 
 
Tercer.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licitació 
al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
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Quart.-  Autoritzar la despesa de 2.727,28 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 30 49300 22706 del pressupost municipal per a l’any 2020 (Doc. A núm. 
220200006949). 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu (Doc. A núm. 220209000017), en concret: 
 

 Exercici 2021: 7.500,00 € (aplicació pressupostària núm. 30 49300 22706) 
 Exercici 2022: 4.772,72 € (aplicació pressupostària núm. 30 49300 22706) 

 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, 
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, o 
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització del 
present acord. 
 
2.5. Educació, Igualtat i Participació 

 
2.5.1. ACCEPTACCIÓ AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC 
CATÀLEG DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE L’ANY 2020 – 
ÀREA JOVENTUT 
 
Fets: 
 
Atès que mitjançant Decret RESAL2020/307, de 13 de febrer de 20202/2020, l’Ajunta-
ment de Canet de Mar va aprovar la solꞏlicitud de subvencions i ajuts a la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit de polítiques locals Joventut. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, mitjançant dictamen de 28 
de maig de 2020, ha resolt el procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de 
concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020. 
 
Atès que per tal que aquesta concessió esdevingui definitiva, els ajuts s'han d'acceptar 
expressament i que es disposa fins al 19 de juny de 2020 per a presentar l'acceptació 
expressa. 
 
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, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc Catàleg 
de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2020: 
 
CODI XBMQ 
 

UNITAT PRESTADORA 
 

ACTUACIÓ AJUT 
ATORGAT 
 

20/Y/284405 Oficina Pla Jove Projectes d'emancipació i 
apoderament 2020 

5.459,96 € 
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20/Y/288579 Servei Salut Pública Tallers als centres de secun-
dària

2.000,00 € 

 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2020. 
 
Tercer.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria 
 
 
2.5.2. ACCEPTACIÓ DELS  AJUTS ECONÒMICS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCE-
LONA, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2020 DEL PLA XARXA 
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” – ÀREA EDUCACIÓ 
 
Fets: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té com a un dels seus objectius principals treballar en 
l’àmbit de la promoció de polítiques educatives al nostre municipi 
 
Atès que el dia 9 de gener de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2020, així com el 
règim jurídic i econòmic del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el 
qual s’emmarca en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019”, que ha estat prorro-
gat. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com l'instrument 
preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència local de la Diputació 
de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els instruments i les accions gene-
rades des dels governs locals amb mires a afavorir l'exercici de les seves competències 
des de la colꞏlaboració interadministrativa i el ple respecte pel principi d'autonomia local, 
plantejant un sistema de cooperació centrat en els municipis, en la millora de la cohesió 
social i en la diversificació econòmica del territori. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió de 9 de 
gener de 2020, va aprovar la convocatòria per la concessió dels recursos inclosos en el 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020. 
 
Vist que la finalitat d’aquests ajuts son adients per a l’acompliment dels objectius que es 
volen assolir per a l’any 2020 des de l’Àrea d’Educació  de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha notificat els acords següents: 
 

Codi Centre Gestor Actuació Ajut Atorgat
 
20/Y/285323 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Finançament d’escoles municipals. 
Escola adults Maria Saus. 

3.704,62€ 

 
20/Y/285181 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Finançament de programes educatius.  
Suport a l’escolaritat

3.988,61€ 
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Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:  
 
 
Primer.- Acceptar els  ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, se-
güents: 

 
Codi Centre Gestor Actuació Ajut Atorgat
 
20/Y/285323 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Finançament d’escoles municipals. 
Escola adults Maria Saus. 

3.704,62€ 

 
20/Y/285181 

Gerència de Serveis 
d’Educació 

Finançament de programes educatius.  
Suport a l’escolaritat

3.988,61€ 

 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2020. 
 
Tercer.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció. 
 
  
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. Promoció Econòmica i Turisme 

 
3.1.1. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A 
L'ATORGAMENT D'AJUTS EXTRAORDINARIS DESTINATS A AUTÒNOMS, 
MICROEMPRESES O PETITES EMPRESES PER MINORAR LA REPERCUSSIÓ 
ECONÒMICA OCASIONADA PER LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19 
 
Fets: 
 

Atès que, donada la situació econòmica actual, és voluntat d’aquest Ajuntament minorar 
l’impacte que ha tingut la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 en l’activitat empre-
sarial del municipi. 
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Atès que amb l’anterior objectiu des de la regidoria de Promoció Econòmica s’han 
preparat unes bases per a la concessió de subvencions que contribueixin a l’anterior 
finalitat. 
 
Vist l’informe favorable de la tècnica de Promoció Econòmica que forma part de 
l’expedient. 
 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria de 
les subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que hi ha per a les 
subvencions, el termini de solꞏlicitud i la normativa específica que sigui d’aplicació. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica. 
 
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.-. Aprovar les bases específiques per a la concessió de subvencions per minorar 
l’impacte que ha tingut la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 en l’activitat empre-
sarial del municipi, la transcripció literal de les quals és la següent: 
 

“BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS EXTRAORDINARIS 
DESTINATS A AUTÒNOMS, MICROEMPRESES O PETITES EMPRESES PER MINO-
RAR LA REPERCUSSIÓ ECONÒMICA OCASIONADA PER LA CRISI SANITÀRIA 
DEL COVID-19 

 

Primera.- Objecte 

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris a les persones físiques em-
padronades i a les microempreses o petites empreses amb domicili fiscal al terme mu-
nicipal de Canet de Mar, que han hagut de cessar la seva activitat empresarial, profes-
sional o artística degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es 
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada 
crisi. 

 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a com-
pensar les pèrdues econòmiques que per una davallada dels ingressos a conseqüència 
del coronavirus han sofert els autònoms i les empreses. 
 

Segona.- Règim jurídic 

La present convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que es disposa en les ba-
ses reguladores; en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara 
en avant LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol (d’ara en avant RLGS); en l'Ordenança municipal de subven-
cions de l'ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple de l ’ajuntament en sessió 
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ordinària del dia 25 de gener de 2018, i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província de data 2 de març de 2018; en les Bases d’execució del pressupost municipal 
per a l’exercici 2020 i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i qualsevol altra disposició norma-
tiva que per la seva naturalesa pogués resultar d’aplicació.  

 

La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i 
transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicio-
nen al compliment de la finalitat d’interès general.  

 

Les presents bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions en règim de 
concurrència no competitiva, de conformitat amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 

Tercera.- Persones destinatàries dels ajuts 

1. Poden ser destinatàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, legalment cons-
tituïdes que, sent persona autònoma, microempresa o petita empresa de les definides 
conforme l'Annex I del Reglament (UE) Nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 
2014, duguin a terme les activitats empresarials o comercials en l'àmbit territorial del 
municipi de Canet de Mar que motivin la concessió del present ajut, i que compleixin els 
següents requisits: 

a) Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors 
Autònoms o mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social 
i a Hisenda durant, al menys, el període comprès entre al 31 de desembre de 
2019 i el 14 de març de 2020. 

b) Haver suspès l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantenir l'activitat, haver reduït la 
facturació corresponent al mes d’abril de 2020, al menys, un 50 per cent respecte 
de l’import facturat en el mateix mes de l’any anterior. Quan la persona solꞏlicitant 
no porti d'alta els 12 mesos naturals exigits per acreditar la reducció dels 
ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte la facturació del mes 
d’abril respecte a la facturació mitjana del primer trimestre de l’any 2020. 

Aquest requisit es justificarà mitjançant declaració responsable que vindrà 
inclosa en la instància presentada juntament amb la documentació requerida. 

c) Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment decretat per l'estat de 
alarma no s'hagi vist compensada per increment de la facturació mitjançant un 
increment del volum de negoci en línia o telefònic de la persona solꞏlicitant. 

d) Que es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries o 
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tingui 
deute pendent amb l'Ajuntament de Canet de Mar. 

Aquest requisit s'ha de complir des de la data de presentació de la solꞏlicitud fins 
a la data de el pagament de la subvenció, si escau. 

e) Que el domicili social i, en el seu cas, el local de desenvolupament de l’activitat 
es trobi al terme municipal de Canet de Mar. 

f) Que no es trobi sotmesa a cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 
13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

g) Que hi hagi justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb 
anterioritat per l'Ajuntament de Canet de Mar. 
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2. Queden excloses les persones físiques o jurídiques a què es refereix l'apartat anterior 
que: 

a) El 14 de març de 2020, fossin perceptores de la prestació per desocupació o de 
la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, regulada en els articles 
327 i següents del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social aprovat 
pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. 

b) El 14 de març de 2020 o data posterior, en el cas de persones físiques, fossin 
treballadors per compte d'altri. 

c) Hagin estat beneficiaris de l’ajut autonòmic de 2.500€ pel COVID-19. 

 
Quarta.- Solꞏlicituds: documentació i termini 

Les solꞏlicituds s’han de presentar telemàticament segons el model normalitzat que està 
a disposició de les persones interessades a la web de l’ajuntament de Canet de Mar 
(https://www.canetdemar.cat) o presencialment al registre general de l’Ajuntament.  

 

Aquesta solꞏlicitud consta d’una declaració responsable on el solꞏlicitant haurà de mani-
festar que compleix amb els requisits del punt 3.1 d’aquestes bases específiques, acom-
panyat de la següent documentació:  

A) Respecte a les persones físiques: 

a) Fotocòpia del DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho 
indica. 

b) Certificat actualitzat de situació censal que indiqui l'activitat econòmica amb la 
seva data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el de al local de 
desenvolupament de l'activitat. 

c) Còpia dels 3 últims rebuts del pagament de la quota d'Autònoms o del pagament 
de la quota a la Mútua professional corresponent. 

d) En aquells casos en què hagin patit una reducció de la seva facturació al mes 
d’abril de 2020 d'almenys el 50%, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, 
hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació 
comptable que ho justifiqui des dels 12 mesos previs a la declaració de l'estat 
d'alarma (14 de març de 2020) fins a la data de presentació de la solꞏlicitud de 
subvenció: 

- còpia de el llibre de registre de factures emeses i rebudes 

- o llibre diari d'ingressos i despeses 

- o llibre registre de vendes i ingressos 

- o llibre de compres i despeses. 

Quan la persona física no porti d'alta els 12 mesos naturals exigits per acreditar 
la reducció del 50% dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte 
la facturació mitjana del primer trimestre de l’exercici 2020. 

e) Quan la persona física no estigui obligada a portar els llibres que acrediten el 
volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció d'almenys el 50% exigida per 
qualsevol mitjà de prova admès en dret. 

 

B) Respecte a les persones jurídiques: 

a) NIF de la persona jurídica. 
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b) Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica que indiqui 
l’activitat econòmica amb la seva data d’alta, el domicili fiscal i en el seu cas el 
local de desenvolupament de l’activitat. 

c) Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits 
en el corresponent Registre. 

d) Acreditació dels poders de la persona administradora y de la que presenta la 
solꞏlicitud en cas de no ser la mateixa persona. 

e) DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si ho indica de la 
persona administradora i de la persona que presenta la solꞏlicitud en cas de no 
ser la mateixa. 

f) En aquells casos en què hagin patit una reducció de la seva facturació al mes 
d’abril de 2020 d'almenys el 50%, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, 
hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació 
comptable que ho justifiqui des dels 12 mesos previs a la declaració de l'estat 
d'alarma (14 de març de 2020) fins a la data de presentació de la solꞏlicitud de 
subvenció: 

- còpia de el llibre de registre de factures emeses i rebudes 

- o llibre diari d'ingressos i despeses 

- o llibre registre de vendes i ingressos 

- o llibre de compres i despeses. 

Quan la persona física no porti d'alta els 12 mesos naturals exigits per acreditar 
la reducció del 50% dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte 
la facturació mitjana del primer trimestre de l’exercici 2020. 

g) Quan la persona jurídica no estigui obligada a portar els llibres que acrediten el 
volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció d'almenys el 50% exigida per 
qualsevol mitjà de prova admès en dret. 

 

En el cas que el solꞏlicitant tingués concedit un ajornament o fraccionament de deutes 
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, o amb qualsevol de les administraci-
ons tributàries o amb la Tresoreria Municipal, ha de presentar amb la solꞏlicitud, la reso-
lució de concessió de la mateixa al costat de l'últim certificat de no tenir deutes posterior 
a la concessió de l'ajornament. 

 

La declaració responsable signada pel solꞏlicitant contindrà el pronunciament exprés so-
bre les següents qüestions: 

- Que la persona solꞏlicitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat 
prevista. 

- Que la persona solꞏlicitant no està sotmesa a les prohibicions per a obtenir la condició 
de beneficiària i per ser receptora del pagament establert en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, i en concret apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la ma-
teixa. 

- Que la persona solꞏlicitant es compromet a l'acompliment de les obligacions de les 
persones beneficiàries de subvencions, que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre. 

- Que la persona solꞏlicitant es compromet a declarar les ajudes de minimis (aquelles 
concedides pels Estats membres de la Unió Europea a empreses per un import inferior 
a 200.000€) que li haguessin estat concedides per qualsevol projecte durant els tres 
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últims exercicis fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim 
d'ajudes en què s'empara, o, si escau, declaració de no haver rebut cap; així com com-
promís de comunicar al més aviat les obtingudes amb posterioritat a la presentació de 
la solꞏlicitud. 

- Que la persona solꞏlicitant es compromet a la comunicació de subvencions concedides 
amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el compromís 
de comunicar el més aviat possible els ajuts obtinguts després de la presentació de la 
solꞏlicitud i abans de la resolució de la mateixa. 

- Que autoritza per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor dels requisits de 
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Segu-
retat Social (TGSS), estar empadronat al municipi de Canet de Mar i a la consulta de 
l'informe de vida laboral, signat per la persona interessada o representant.  

Quan la persona interessada no és la mateixa que la persona que signa la solꞏlicitud, 
s'ha d'emplenar l'annex de la instància per autoritzar la consulta de la vida laboral i estar 
signada per la persona interessada. 

En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requi-
sits, haurà d'aportar de manera obligatòria la documentació acreditativa. 

 

El termini de presentació de solꞏlicituds serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de 
la publicació de les bases en la pàgina web de l'Ajuntament. 

 

La presentació de la solꞏlicitud de subvenció fora de termini establert i la no utilització 
dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió. 

 

En cas de no presentar la solꞏlicitud amb la documentació completa, es considerarà com 
a data de registre d'entrada la de l'última presentació de documentació relativa a aquesta 
solꞏlicitud. 

 

Si la solꞏlicitud o la documentació que ha d'acompanyar no reunissin les dades d’identi-
ficació, tinguessin algun error o fossin incompletes, es requerirà al solꞏlicitant, d'acord 
amb el que estableix l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, perquè, en un termini 
de deu dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, 
si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, prèvia resolució dictada 
en els termes que preveu l'article 21.1 de l'esmentada llei. 

 

Cinquena.- Resolució de les solꞏlicituds 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subven-
cions previstes en les presents bases serà la Regidoria de Promoció Econòmica.  
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan colꞏlegiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 17.1 de l’Ordenança General de Subvenci-
ons de l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones:  

‐ La Regidora de l’Àrea de Promoció Econòmica  
‐ La Tècnica de l’àrea de Promoció Econòmica 
‐ La Tècnica del Servei d’Empresa 
‐ La Tècnica de Serveis Econòmics o persona en qui delegui.  
‐ Un/a secretari/a de l’òrgan.  
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La Secretària de la Corporació podrà formar part de l’òrgan amb veu i sense vot, a efec-
tes d’assessorament. 
  
El Tribunal podrà optar per demanar assessorament tècnic de membres que no formen 
part de l’òrgan instructor, que hauran de respectar, en tot cas, el deure de confidencialitat 
envers les dades que es dipositin al seu coneixement.  

L’Àrea de Promoció Econòmica emetrà un informe únic sobre totes les solꞏlicituds. En 
l'informe s'expressaran, si n'hi ha, la causa o causes impeditives per a obtenir subvenció 
i els supòsits de desistiment. 

La concessió de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència no competitiva. 

El termini per a l’atorgament dels ajuts serà, com a màxim, de 30 dies a comptar des de 
la data de tancament del període de presentació de solꞏlicituds. 
 
La resolució de concessió de les subvencions contindrà tant l'atorgament de les subven-
cions, que fixarà expressament la quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions, 
obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar la persona beneficiària 
de les mateixes, com la desestimació expressa de la resta de les solꞏlicituds, si és el 
cas. 
 
La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
seva notificació. 

 
Sisena.- Quantia de l’ajut  
 
La persona solꞏlicitant podrà rebre una subvenció de part de l’Ajuntament de Canet de 
Mar per un import resultant del prorrateig de la quantitat assignada en la convocatòria 
corresponent a aquestes Bases reguladores, i que es podrà consultar a l’apartat de Ser-
veis i tràmits de la Seu electrònica del web www.canetdemar.cat. 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà en forma de bestreta des de l’acord 
de concessió. 
 

L’import de les subvencions es prorratejarà entre el total de solꞏlicituds acceptades, fi-
xant en 1000,-€ l’import màxim a percebre per cadascuna de les solꞏlicituds. Per al càlcul 
d'aquest import s'utilitzarà la següent fórmula: import total del pressupost destinat a la 
subvenció/nº de solꞏlicituds acceptades. Aquest import serà el mateix per a totes les 
empreses excepte per a aquelles que acreditin una minoració d’ingressos inferior al re-
sultat del prorrateig. 

 
Setena.- Finançament 
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La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 217.600 
euros que es finançaran amb càrrec a la següent partida pressupostària 30 43300 47000 
Subvencions concurrència pel foment de l’ocupació. 

 

La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en 
tot cas, fins esgotar el crèdit destinat a la convocatòria. 

 

L'import de la despesa autoritzada podrà ser incrementat, amb caràcter previ a la reso-
lució de les solꞏlicituds presentades, per l'òrgan que tingui atribuïda la competència per 
raó de la quantia de la modificació, sense que això doni lloc a una nova convocatòria. 

 

L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat 
del crèdit en un moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions. Tot 
això es durà a efecte de conformitat amb el que estableix l'article 58 de Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

 

Vuitena.- Obligacions dels beneficiaris 

1) Els perceptors de les presents subvencions s’obliguen a actuar de conformitat amb 
els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la justi-
ficació d’aquestes subvencions d’acord amb l’establert a les presents bases.  

2) Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

3) Presentar els documents justificatius que es detallen a les presents bases. 

4) El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de compro-
vació i control financer que realitzi la intervenció de l’Ajuntament i a aportar tota la infor-
mació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la 
subvenció concedida.  

5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts s’haurà 
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

6) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a la normativa vigent. 

7) Permetre a l’Ajuntament que faci difusió de les subvencions atorgades. 

8) Comunicar amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres ajuts o recursos que 
financin la mateixa actuació. 

9) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament 
de Canet de Mar, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.  

10) En cas que l’activitat econòmica cessi al llarg dels sis mesos següents a la rebuda 
de la subvenció, es demanarà el reemborsament de l’import a l’Ajuntament. 

 

L' incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas  
corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Novena.- Justificació dels ajuts 
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La persona beneficiària haurà de justificar una despesa per un import mínim igual a la 
subvenció atorgada. 
 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució de l’actuació, és a dir, en 
el termini màxim de tres mesos des de la concessió de l’ajut, els beneficiaris hauran de 
presentar telemàticament a l’Ajuntament una memòria econòmica, justificativa del cost 
de les activitats realitzades, que contindrà: 
- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor o creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i, si escau, la data 
de pagament.  
- Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor probatori equi-
valent als que s’esmenten al punt anterior i, si escau, la documentació acreditativa del 
pagament. 

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conse-
qüent obligació de reintegrament de la bestreta rebuda. 

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incom-
plets, es comunicarà a l’interessat la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en 
un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció 
de l’ajut segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament de l'import 
rebut. 

Despeses subvencionables i no subvencionables 

Seran subvencionables les despeses directament relacionades amb l’execució de les 

actuacions a data de factura de març a maig, com ara: 

- Despeses de lloguer del local comercial. 

- Subministraments bàsics de l’establiment (aigua, electricitat, telefonia i Internet) on es 

 desenvolupa l’activitat econòmica. 

- Cost de les existències malmeses. 

- Sous i salaris del personal treballador.  

- Qualsevol altra despesa directament relacionada amb l’activitat subvencionada. 

 

En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 

- L’IVA quan la persona beneficiàries pugui repercutir-lo. 

- Les despeses que no estiguin directament relacionades amb l’activitat subvencionada. 

- Interessos deutors de comptes bancaris. 

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

- Despeses de procediments legals i judicials. 
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- Impostos personals sobre la renda, i qualsevol altre impost. 

- Despeses de transaccions financeres. 

- Comissions i pèrdues de canvi i d’altres despeses purament financeres, com ara 

 comissions per manteniment de comptes o transferències. 

- Despeses justificades amb factures de data diferent als mesos de març, abril i maig de 
2020.  

- Les despeses d’allotjament i desplaçament. 

- Els càtering i les despeses d’alimentació. 

Desena.- Forma de pagament 

El pagament d'aquestes subvencions es realitzarà en un lliurament per la totalitat de 
l’import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de resolució de la 
concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties. 

 

En cas d’incompliment de les obligacions, si fos el cas, detallades en aquesta convoca-
tòria, el servei gestor iniciarà d’ofici expedient administratiu que, prèvia audiència a la 
persona  interessada, proposarà a l’òrgan que va concedir la subvenció la iniciació de 
procediment de reintegrament dels fons no justificats, juntament amb la liquidació dels 
interessos de demora corresponents. 

 

Onzena.- Causes de reintegrament  

Quan a conseqüència de l’anulꞏlació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  

 

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que hagi percebut la subven-
ció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva 
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els 
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS deixant de tenir dret a l’atorgament 
d’altres subvencions per part de l’Ajuntament de Canet de Mar per un termini de fins a 
5 anys.  

 

Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats 
percebudes, i l’exigència de l’interès legal de demora des del moment del pagament de 
la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament. 

 

Dotzena.- Vigència 

Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació. 

 

Tretzena.- Règim sancionador 
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1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sanci-
onador que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria 
de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària. 

2. L’Ajuntament de Canet de Mar iniciarà un procediment de reintegrament de la sub-
venció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 

 

Catorzena.- Publicitat 

La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web municipal 
(www.canetdemar.cat) 

 

Quinzena.- Normativa aplicable 

En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal 
general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 
de la Llei general de subvencions i altra normativa concordant.” 
 

Segon.- Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, per 
l’atorgament d’ajuts extraordinaris destinats a autònoms, microempreses o petites em-
preses per minorar la repercussió econòmica ocasionada per la crisi sanitària del CO-
VID-19 i donar-li tan àmplia difusió com la prevista en el seu articulat. 
 

Els interessats hauran de presentar telemàticament, en el termini de 20 dies naturals a 
comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP, la documentació 
prevista al punt quart de les bases transcrites en el punt primer d’aquest acord. 
 

Tercer.- Autoritzar la despesa anticipada de 217.600€ amb càrrec a l’aplicació pressu-
postaria 30 43300 47000 Subvencions concurrència pel foment de l’ocupació del pres-
supost de l’exercici 2020. 
 

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler 
d’anuncis, la web municipal i la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
aquesta resolució, així com el contingut de la convocatòria. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i Intervenció municipal i a l’àrea de 
Promoció Econòmica.  
 
3.2. Secretaria 

 
3.2.1. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA SUBMINISTRAMENT 14 EQUIPS MUL-
TIFUNCIONALS I 13 IMPRESSORES DESTINATS A DIFERENTES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS. 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juliol de 2015, va acordar 
adjudicar a l’empresa Kyocera Document Solutions España, SA, el contracte de submi-
nistrament de 14 equips multifuncionals i 13 impressores destinats a diferents 



 

49 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

dependències de l’Ajuntament de Canet de Mar, incloent el manteniment, l’assistència 
tècnica, els tòners i qualsevol material necessari pel seu correcte funcionament, pel preu 
de 50.415,98 €, IVA exclòs, el qual pujarà un import de 10.587,38 €, essent la quota 
mensual de 1.270,90 €, IVA inclòs, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades en l’oferta presentada 
pel propi licitador. 
 
Atès que en data 30 de juny de 2015, l’empresa Kyocera Document Solutions, SA, va 
dipositar una garantia definitiva per a l’execució del contracte, la qual pujava un import 
de 5.420,80 €. 
 
Atès que en data 29 de juliol de 2015 es va procedir a la formalització del contracte per 
al subministrament de 14 equips multifuncionals i 13 impressores destinats a diferents 
dependències de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
Atès que segons disposa la clàusula dissetena del contracte formalitzat en data 29 de 
juliol de 2015, el termini de garantia del present contracte és de tres mesos a comptar 
des de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Admi-
nistració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
Vist l’informe emès en data 9 de juny d’enguany, pel tècnic informàtic, que consta a 
l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 2020/036 de data 10 de juny d’enguany, emès pel tresorer de l’Ajun-
tament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 4/2020 de data 12 de juny d’enguany, emès per la cap del servei de 
secretaria i contractació de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 

 
Primer.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
mitjançant aval núm. 0355622 de Bankinter, SA, en data 30 de juny de 2015, per l’em-
presa adjudicatària Kyocera Document Solutions, SA, i que puja un import de 5.420,80 
€. 
 
Segon.- Comunicar a l’interessat que per tal es procedeixi al retorn de la garantia, haurà 
de personar-se a les oficines municipals amb cita prèvia: 
 

 L’apoderat de l’empresa, presentant poder original en el qual acrediti aquesta 
circumstància, i el seu DNI. 

 
 Una altra persona, acreditant la seva representació, amb el seu DNI, el poder 

original de l’empresa, l’autorització de l’apoderat d’aquesta, i el seu DNI. 
 

Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
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Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
 
3.3. Alcaldia 

 
 
3.3.1. ACCEPTACIÓ AJUTS ECONÒMICS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN 
EL MARC DEL FONS DE “BEQUES ESPORTIVES PER PREVENIR EL RISC D’EX-
CLUSIÓ” 
 
Fets: 
 
. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 
2020, va aprovar: 
 

- El Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2020, en tant que 
únic instrument d’abast corporatiu que, de forma unitària i de conformitat amb el 
principi de transparència, comprèn, sota criteris comuns, tota l’oferta que la Di-
putació de Barcelona posa a disposició dels governs locals de la província amb 
la finalitat de donar publicitat a la tasca de cooperació i assistència local que 
desenvolupa. El contingut d’aquest Catàleg està disponible a la Seu Electrònica 
Corporativa, a través de l’enllaç: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/ 

 
- Pel que fa al seu específic règim jurídic i econòmic, el Catàleg de la Xarxa de 

Governs Locals de l’any 2020, el qual s’emmarca en el Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, que ha estat prorrogat. Aquest Catàleg es conté a l’annex 1 
que forma part del present dictamen, i inclou els recursos que es convoquen, els 
seus destinataris i els criteris de concessió; i es regeix per les bases de la con-
vocatòria, que es corresponen amb el règim del Catàleg que s’aprova a l’acord 
següent. 

 
- El règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 

 
- La convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al Catàleg de la Xarxa 

de Governs Locals de l’any 2020. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 
2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 i el seu règim 
regulador per la concessió de recursos (AJG 5/20). 
 
Atès que en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 inclou el Fons 
“Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió” per la qual es vol donar suport a 
l’oferta d’activitats fisicoesportives impulsades pels ajuntaments (...). 
 
Atès que en sessió ordinària la Junta de Govern de la Diputació i en data 27/02/202, ha 
aprovat, per delegació de la presidència, un dictamen (núm. Reg. 116/20) pel que 
s’aprova la concessió del fons de prestació “Beques esportives per prevenir el risc 
d’exclusió” 
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2240/2020, de 13 de febrer, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar els  següents ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Fons de “Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió”: 

 

CODI 
XBMQ 

CENTRE GESTOR ACTUACIÓ 
AJUT ATOR-

GAT 

20/Y/286517 Oficina d’Activitats 
Esportives 

Beques esportives per prevenir 
el risc d’exclusió 

3.500,00 € 

 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2020. 
 
Tercer.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció  .  
 
3.4. Educació, Igualtat i Participació 

 
 
3.4.1. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ENTITATS EDUCATIVES 2019 
 
Fets: 
 
Atès que el Decret d’Alcaldia núm. 1006/2019, d’11 de juny, va aprovar la convocatòria 
1/2019, en règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per a l’exercici 
2019, establint els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a ator-
gar, en funció de les finalitats. 

 

Vist que en el cas del programa d’ensenyament l’import de la convocatòria ascendia a 
12.000 euros. 

 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de desembre de 
2019, va atorgar les següents subvencions als projectes i actuacions que les entitats 
van presentar en l’àmbit educatiu: 
 
 

ENTITAT NIF PROJECTE IMPORT 

Escola Misericòrdia Q5855712E 
Activitat piscina 466,19 € 

Compra material informàtic 595,68 € 

FEDAC Canet G65058349 Projectes escola 379,86 € 
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Institut Lluís Domènech i 
Montaner 

Q5850056B 

setmana de la ciència 77,70 € 

Conferències, xerrades i tallers 552,52 € 

Diada de St. Jordi 293,53 € 

Colꞏlegi Yglesias F08981904 Calendari festiu escola 379,86 € 

Escola Turó del drac S0800447E 

Teatre en anglès 595,68 € 

Innovamat 595,68 € 

Ús noves tecnologies 552,52 € 

activitats esportives 682,01 € 

Sisè Sentit J65618746 Forma Dansa 474,82 € 

INS Sunsi Mora Q0802000J Projecte esportiu 647,48 € 

AMPA Turó del drac G64580731 
Projecte patis 2019 630,22 € 

Projecte noves tecnologies 483,45 € 

AMPA Misericòrdia G62823323 Servei acollida 517,99 € 

AMPA FEDAC G58987017 Activitats de suport calendari festiu 336,69 € 

AMPA INS LLDiM G62243043 Revista Ai Domènech 612,95 € 

Associació Ballet J Ensemble G66967621 Projecte formació preprofessional 440,29 € 

AMPA El Palauet G63993034 Activitats anuals 310,79 € 

AMPA INS Sunsi Mora G66086752 
Ampliació fons bibliogràfic 630,22 € 

Suport extraescolars 587,05 € 

Nara G65602146 Atenció psicopedagògica i social 604,32 € 

 

Vit que el termini i forma de justificació de les subvencions està previst a l’article 10è de 
les bases reguladores de la convocatòria i a l’article 19è de l’Ordenança municipal de 
subvencions. 

 

Vista la documentació justificativa presentada pels beneficiaris de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 1/2019 pel que fa al programa d’ensenyament. 

 
Vist l’informe de la tècnica d’educació, el qual es transcriu a continuació: 
 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
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La tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en re-
lació a la justificació de subvencions en l’àmbit d’Educació, d’acord amb l’establert a la 
convocatòria 1/2019 emet el següent: 

 
INFORME 
 
Primer.-El Decret d’Alcaldia núm. 1006/2019, d’11 de juny, va aprovar la convocatòria 
1/2019, en règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per a l’exercici 
2019, establint els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a ator-
gar, en funció de les finalitats. 
 
Segon.-  Vist allò que es determina a l’article 10 de la convocatòria 1/2019 en règim de 
concurrència competitiva de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar i a l’article 
19 de l’ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a la justificació de subvencions atorgades per part d’aquest ajuntament,  segons el qual 
per justificar la subvenció cal presentar la següent documentació: 

- Memòria de l’activitat, justificativa del compliment de les condicions imposades 
en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels 
resultats obtinguts. 

- Una memòria econòmica, justificativa del cost de les activitats realitzades, que 
contindrà: 

o Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb iden-
tificació dels proveïdor o creditor i del document, el seu import, la data 
d’emissió i, si s’escau, la data de pagament.  

o Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor 
probatori equivalent als que s’esmenten al punt anterior i, si s’escau, la 
documentació acreditativa del pagament.. 

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

o Si s’escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de roma-
nent no aplicats, això com dels interessos que se’n derivin. 
 

-  Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s’hagi editat, en 
relació amb   l’activitat. 

 

Tercer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de desembre de 
2019, va atorgar les següents subvencions als projectes i actuacions que les entitats 
van presentar en l’àmbit educatiu: 
 

Nom entitat Projectes 2019 Subvenció 2019 

 Escola Misericòrdia  
Activitat piscina 

466,19 € 

Compra material informàtic 
595,68 € 

FEDAC Canet Projectes escola 379,86 € 

Institut Lluís Domènech i Montaner  setmana de la ciència 77,70 € 
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Coferències, xerrades i tallers 552,52 € 

Diada de St. Jordi 293,53 € 

Colꞏlegi Yglesias Calendari festiu escola  379,86 € 

Escola Turó del drac  

Teatre en anglès 595,68 € 

Innovamat 595,68 € 

Ús noves tecnologies 552,52 € 

activitats esportives 682,01 € 

Sisè Sentit Forma Dansa 474,82 € 

INS Sunsi Mora Projecte esportiu 647,48 € 

AMPA Turó del drac 
Projecte patis 2019 630,22 € 

Projecte noves tecnol. 483,45 € 

AMPA Misericòrdia  Servei acollida 517,99 € 

AMPA FEDAC Activitats de suport calendari festiu 336,69 € 

AMPA INS LLDiM Revista Ai Domènech 612,95 € 

Associació Ballet J Ensemble Projecte formació preprofessional 440,29 € 

AMPA El Palauet  Activitats anuals 310,79 € 

AMPA INS Sunsi Mora 
Ampliació fons bibliografic 630,22 € 

Suport extraescolars 587,05 € 

Nara Atenció psicopedagògica i social 604,32 € 

 

Atès que passat aquest període la documentació justificativa de les subvencions és la 
següent i se’n deriven les següents consideracions:   

 

Nom entitat Memòria Difusió 
Relació de des-
peses i inversi-
ons 

Factures i ti-
quets 

Relació deta-
llada d’ingres-
sos 

Certificat 
Aplicació sub-
venció 

Escola Misericòrdia 

Presentada 
i correcta 
per a cada 
projecte 

Fa difusió al 
Consell Esco-
lar de centre. 
Aporta certifi-
cat. 

Si. Una per 
cada projecte 
Subvencionat 

Sí. Concorda 
amb la relació 
de despeses ac-
tivitat piscina i  
material infor-
màtic,  

Sí. Presenta in-
gressos per 
aportacions de 
famílies en cada 
projecte. No se 
supera l’import 
de la subvenció 

SI 

FEDAC 
Presentada 
i correcta 

Sí. Tríptic Sí.  
Sí. Concorda 
amb la relació 
de despeses

No declara in-
gressos  

Sí. 

Institut Lluís Domènech i 
Montaner 

Presentada 
i correcta 
per cada 
projecte.  

No fa difusió. 
Forma part de 
l’activitat do-
cent 

Sí. Una per 
cada projecte 
subvencionat 

Sí. Concorda 
amb la relació 
de despeses 

Sí. Presenta in-
gressos per 
aportacions de 
famílies  

SI 

Colꞏlegi Yglesias 
Presentada 
i correcte 

Fa difusió de 
la colꞏlabora-
ció de l’Ajun-
tament en 
l’activitat de 
Carnestoltes 

Sí, per import de 

Sí. concorda 
amb la relació 
de despeses i 
inversions 

Presenta in-
gressos per 
aportacions de 
les famílies i 
certificat sobre 
l’aplicació dels 
fons a l’activitat 
de Carnaval. 

SI 

Escola Turó del drac 
Presentada 
i correcta 

Sí, mitjançant 
una carta de 

Sí, una per cada 
projecte sub-
vencionat. 

Sí. Concorda 
amb la relació 
de despeses.

Sí. Presenta in-
gressos per 
aportacions de 

SI 
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per cada 
projecte 

la direcció a 
les famílies. 

famílies en cada 
projecte. No se 
supera l’import 
de la subvenció 

Sisè Sentit 
Presentada 
i correcta 

SI Si  

Sí. Concorda 
amb la relació 
de despeses 

Si. Presenta in-
gressos de les 
quotes dels so-
cis 

Si 

INS Sunsi Móra 

Presentada 
i correcta 
per a un 
projecte 

Sí. (tríptic) 
Sí, per al pro-
jecte esportiu 

Sí. Concorda 
amb la relació 
de despeses 

Sí, presenta in-
gressos per im-
port de 
10.865,17€ 

SI 

AMPA Turó del Drac 

Presentada 
i correcta 
per cada 
projecte 

Sí, mitjançant 
una carta de 
la direcció a 
les famílies. 

Sí, per a cada 
projecte 

Sí. Concorda 
amb la relació 
de despeses 

Sí. Presenta in-
gressos per 
aportacions de 
famílies en cada 
projecte. No se 
supera l’import 
de la subvenció 

SI 

AMPA Misericòrdia  
Presentada 
i correcta 

Sí, al tríptic 
d’extraescolar

Sí, correcte. Im-
port 7.699,75€ 

Sí. Concorda 
amb la relació 
de despeses.

Sí. Per import 
de 2.760€ 

SI 

AMPA FEDAC 
Presentada 
i correcta 

Sí 
Sí, per import de 
2.650,78€ 

Sí.  Sí. Per import 
de 2.000€ 

SI 

AMPA INS. Lluís Domè-
nech i Montaner  

Presentada 
i correcta 

Sí, a la revista Sí. 
Sí. concorda 
amb la relació 
de despeses

sí. SI 

BJ Ensemble 
Presentada 
i correcta 

Sí, al tríptic 
Sí, per import de 
1.809€ 

Sí. concorda 
amb la relació 
de despeses

Sí, per import de 
440,29€ 

SI 

 
AMPA El Palauet  
 

Presentada  
sí, als correus 
electrònics 

Sí. 
Justifica correc-
tament 993,67€ 

SI.  SI 

AMPA INS Sunsi Móra 

Presentada 
i correcta 
per cada 
projecte 

Sí 
Si. Una per 
cada projecte 
subvencionat 

Sí. Concorda 
amb la relació 
de despeses. 

No declara in-
gressos 

SI 

Nara 
Presentada 
i correcta 

Sí Sí 
Sí. Concorda 
amb la relació 
de despeses.

Sí. Presenten 
els ingressos de 
tota l’activitat. 

SI 

 

Sisè.-  Atès que segons l’article 21 de l’ordenança de subvencions servei gestor que 
hagi tramitat la concessió de la subvenció comprovarà que les justificacions es presentin 
en els terminis fixats i les revisarà formalment.  
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 

ÚNIC.- Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar les se-
güents subvencions si es proposa al departament d’intervenció que realitzi el pagament 
de les subvencions següents: 

 

Nom entitat Projectes 2019 Subvenció 2019 
 

 Escola Misericòrdia  

Activitat piscina 
466,19 € 

 

Compra material informàtic 
595,68 € 

 

FEDAC Canet Projectes escola 
379,86 € 
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Institut Lluís Domènech i Montaner  

setmana de la ciència 
77,70 € 

 

Conferències, xerrades i tallers 
552,52 € 

 

Diada de St. Jordi 
293,53 € 

 

Colꞏlegi Yglesias Calendari festiu escola  
379,86 € 

 

Escola Turó del drac  

Teatre en anglès 
595,68 € 

 

Innovamat 
595,68 € 

 

Ús noves tecnologies 
552,52 € 

 

activitats esportives 
682,01 € 

 

Sisè Sentit Forma Dansa 
474,82 € 

 

INS Sunsi Mora Projecte esportiu 
647,48 € 

 

AMPA Turó del drac 

Projecte patis 2019 
630,22 € 

 

Projecte noves tecnol. 
483,45 € 

 

AMPA Misericòrdia  Servei acollida 
517,99 € 

 

AMPA FEDAC Activitats de suport calendari festiu 
336,69 € 

 

AMPA INS LLDiM Revista Ai Domènech 
612,95 € 

 

Associació Ballet J Ensemble Projecte formació preprofessional 
440,29 € 

 

AMPA El Palauet  Activitats anuals 
310,79 € 

 

AMPA INS Sunsi Mora 

Ampliació fons bibliografic 
630,22 € 

 

Suport extraescolars 
587,05 € 

 

Nara Atenció psicopedagògica i social 
604,32 € 

 

 

CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement/la tramita-
ció de l’expedient objecte del present informe. 
 
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.- Donar per correctament justificats els següents imports corresponents a 
subvencions ordinàries de la convocatòria 1/2019 del  programa d’ensenyament 
atorgades per acord de Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2019: 

 

ENTITAT NIF PROJECTE IMPORT 

Escola Misericòrdia Q5855712E 
Activitat piscina 466,19 € 

Compra material informàtic 595,68 € 

FEDAC Canet G65058349 Projectes escola 379,86 € 

Institut Lluís Domènech i 
Montaner 

Q5850056B 
setmana de la ciència 77,70 € 

Conferències, xerrades i tallers 552,52 € 
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Diada de St. Jordi 293,53 € 

Colꞏlegi Yglesias F08981904 Calendari festiu escola 379,86 € 

Escola Turó del drac S0800447E 

Teatre en anglès 595,68 € 

Innovamat 595,68 € 

Ús noves tecnologies 552,52 € 

activitats esportives 682,01 € 

Sisè Sentit J65618746 Forma Dansa 474,82 € 

INS Sunsi Mora Q0802000J Projecte esportiu 647,48 € 

AMPA Turó del drac G64580731 
Projecte patis 2019 630,22 € 

Projecte noves tecnologies 483,45 € 

AMPA Misericòrdia G62823323 Servei acollida 517,99 € 

AMPA FEDAC G58987017 Activitats de suport calendari festiu 336,69 € 

AMPA INS LLDiM G62243043 Revista Ai Domènech 612,95 € 

Associació Ballet J Ensemble G66967621 Projecte formació preprofessional 440,29 € 

AMPA El Palauet G63993034 Activitats anuals 310,79 € 

AMPA INS Sunsi Mora G66086752 
Ampliació fons bibliogràfic 630,22 € 

Suport extraescolars 587,05 € 

Nara G65602146 Atenció psicopedagògica i social 604,32 € 

 

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada del punt anterior per un import de 5.723,70€ 
amb càrrec a la partida 51 3200048200. 

 

Tercer - Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  l’article 17 de 
l’Ordenança municipal des subvencions, procedeixin al pagament de les quantitats 
pendents de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament justificada, 
segons el següent detall: 

 

ENTITAT NIF PROJECTE IMPORT 

 
BESTRETA 

 
LIQUIDACIÓ 

Escola Misericòrdia Q5855712E 
Activitat piscina 466,19 € 

233,10 233,09 

Compra material informàtic 595,68 € 
297,84 297,84 

FEDAC Canet G65058349 Projectes escola 379,86 € 
189,93 189,93 

Institut Lluís 
Domènech i Montaner 

Q5850056B setmana de la ciència 77,70 € 
38,85 38,85 
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Conferències, xerrades i tallers 552,52 € 
276,26 276,26 

Diada de St. Jordi 293,53 € 
146,77 146,76 

Colꞏlegi Yglesias F08981904 Calendari festiu escola 379,86 € 
189,93 189,93 

Escola Turó del drac S0800447E 

Teatre en anglès 595,68 € 
297,84 297,84 

Innovamat 595,68 € 
297,84 297,84 

Ús noves tecnologies 552,52 € 
276,26 276,26 

activitats esportives 682,01 € 
341,01 341,00 

Sisè Sentit J65618746 Forma Dansa 474,82 € 
237,41 237,41 

INS Sunsi Mora Q0802000J Projecte esportiu 647,48 € 
323,74 323,74 

AMPA Turó del drac G64580731 
Projecte patis 2019 630,22 € 

315,11 315,11 

Projecte noves tecnologies 483,45 € 
241,73 241,72 

AMPA Misericòrdia G62823323 Servei acollida 517,99 € 
259,00 258,99 

AMPA FEDAC G58987017 Activitats de suport calendari 
festiu

336,69 € 
168,35 168,34 

AMPA INS LLDiM G62243043 Revista Ai Domènech 612,95 € 
306,48 306,47 

Associació Ballet J 
Ensemble 

G66967621 Projecte formació preprofessional 440,29 € 

220,15 220,14 

AMPA El Palauet G63993034 Activitats anuals 310,79 € 
155,40 155,39 

AMPA INS Sunsi Mora G66086752 
Ampliació fons bibliogràfic 630,22 € 

315,11 315,11 

Suport extraescolars 587,05 € 
293,53 293,52 

Nara G65602146 Atenció psicopedagògica i 
social

604,32 € 
302,16 302,16 

 

Quart.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la subvenció 
al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, 
amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

Cinquè.- Notificar el present acord, a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades dins la convocatòria 1/2019, programa d’ensenyament. 

 

Sisè.- Comunicar als departaments d’Ensenyament, Intervenció i Tresoreria. 

 
 
3.4.2. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA AJUTS ECONÒMICS DESPESES 
D'ACTIVITATS D'ESTIU I ESCOLA BRESSOL 
 
Fets: 
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Ates que arran de l’emergència sanitària provocada per la malaltia COVID-19 i el decret 
de l’estat d’alarma, amb el qual es va produir l’estancament de molts sectors de 
l’economia. 

Vist que l’estancament econòmic ha comportat la davallada d’ingressos de moltes 
famílies en especial d’aquelles més vulnerables. 

Atès que les administracions públiques amb la voluntat de palꞏliar els efectes de la crisi 
han convocat una sèrie d’ajuts adreçats als diferents sectors econòmics i socials. 

Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat de contribuir a fomentar l’equitat i 
la igualtat d’oportunitats en l’accés dels infants a diferents recursos que els han de 
permetre recuperar l’activitat diària, aprendre els hàbits i rutines de l’anomenada nova 
normalitat i reprendre el contacte amb l’entorn natural; així com oferir recursos a les 
famílies que els permetin la conciliació familiar. 

Atès que en el pressupost de despeses per l’exercici 2020, mitjançant la MC 18/2020 
han estat aprovades les despeses que es derivaran de l’atorgament dels ajuts  amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 

40 23100 48401 35.000,00 € 

40 23100 48402 25.000,00 € 

 
 
Vist l’article 45.1.a) de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, disposa que els actes administratius han de ser 
objecte de publicació, entre altres supòsits, quan l’acte tingui per destinatari una 
pluralitat indeterminada de persones. 
 
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa. 
 
Vist allò que es disposa als articles 239 a 241 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 i als 
articles 118 i 119 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 
(ROAS) aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Ateses  les bases de la convocatòria que es transcriuen a continuació 
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A 
FER FRONT ALES DESPESES DE LES ACTIVITATS D’ESTIU I D’ESCOLA 
BRESSOL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  
La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència de la COVID-19 ha obligat 
les diferents administracions a prendre un seguit de mesures per palꞏliar els efectes que 
la pandèmia està produint i donar suport als diferents sectors de la societat i a la ciuta-
dania en general.  
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En aquests moments ens trobem davant del procés de desconfinament gradual i cal, en 
la mesura que la situació sanitària ho permeti, recuperar la normalitat i la rutina, retornant 
gradualment a totes aquelles activitats que comporten el dia a dia de la nostra societat. 
 
És hora, doncs, de reprendre aquelles activitats educatives i de lleure que es desenvo-
lupen durant els mesos d’estiu. Es tracta d’activitats que, d’una banda, permeten que 
els infants i joves, se sentin acompanyats emocionalment més enllà de l’àmbit familiar,  
creixin i es desenvolupin,  i adquireixin noves rutines i hàbits- especialment aquells de 
protecció derivats de la crisi de la COVID-19.  D’altra banda,  són activitats que afavo-
reixen la conciliació familiar. 
 
Els darrers mesos han tingut conseqüències greus en moltes famílies que han vist com 
la seva situació econòmica empitjorava sensiblement i amb una especial afectació en 
aquells casos en que la situació de partida ja era de  vulnerabilitat.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar amb la voluntat de contribuir a la superació de les dificul-
tats sorgides en aquests temps ha preparat un conjunt de propostes adreçades a dife-
rents àmbits i sectors de la societat. 
 
Aquestes bases regulen els ajuts econòmics adreçats a oferir suport a infants i 
adolescents i a les seves famílies que estan en situacions sociofamiliars i econòmiques 
vulnerables i que, per aquest motiu, tenen dificultats per accedir a les activitats de lleure 
educatiu durant l’estiu i al servei d’escola bressol. 
  
2. OBJECTE  I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA  
 
L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts a infants i 
joves, i a les seves famílies,  que estiguin empadronats a Canet de Mar, que es trobin 
en situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
La finalitat de l'atorgament dels diferents ajuts  és: 
a) Afavorir i fomentar la participació d’infants i joves en activitats que afavoreixin la seva 

socialització, el contacte amb l’entorn natural i a l’aire lliure per reduir els efectes del 
confinament-  

b) Facilitar l’assistència d’infants i adolescents a les activitats de lleure educatiu a l’estiu 
perquè puguin gaudir d’una intervenció educativa integral en  el temps de lleure. 

c) Prevenir el fracàs escolar i l'absentisme escolar. 
d) Potenciar el desenvolupament evolutiu de l’infant. 
e) Potenciar la sociabilitat del nen/nena. 
f) Facilitar la conciliació a les famílies. 
g) Facilitar la inserció laboral dels pares. 
 
3. RÈGIM JURÍDIC 

 
Els ajuts regulats en aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 
revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions.  
 
Aquestes bases, no generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no 
es poden alꞏlegar com a precedent. 
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La gestió dels ajuts s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. 
 
Aquest procediment es tramitarà en règim de concurrència competitiva. 
 
Els ajuts previstos en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts d’altres admi-
nistracions, sempre i quan no se superi el cost total de l’activitat subvencionable. Els 
beneficiaris estan obligats a comunicar a l’Ajuntament de Canet de Mar la obtenció d’al-
tres ajuts amb la mateixa finalitat 
 
En tot allò que no preveuen expressament aquestes bases reguladores i la convocatòria 
específica que s’aprovi, són d’aplicació: 
 

‐ L’Ordenança municipal de subvencions 
‐ La Llei  38/2003, de 17 de novembre general de subvencions. 
‐ La Llei  39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques 
‐ La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
‐ La Lleig Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia de drets digitals. 
 

4. MODALITATS I TIPOLOGIA DELS AJUTS ECONÒMICS  
 
4.1. Modalitats 
 
Els ajuts regulats per les presents bases, s’ofereixen per donar cobertura de les neces-
sitats bàsiques relacionades amb el camp educatiu i del lleure. 
 
Les prestacions econòmiques que es regulen en les presents bases reguladores poden 
ser puntuals o periòdiques, però sempre estaran limitades en el temps, i condicionades 
a la consecució dels objectius establerts, així com als imports màxims establerts en  les 
presents bases. 
 
4.2. Tipologies 
 
Els ajuts regulats per les presents bases tenen com a objecte palꞏliar les necessitats 
següents: 
 

4.2.1.-Ajuts d’escola bressol  
 
Són ajuts econòmics destinats a la subvenció temporal d’una part de les quotes de les 
llars d’infants del municipi. Es podran atorgar beques a les llars d’infants privades reco-
negudes pel Departament d'Ensenyament. 
 
Objectius: 
a) Potenciar el desenvolupament evolutiu de l’infant. 
b) Potenciar la sociabilitat del nen/nena. 
c) Facilitar la inserció laboral dels pares. 
d) Cobrir l’atenció de l’infant en l’horari escolar, sempre que la família no pugui per 

motius laborals, personals, socials, etc. 
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4.2.2.- Ajuts de casals d’estiu i colònies  
 
Són ajuts econòmics destinats a la subvenció d’una part de les quotes de casals o acti-
vitats d’estiu.  
Objectius: 
a) Potenciar la sociabilitat del nen/nena. 
b) Potenciar el desenvolupament evolutiu de l’infant i jove. 
c) Facilitar la conciliació i/o inserció laboral dels pares. 
d) Cobrir l’atenció de l’infant, sempre que la família no pugui per motius laborals, 

personals, socials, etc. 
e) Intervenció educativa integral del nen/nena en el seu temps de lleure: oferir una 

diversitat d'activitats com ara, tallers, sortides, jocs de grup, reforç escolar, etc, que 
potenciïn el desenvolupament integral del nen. 

 
 
5. ÀMBIT D’APLICACIÓ I BENECIARI/ÀRIES  
 
Es poden beneficiar dels ajuts econòmics regulats en aquestes bases els infants i ado-
lescents entre 0 i 16 anys  que compleixin els requisits establerts en aquestes bases i 
que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, 
que realitzin una activitat de lleure durant l’estiu o que estiguin inscrites a l’escola bres-
sol.  
 
Poden solꞏlicitar els ajuts les persones amb capacitat d’obrar, els pares, les mares, els 
tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda 
legal de les persones beneficiàries. 
 
Aquells infants que hagin estat beneficiaris d’un ajut individual de menjador durant el 
curs anterior podrà ser beneficiari de l’ajut de casal d’estiu amb la presentació de la 
solꞏlicitud i una declaració responsable sobre les seves circumstàncies socioeconòmi-
ques, sens perjudici que en qualsevol moment l’ajuntament pugui demanar documenta-
ció complementària.  
 
Les entitats gestores de les diverses activitats hauran d’actuar com a entitats colꞏlabo-
radores, i l’Ajuntament de Canet de Mar els abonarà l’import dels ajuts atorgats, un cop 
justificats.  
 
6. REQUISITS 
 

a) Estar empadronat a Canet de Mar l’últim dia de la presentació de solꞏlicitud 
d’aquests ajuts. 

b) Els ingressos familiars dels darrers tres mesos no han de superar el barem eco-
nòmic els criteris econòmics establers a les bases reguladors de la convocatòria 
per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar del curs 2020-2021. 

 Es consideraran membres de la unitat familiar: 
c) L’infant i/o adolescent pel qual es solꞏlicita la beca. 
d) El pare i la mare o tutors/es legals de l’infant i/o adolescent. 
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En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia de l’infant i/o adoles-
cent és compartida es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar. Si la 
guàrdia i custòdia de l’infant i/o adolescent s’atribueix a un sol tutor, no serà 
membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb l’infant i/o ado-
lescent, però s’afegirà a la renda del tutor la pensió d’alimentació i/o compensa-
tòria que estableixi la sentència. 
En el cas de viudetat, aquesta només s’haurà de justificar amb el llibre de família 
o certificat de defunció, si no s’està en possessió del carnet de família monopa-
rental vigent. 

e) Els/les germans/es de fins a 25 anys que segons el padró consti que conviuen en 
el domicili familiar a la data de la inscripció o matrícula. 

f) Els/les germans/es majors de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial 
que segons el padró que conviuen en el domicili familiar a data de la inscripció o 
matrícula. 

 
Es consideren membres de la unitat familiar, i per tant, germans/es de l’infant i/o ado-
lescent, aquells/es que convisquin amb l’infant i/o adolescent a la data de la inscripció o 
matrícula segons el padró i comparteixin amb ell/a un o els dos tutors. 
 
No es tindran en compte altres persones, tot i que convisquin al domicili familiar, amb o 
sense relació de parentiu amb l’infant i/o adolescent, ni els avis que hi convisquin. 
 
7.- QUANTIA DE L’AJUT 
 
En el cas de la beca de casal d'estiu o activitat de lleure tindrà un import màxim de 200€ 
i es finançarà fins a un 100% de la puntuació obtinguda.  
 
En el cas els ajuts d’escola bressol es tindrà en compte els cost mensual del servei 
d’escolaritat i es finançarà fins a un 100% en funció de la puntuació obtinguda. 
 
Els imports atorgats es podran revisar a l’alça o es podran atorgar nous ajuts, en funció 
de subvencions rebudes d’altres administracions, segons la valoració que consti a l’ex-
pedient del/de la solꞏlicitant. 
 
Els ajuts de casal d’estiu o activitat de lleure seran compatibles amb altres ajuts que es 
puguin rebre pel mateix concepte, sempre que no se superi el cost de l’activitat. 
 
8.- CRITERIS D’ATORGAMENT 
 
L’atorgament de les prestacions contemplades en les presents bases reguladores res-
tarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest ajuntament. 
 
L’informe tècnic procedirà a la valoració de les solꞏlicituds presentades d’acord amb els 
criteris d’atorgament següents: 
 
a) Valoració econòmica 
 
Per establir la situació econòmica es consideraran  els criteris econòmics establers a les 
bases reguladors de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador 
escolar del curs 2020-2021. 
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Per a calcular la renda familiar disponible es tindrà en compte els membres computables 
de cada una familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a conti-
nuació: 
  

1r adult (sustentador princi-
pal) 

10.981,20 
€

2n adult 5.370,72 €

altres adults 2.745,24 €

Menor 3.294,36 €
 
Per tant, en el càlculs dels imports que cal tenir en compte per a aquests ajuts es calcula 
l’import mensual i es té en compte els ingressos dels mesos de març abril i mag de 2020, 
segons el quadre següent: 
 

  1 menor 2 menor 3 menor 4 menor 5 menor 

1 adult 3.568,89 4.392,48 5.216,07 € 6.039,66 € 
6.863,25 

€ 

2 adults 4.911,57 5.735,16 6.558,75 € 7.382,34 € 
8.205,93 

€ 

3 adults 5.597,88 6.421,47 7.245,06 € 8.068,65 € 
8.892,24 

€ 

4 adults 6.284,19 7.107,78 7.931,37 € 8.754,96 € 
9.578,55 

€ 
 
Per membre de la unitat familiar s’ha d’entendre aquelles persones que constin al certi-
ficat de convivència i segons el punt 6 d’aquestes bases 
 
En casos excepcionals, l’ajuntament podrà atorgar els ajuts previstos en aquesta con-
vocatòria malgrat que no s’acompleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat 
anterior, quan els Serveis Socials ho considerin i proposin, mitjançant la presentació 
d’un informe motivat. 
 
 S’entén, de manera general, que la unitat familiar de convivència presenta una situació 
de manca de recursos econòmics quan acompleix els requisits especificats al quadre 
anterior. En funció dels requisits d’accés econòmic de cada tipus d’unitat familiar de 
convivència s’establirà la puntuació de la situació econòmica de la unitat que serà de, 
com a màxim, 8 punts: 
 

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram 
de renda disponible 

PUNTS 
 

Renda inferior al 25% del màxim mensual establert als requisits 
econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. 
 

8 punts 
 

Renda entre el 25,01% i el 50% del màxim mensual establert als 
requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. 
 

6 punts 
 

Renda entre el 50,01% i el 75%% del màxim mensual establert als 4 punts 
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requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència 
 

 

Renda superior al 75%% del màxim mensual establert als 
requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència 
 

2 punts 

 
b) Valoració  situacions específiques de la unitat familiar 

 
S’atorgarà un màxim de 1 punt per situació social segons el criteri dels Serveis Socials 
Municipals.  
 
Família nombrosa i/o monoparental especial   0,50 punts 
Família nombrosa i/o monoparental general      0,25 punts 
Discapacitat superior al 33%    0,50 punts 
 
 

c) Valoració social 
 
S’atorgarà fins a 1 punt en funció de la valoració de risc social o risc social greu que 
facin els Serveis Socials municipals. 

 
d) Baremació global de la situació socioeconòmica 

 
En la baremació  global de la situació socioeconòmica de la unitat familiar o de la per-
sona solꞏlicitant, l’apartat econòmic representa el 80% i l’apartat social el 20% 
 
Els ajuts econòmics d’aquestes bases són import variable; això significa que el cost 
econòmic total de la situació de necessitat es de cofinançament entre l’ajuntament i la 
persona solꞏlicitat. El percentatge de cofinançament es determina a partir de la barema-
ció global de la situació socioeconòmica. 
 

PUNTUACIÓ PERCENTATGE 

De 2 a 4 punts 40% 

De a 4,25 a 6 punts 60% 

De 6,25 a 8 punts 80% 

Més de 8 100% 

 
En el cas dels infants beneficiaris  
 
9.- ACREDITACIÓ I DOCUMENTACIÓ  
 
Per poder valorar la situació d’una forma fidedigna es requerirà la documentació acredi-
tativa necessària en cada cas. 
 
La documentació relacionada en aquest apartat serà considerada com a màxima i es 
reclamarà, en cada cas al solꞏlicitant la necessària per a realitzar la valoració econòmica 
i social d’una forma fidedigna. 
 
Aquells infants que hagin estat beneficiaris d’un ajut individual de menjador durant el 
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curs 2019-2020 només hauran de presentar la solꞏlicitud d’ajuts i una declaració respon-
sable sobre les seves circumstàncies socioeconòmiques, sens perjudici que en qualse-
vol moment l’ajuntament pugui demanar documentació complementària 
 
En cap cas, d’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es reclamarà docu-
mentació que ja consti a l’expedient del solꞏlicitant, no exigits per les normes aplicables 
al procediment de què es tracti o que es trobin en poder de l’administració actuant. 
 
1. Documentació general per a qualsevol tipus d’ajut: 
 

a. Solꞏlicitud d’ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat. 
b. Document d’identitat de la persona solꞏlicitant. 
c. Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar. 
 

2. Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar 
 
-   Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els membres de 
la unitat familiar de convivència corresponents als tres mesos anteriors al de la presen-
tació de solꞏlicituds. 
 
-  En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració  jurada d’in-
gressos de la unitat familiar. 
 
- Declaració responsable en la que es faci constar: 
 

- Que no ha rebut prestacions econòmiques pel mateix destí d’altre organisme, 
públic o privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi solꞏlicitat i l’import de 
les rebudes. 
 
- Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, 
sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre 
que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, 
indiqui l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es 
solꞏlicita la prestació. En cas contrari, indicar quins. 
 
-  Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la solꞏlicitud 
pugui ser requerida durant la seva tramitació.  

 
 

3. Documentació Específica 
 

Per acreditar determinades circumstàncies familiars serà necessari aportar, a més de la 
documentació general, la documentació específica que correspongui: 
 

a) En cas de separació o divorci, document notarial, justificants d’interposició de la 
demanda, sentència judicial, conveni regulador o altres documents que 
demostrin aquesta situació i on consti pensió alimentaria i custodia de fills. 

 
b) Fotocòpia del títol de família nombrosa o de família monoparental, en el cas que 
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correspongui. 
 
c) En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre 

de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu 
grau. 

 
d) Altres (despeses extraordinàries sobrevingudes, etc.). 
 

L'Ajuntament de Canet de Mar es reserva el dret de solꞏlicitar els originals de la docu-
mentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així 
com el dret de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presen-
tada en el temps i forma indicats. 
 
10.- SOLꞏLICITUD 
 
El termini per a la presentació de solꞏlicituds serà de 20 dies a partir de la publicació 
d’aquestes bases al BOPB. 
 
No s’admetran solꞏlicituds fora del termini indicat, excepte dels ajuts d’escola bressol. 
En aquest cas, el període de solꞏlicitud serà de 15 dies  a comptar des de la data en què 
s’hagi efectuat la inscripció a l’escola o al mes de setembre quan la situació es produeixi 
en els mesos de juliol i agost. 
 
 
11.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
1. Presentar la documentació necessària per procedir a la tramitació dels ajuts d’acord 
amb el que determinen aquestes bases en el termini aprovat en la convocatòria 
corresponent. 
 
2. Facilitar la documentació que sigui requerida per l’Ajuntament de Canet de Mar per 
tal d’acreditar els requisits exigits, aportant els documents justificatius necessaris quan 
l’Ajuntament no ho pugui obtenir per mitjans propis, i autoritzar-lo per fer les 
comprovacions corresponents. 
 
3. Comunicar a l’Ajuntament de Canet de Mar les variacions o canvis existents en la 
situació social i econòmica de la persona o unitat familiar que puguin modificar les 
circumstàncies que van provocar la solꞏlicitud i la resolució. 
 
4. La concessió dels ajuts no serà invocable com a precedent ni generarà cap dret 
preferent per l’obtenció de successives ajudes o beques. 
 
5. Comunicar a l’Ajuntament de Canet de Mar l’obtenció d’altres subvencions, beques 
i/o ajuts obtinguts d’altres administracions per la mateixa finalitat i aquells/es que 
s’obtinguin en el futur. 
 

12.- RESOLUCIÓ DELS AJUTS 
 
La Regidoria de Serveis Socials elevarà la corresponent proposta de resolució, deguda-
ment motivada a la Junta de Govern Local, a partir de l’informe tècnic.  
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El termini màxim per resoldre la solꞏlicitud és de 1 mes a comptar des de la finalització 
de presentació de solꞏlicituds. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictar la resolució 
expressa, la solꞏlicitud s’entendrà desestimada. 
 
13.- PAGAMENTS DE L’AJUT 
 
Els pagament dels ajuts aprovats s’efectuarà de la manera següent: 
 
a) Beques d’ escola bressol 
 
Els ajuts atorgats es comunicaran a les escoles bressol . L’import de les beques atorga-
des es pagarà directament a aquestes entitats prèvia presentació de la relació corres-
ponent o es compensarà  en el cas de l’escola bressol municipal . 
 
b) Beques de casals d’estiu 

 
Els ajuts atorgats es comunicaran a les entitats organitzadores dels casals d’estiu. L’im-
port de les beques atorgades es pagarà directament a aquestes entitats prèvia presen-
tació de la relació corresponent, la qual ha de presentar-se abans del dia 5 del mes 
següent al que s’hagi dut a terme l’activitat. En casos excepcionals també es podrà abo-
nar l’import a la família i  aquesta restarà obligada a la presentació del justificant de 
pagament de l’activitat. 

 
14.- CAUSES DE SUSPENSIÓ i/o REVOCACIÓ DELS AJUTS 
 
Són causes de suspensió automàtica de les prestacions: 
 
a) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació. 
b) Els canvis en el nucli familiar que modifiquin la situació de necessitat. 
c) L'engany en l'acreditació dels requisits. 
d) No utilitzar el servei objecte de subvenció. 
e) Deixar d'atendre injustificadament dos requeriments que l'ens o l'òrgan gestor ha dut 

a terme per comprovar la continuïtat dels requisits d'accés a la prestació concedida.  

 

Els perceptors de la prestació o els membres de la unitat familiar o de la unitat de con-
vivència estan obligats a comunicar a l'Ajuntament de Canet de Mar que s'ha produït 
alguna de les causes de suspensió indicades i, si escau, han de reintegrar les quanties 
percebudes indegudament. L'Ajuntament de Canet de Mar pot comprovar en qualsevol 
moment el compliment de les condicions que han determinat l'accés a la prestació. 
 
15.- INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
 Nombre de solꞏlicituds presentats per tipologia d’ajuts 
 Nombre d’ajuts atorgats i denegats 
 Import total dels ajuts atorgats 
 
16.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
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Les dades personals i familiars de la persona usuària que constin en el seu expedient 
tenen caràcter confidencial i estan emparades pel secret professional. Només hi tindran 
accés els professionals que intervinguin directament en el cas, i només amb la finalitat 
dels serveis a prestar. 
 
Aquestes dades seran tractades d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parla-
ment i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, o normativa vigent. 
 
17.- DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
Les despeses aniran a càrrec a les dotacions pressupostàries següents: 
  
40 23100 48401 IFS- Ajuts socials casals d’estiu         35.000€ 
40 23100 48402 IFS- Ajuts socials escola bressol                     25.000€ 
 
18.- PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA  
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web i el portal 
de la transparència municipal  
 
19.- VIGÈNCIA 
 
Aquestes bases entraran en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva amb 
caràcter indefinit fins a la seva derogació expressa. Les seves modificacions s’ajustarà 
al procediment prevista a la legislació 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.-  Aixecar el reparament i resoldre la discrepància manifestada a l’informe de 
secretaria-intervenció 11/2020, de 18 de juny. 
 
Segon.- Aprovar les bases i la  convocatòria d’ajuts econòmics per a fer front ales 
despeses de les activitats d’estiu i d’escola bressol de l’Ajuntament de Canet de Mar 
  . 
Tercer.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior, per un import total de seixanta 
mil euros (60.000,00 €), amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries de 
l’exercici 2020: 
 

Programa Aplicació pressupostària Import A 
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BENESTAR SO-
CIAL 

40 23100 48401 35.000,00 € 220200007236

BENESTAR SO-
CIAL 

40 23100 48402 25.000,00 € 220200007236

  
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler 
d’anuncis i la web municipal aquesta resolució, així com el contingut de la convocatòria, 
determinant que el termini màxim de presentació de solꞏlicituds serà de 20 dies naturals, 
comptadors des de l’endemà de la publicació al BOPB. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als següents departaments de l’Ajuntament: 
- Intervenció-Tresoreria 
- Àrea de Benestar Social 
- Àrea d’Esports 
- Àrea de Joventut 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
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 17:20 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


