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

LOCAL DE DATA 17 DE JUNY DE 2021 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:30 
Lloc: Per videoconferència 
 

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.  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/24 ordinari 10/06/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Cultura i Patrimoni 
2.1.1. Aprovació reintegrament subvenció Orfeó_2020 
2.1.2. Acceptació subvenció fons documental Biblioteca_2021 
 
2.2. Urbanisme 
2.2.1. Aprovació 9a i última certificació CENTRU 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Relació Decrets  de data del 30 de maig al 6 de juny 2021 
 
2.4. Secretaria 
2.4.1. Modificació de la forma de prestació de garantia contractual ( metàl·lic / aval 
bancari ) 
 
2.5. Promoció Econòmica i Turisme 
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2.5.1. Acceptació recursos econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, en el 
marc del catàleg XGL 2021 
 
2.6. Medi Ambient 
2.6.1. Acceptació recursos econòmics DIBA 2021 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/24 ordinari 10/06/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
10 de juny de 2021 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. Cultura i Patrimoni 

 
2.1.1. APROVACIÓ REVOCACIÓ TOTAL I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
ATORGADA A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ORFEÓ MISERICÒRDIA _2020 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari del 17 de setembre 2020 va 
prendre l’acord d’aprovar la convocatòria 1/2020, en règim de concurrència competitiva, 
de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2020, establint 
els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció 
de les finalitats. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 30 de desembre de 
2020, va prendre l’acord d’atorgar les subvencions per als projectes i actuacions que les 
entitats van presentar en l’àmbit cultural. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 29 d'abril de 2021, va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment expedient de revocació total de la 
subvenció atorgada a l’Ass. Cultural Orfeó Misericòrdia amb NIF: G66433806 per a la 
realització dels projectes de Calefacció i Concert de Nadal que no van executar, ni van 
al·legar despeses derivades a causa de la COVID.  

L’Orfeó Misericòrdia va accedir a la notificació electrònica el dia 13 de maig de 2021. 
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Transcorregut el termini d'audiència de 15 dies hàbils, no consta que s'hagin presentat 
al·legacions per part l'interessat/da.  

De conformitat amb l’article 38.2 de la LGS s’han meritat els següents interessos de 
demora entre la data del pagament de la subvenció i la data d'incoació del procedi-
ment de reintegrament. 

Període Data d’inici Data final N dies % Tipus d’in-
terès aplicable 
art.38.2 LGS 

Import 
interessos de 
demora a liqui-
dar 

1 27/01/21 29/04/21 93 3,75 3,11€ 
Total      

 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 7 de juny de 2021 que es transcriu a continuació: 

 
INFORME TÈCNIC 

 
FETS 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari del 17 de setembre 2020 va 
prendre l’acord d’aprovar la convocatòria 1/2020, en règim de concurrència competitiva, 
de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2020, establint 
els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció 
de les finalitats. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 30 de desembre de 
2020, va prendre l’acord d’atorgar les subvencions per als projectes i actuacions que les 
entitats van presentar en l’àmbit cultural. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 29 d'abril de 2021, va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment expedient de revocació total de la 
subvenció atorgada segons el següent detall:  

 

Entitat Projecte 
import ator-

gat 
Bestreta ator-

gada 
import justificat 

acceptat 
import a re-

vocar 
import a re-

integrar 
ASSOCIACIO ORFEO 
MISERICORDIA Calefacció 250,00 € 125,00 € 0,00 € 250,00 € 125 

ASSOCIACIO ORFEO 
MISERICORDIA Concert de Nadal 400,00 € 200,00 € 0,00 € 400,00 € 200 

 
Vist que en data 13 de maig de 2021 l’entitat va tenir accés a la notificació, i que després 
de 15 dies hàbils no s’han presentat al·legacions.  
 
Vist que entre la data de pagament de la bestreta i la data d’incoació de l’expedient de 
revocació i reintegrament s’han meritat els següents interessos de demora de conformi-
tat amb l’article 38.2 de la LGS. 
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Període Data d’inici Data final N dies % Tipus d’in-
terès aplicable 
art.38.2 LGS 

Import 
interessos de 
demora a liqui-
dar 

1 27/01/21 29/04/21 93 3,75 3,11€ 
Total      

 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
b) El 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. 
c) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local: 
- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
- Els articles 40, i 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
d) La legislació de la comunitat autònoma: 
- Els articles 239, 240 i 241 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalu-
nya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
e) La normativa municipal: 
- L’Ordenança general de subvencions aprovada al Ple municipal del 25 de gener de 
2018.  
- Les Bases d’execució del pressupost. 
- El Reglament orgànic municipal i la normativa sobre delegació de competències i atri-
bucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigent en el moment de la concessió. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- D’acord amb la relació de fets que consta en aquest informe cal aprovar la 
revocació total de la subvenció concedida a l’Orfeó Misericòrdia i notificar l’obligació del 
reintegrament de la bestreta de la subvencions concedida segons el següent detall: 
  

Entitat Projecte import atorgat Bestreta atorgada import a revocar import a reintegrar 
ASSOCIACIO ORFEO 

MISERICORDIA Calefacció 250,00 € 125,00 € 250,00 € 125 

ASSOCIACIO ORFEO 
MISERICORDIA Concert de Nadal 400,00 € 200,00 € 400,00 € 200 

 
 
SEGONA.- De conformitat amb l’article 38.2 de la LGS s’han meritat els següents 
interessos de demora: 

 

Període Data d’inici Data final N dies 
% Tipus d’interès aplicable 

art.38.2 LGS 

Import 
interessos de demora a li-

quidar 
1 27/01/21 29/04/21 93 3,75 3,11€ 

Total      

 
 
CONCLUSIONS: 
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De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per a la revocació total de la subvenció de 
l’Orfeó Misericòrdia per als projectes de Concert de Nadal i Calefacció i la notificació del 
reintegrament més els interessos de demora meritats.  
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.-  Aprovar la revocació total i reintegrament de la subvenció concedida i que no 
s’ha justificat correctament pels motius que s’assenyalen a continuació: 

 

A) Imports concedits i imports definitius 

 

Tercer beneficiari NIF Projecte Import concedit 
Cofinança-

ment  
Import a jus-

tificar 

Import justifi-
cat correcta-

ment 
ASSOCIACIO OR-
FEO  
MISERICORDIA 

G66433806 
 

Calefacció 250 0 250 0 

ASSOCIACIO OR-
FEO MISERICOR-
DIA 

G66433806 

 
Concert de 
Nadal 

400 0 400 0 

 

B) Imports a revocar i a reintegrar 

 
Tercer benefici-
ari 

NIF Projecte 
Import defi-

nitiu 
Import pagat 

Import a  
reintegrar 

Import a pagar 

ASSOCIACIO 
ORFEO  
MISERICORDIA 

G66433806 
 

Calefacció 0 125 125 0 

ASSOCIACIO 
ORFEO MISE-
RICORDIA 

G66433806 

 
Concert de 
Nadal 

0 200 200 0 

 

C) Incompliments que motiven la revocació i reintegrament 

 

Tercer beneficiari NIF Projecte Observacions 

ASSOCIACIO 
ORFEO  

MISERICORDIA 

G66433806 

 
Calefacció 

No han realitzat el projecte I no al·leguen despeses generades per 
la suspensió dels actes derivades de la COVID 
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Tercer beneficiari NIF Projecte Observacions 

ASSOCIACIO OR-
FEO MISERICOR-
DIA 

G66433806 

 
Concert de 
Nadal 

No han realitzat el projecte I no al·leguen despeses generades per 
la suspensió dels actes derivades de la COVID 

 

Segon.- Aprovar la liquidació definitiva del reintegrament total de les subvencions referi-
des en el punt anterior pels següents imports, més els interessos de demora meritats de 
conformitat amb l’article 38.2 LGS. 

 

Núm. valor 
 Tercer  

 beneficiari 
NIF 

Import a  

reintegrar 
Interessos de 

demora 

Import total 

2021/0000002664 

ASSOCIACIO  

ORFEO 

MISERICORDIA 

 
G66433806 

 
325,00 € 3,11€ 328,11€ 

 

Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 

Quart.- Comunicar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria. 

 
 
2.1.2. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FONS DOCUMENTAL BIBLIOTECA_2021 
 
Fets: 
 
En data 21 de maig de 2021 es publica al tauler de la Seu Electrònica de la Generalitat 
l’Acord definitiu de concessió de la línia de subvencions per a l'adquisició de llibres i de 
diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 
2021 (CLT060). 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 8 de juny de 2021 que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
El DOGC de 8 de març de 2021 publica la resolució CLT/575/2021, de 22 de febrer, per 
la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per 
a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adqui-
sició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya per a l'any 2021 
 
El decret de l’ajuntament de Canet de Mar núm. 2021/558 de data 11 de març de 2021, 
va resoldre la sol·licitud de subvenció a l’OSIC d’acord amb la proposta provisional de 
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concessió de les subvencions i d’acord amb el barem de nombre d’habitants a Canet de 
Mar amb 14865 habitants segons el qual li pertoca una subvenció de 6.000€. 
 
En data 21 de maig de 2021 s’ha fet públic l’atorgament de la subvenció de 6.000€ de 
la sol·licitud de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’adquisició de fons documental, de 
revistes i diaris per a la Biblioteca P. Gual i Pujadas amb càrrec a la partida 7495 
D/760000103/4431/0000. 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'O-
ficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant 
la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020); mo-
dificades per l'acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cul-
tural adoptat en la sessió de 28 de gener de 2021 (Resolució CLT/198/2021, de 29 de 
gener; DOGC núm. 8334, de 5.2.2021); 
 
L'apartat 1 de l'annex de l'Acord del 20 de desembre del 2018 del Consell d'Administra-
ció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específi-
ques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publi-
cat mitjançant la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 
9.1.2019); 
 
La normativa general de subvencions.  
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Es proposa acceptar la subvenció per a l’Adquisició de llibres i diaris 
destinats a la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar per l’import de 6.000,00€, i 
preveure les inversions necessàries per justificar en temps i forma aquesta subvenció.  
 
SEGONA.- Cal comunicar aquesta concessió a la Direcció de la Biblioteca P. Gual i 
Pujadas i als serveis econòmics de l’ajuntament.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement per a 
l’acceptació de la subvenció 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.- Acceptar la subvenció per a l’Adquisició de llibres i diaris destinats a la 
Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar per l’import de 6.000,00€, i preveure les 
inversions necessàries per justificar en temps i forma aquesta subvenció 
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Segon.- Comunicar el present acord a la Direcció de la Biblioteca P. Gual i Pujadas i als 
serveis econòmics de l’ajuntament. 
 
 
2.2. Urbanisme 

 
2.2.1. APROVACIÓ NOVENA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA SALA D'ESPECTACLES DE L'ANTIC CENTRE 
PARROQUIAL AL CARRER EUSEBI GOLART 16 
 
 
Fets: 
 
En data 29 d’abril de 2021 (ENTRA-2021-3974) s’ha presentat la novena i última certifi-
cació de les obres de rehabilitació de la sala d'espectacles de l'antic Centre Parroquial 
al carrer Eusebi Golart 16, elaborada per l’empresa adjudicatària GESTIÓ D’OBRES I 
SERVEIS SOSTENIBLES, SL, i conformada per la direcció facultativa i executiva de 
l’obra, --. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 25 de maig de 2021, que es trans-
criu a continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC 

 
FETS 
 
Amb data 29 d’abril de 2021 i registre d’entrada 3974, s’aporta la NOVENA I ÚLTIMA 
CERTIFICACIÓ de les obres de “Rehabilitació de sala d’espectacles municipal a l’antic 
Centre Parroquial de Canet de Mar”, elaborada per l’empresa adjudicatària Geoss SL i 
conformada per la direcció facultativa formada per --. 
 
Les obres es van adjudicar per acord de la Junta de Govern Local de Canet de Mar en 
sessió de data 28 de maig de 2020, per l’import de 219.875,51 €, IVA exclòs, el qual 
pujarà un import de 46.173,86 €. 
 
En data de 30 de juny de 2020 es va signar acta d’inici de les obres començant a comptar 
a partir d’aquesta data el termini de 4 mesos d’execució previst al contracte 
d’adjudicació. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/1414, de data 14 de setembre de 2020, es va 
resoldre l’aprovació de la primera certificació de les obres per la quantitat de vint-i-dos 
mil cent quaranta-dos euros amb seixanta-tres cèntims (22.142,63 €), IVA inclòs, 
corresponent als treballs d’obra realitzats des de la data d’inici i fins al dia 13 d’agost de 
2020. 

Posteriorment, amb l’elaboració de la factura corresponent, es va detectar que l’IVA 
repercutit a la certificació s’arrodoneix a un cèntim per sobre de l’aplicació correcta del 
21% respecte la base. En conseqüència, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/1578 
de data 5 d’octubre de 2020 es va resoldre rectificar l’error material detectat en el Decret 
d’Alcaldia núm. 2020/1414, de data 14 de setembre de 2020, de manera que la quantitat 
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a aprovar en la primera certificació es substitueix per la quantitat de vint-i-dos mil cent 
quaranta-dos euros amb seixanta-dos cèntims (22.142,62 €), IVA inclòs. 

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/1667, de data 15 d’octubre de 2020, es va 
resoldre l’aprovació de la segona certificació de les obres per la quantitat de catorze-
mil sis-cents quaranta-vuit euros amb setanta-set cèntims (14.648,77 €), IVA inclòs. 

A sol·licitud justificada del contractista, la Junta de Govern Local de data 5 de novembre 
de 2020, va acordar l’ampliació del termini d’execució de l’obra, fixant-se com a data 
de finalització del termini d’execució el dia 30 de gener de 2021. 

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/1886, de data 9 de novembre de 2020, es va 
resoldre l’aprovació de la tercera certificació de les obres per la quantitat de vuit mil 
sis-cents quaranta-sis euros amb quaranta-nou cèntims (8.646,49 €), IVA inclòs. 

En sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2020 es va 
acordar l’aprovació de l’acta de preus contradictoris núm. 1, formalitzada en data 13 
d’octubre de 2020, que comporta un increment en el preu del contracte de dos mil trenta-
un euros amb vuitanta-quatre cèntims (2.131,84 €), IVA inclòs. 

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/2151, de data 11 de desembre de 2020, es va 
resoldre l’aprovació de la quarta certificació de les obres per la quantitat de vint-i-nou 
mil vuit-cents vint-i-un euros amb setanta-dos cèntims (29.821,72 €), IVA inclòs. 

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/2243, de data 23 de desembre de 2020, es va 
resoldre l’aprovació de la cinquena certificació de les obres per la quantitat de vint mil 
vuit-cents noranta-vuit euros i noranta-un cèntims (20.898,91 €), IVA inclòs. 

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2021/272, de data 8 de febrer de 2021, es va resoldre 
l’aprovació de la sisena certificació de les obres per la quantitat de vint-i-dos mil set-
cents trenta-nou euros i seixanta-quatre cèntims (22.739,64 €), IVA inclòs. 

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2021/408, de data 23 de febrer de 2021, es va resoldre 
l’aprovació de la setena certificació de les obres per la quantitat de quaranta-un mil 
nou-cents trenta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (41.933,95 €), IVA inclòs. 

Per altra banda, la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 11 de 
febrer de 2021, va acordar aprovar una segona pròrroga del termini d’execució del 
contracte fixant-se com a data de finalització del termini el dia 30 de març de 2021. 
 
Mitjançant Decret núm. 2021/434, de data 26 de febrer de 2021, s’aprova la modificació 
del contracte d’execució de les obres, la qual suposa un increment del preu de 
contracte de quaranta-set mil set-cents cinquanta-sis euros amb tres cèntims (47.756,03 
€), IVA inclòs. Amb aquesta modificació s’estableix un preu de contracte de dos-cents 
quaranta-set mil nou-cents sis euros amb vint-i-set cèntims (247.906,27 €), més 
seixanta-cinc mil vuit-cents noranta-nou euros amb tretze cèntims (65.899,13 €) en 
concepte del 21% d’IVA. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2021/703, de data 29 de març de 2021, es va resoldre 
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l’aprovació de la vuitena certificació de les obres per la quantitat de cinquanta-set mil 
vuit-cents quaranta-quatre euros amb seixanta-tres cèntims (57.844,63 €), IVA inclòs. 
 
En data 30 de març de 2021 es va signar l’acta de recepció de les obres ja acabades 
amb una llista de repassos adjunta a l’acta. 
 
En data de 29 d’abril de 2021 s’aporta la novena i última certificació d’obra, 
corresponent als treballs realitzats del 1 de març de 2021 i fins al 30 de març de 2021, 
amb un import a facturar de 115.142,60 €, IVA inclòs. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública 

 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- La certificació té un import total, IVA inclòs, de cent quinze mil cent 
quaranta-dos euros amb seixanta cèntims (115.142,60 €). 
 
SEGONA.-  Els preus aplicats a la certificació es corresponen als de l’adjudicació i la 
modificació de contracte aprovada, i s’inclouen preus contradictoris també aprovats. 
 
L’art. 242.4 estableix que no tenen consideració de modificacions l’excés de 
mesuraments sempre que en global no representin un increment de la despesa superior 
al 10 per cent del preu del contracte inicial. Si bé l’import dels excessos inclosos en 
aquesta certificació representen una despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte inicial, es tracta de pagaments a compte, i es disposa d’informe de la direcció 
facultativa on s’exposa que a la certificació final es preveu compensar aquests excessos 
amb altres partides on l’amidament executat serà inferior al del contracte. La direcció 
facultativa exposa que l’increment global en la liquidació de l’obra no serà superior al 10 
per cent del contracte inicial. 
 
TERCERA.- El resum de certificacions aprovades durant l’execució de l’obra és el se-
güent: 
 
  PEC IVA TOTAL 

CERTIFICACIÓ 01 18.299,69 3.842,93 22.142,62 

CERTIFICACIÓ 02 12.106,42 2.542,35 14.648,77 

CERTIFICACIÓ 03 7.145,86 1.500,63 8.646,49 

CERTIFICACIÓ 04 24.646,05 5.175,67 29.821,72 

CERTIFICACIÓ 05 17.271,83 3.627,08 20.898,92 

CERTIFICACIÓ 06 18.793,09 3.946,55 22.739,64 

CERTIFICACIÓ 07 34.656,16 7.277,79 41.933,95 

CERTIFICACIÓ 08 47.805,47 10.039,15 57.844,62 

CERTIFICACIÓ 09 95.159,17 19.983,43 115.142,60 
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EXECUTAT A ORIGEN 275.883,75 57.935,58 333.819,33 

 
Amb els excessos i els defectes de mesuraments aplicats a la certificació 9ena i última, 
el pressupost total no sobrepassa l’increment màxim establert per l’art. 242.4. Tenint en 
compte la modificació aprovada junt amb la licitació inicial, el pressupost total adjudicat, 
amb IVA inclòs, és de 313.801,37 €. En conseqüència, el cost final de l’obra sobrepassa 
en 20.017,96 € del pressupost adjudicat, valor inferior al 10% del contracte inicial. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vist-i-plau formal a la 
novena i última certificació presentada per l’empresa Geoss SL de les obres de 
“Rehabilitació de la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial de Canet de 
Mar”, conformada per la direcció facultativa de l’obra.” 
 
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 la NOVENA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ de les obres de rehabilitació de 
la sala d'espectacles de l'antic Centre Parroquial al carrer Eusebi Golart 16, presentat 
per l’empresa GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL, conformada per la 
direcció facultativa i executiva de l’obra, per la quantitat de cent quinze mil cent quaranta-
dos euros amb seixanta cèntims (115.142,60 €). 
 
Segon.- Disposar la despesa de l’increment del preu per escreix d’amidament, per im-
port de vint-mil disset euros amb noranta-sis cèntims d’euro (20.017,96€), iva inclòs, 
amb càrrec a la partida 31.33310.63201. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats i a Intervenció i Tresoreria muni-
cipals. 
 
 
2.3. Alcaldia 

 
2.3.1. RELACIÓ DE DECRETS DE DATA DEL 31 DE MAIG AL 6 DE JUNY DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present Relació de Decrets de data 
del 31 de maig al 6 de juny de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/1103 Decret contractació aux. administrativa - Informàtica 31/05/2021 

RESAL2021/1104 Decret contractació dos peons de jardineria per interinitat 31/05/2021 

RESAL2021/1105 Decret nomenament cap accidental Policia Local 31/05/2021 

RESAL2021/1106 Decret TM FCB 31/05/2021 
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RESAL2021/1107 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm. 202 31/05/2021 

RESAL2021/1108 Decret aprovació AD's relació Q_2021_13 31/05/2021 

RESAL2021/1109 Decret alta servei Via Oberta SEPE 31/05/2021 

RESAL2021/1110 04 decret padró once 31/05/2021 

RESAL2021/1111 Decret IMI 31_05 01/06/2021 

RESAL2021/1112 DECRET ATORGAMENT LLICÈNCIA ENDESA VIA CANNETUM-PLAÇA 
BUSQUETS 

01/06/2021 

RESAL2021/1113 Decret d'Alcaldia d'aprovació de generació de crèdit 01/06/2021 

RESAL2021/1114 Decret 4a Tinença d'Alcaldia 01/06/2021 

RESAL2021/1115 Decret exp.111839 01/06/2021 

RESAL2021/1116 Decret expp.21-229018 01/06/2021 

RESAL2021/1117 Decret devolució garantia definitiva 01/06/2021 

RESAL2021/1118 Decret aprovació de factures F2021_34 fase O sense reparament 01/06/2021 

RESAL2021/1119 Decret baixa lloguer plaça aparcament 153 01/06/2021 

RESAL2021/1120 Decret AI 31_05 01/06/2021 

RESAL2021/1121 Decret INCOACIÓ civisme -- 01/06/2021 

RESAL2021/1122 Desestimació recurs de reposició 01/06/2021 

RESAL2021/1123 Decret PS 31_05 01/06/2021 

RESAL2021/1124 Decret targeta aparcament individual per a persones amb discapacitat 01/06/2021 

RESAL2021/1125 Decret exp.TM XFB 01/06/2021 

RESAL2021/1126 Decret exp.21-229856 01/06/2021 

RESAL2021/1127 Decret Convocatòria JGL ordinària 03062021 01/06/2021 

RESAL2021/1128 Decret d'aixecament del reparament 01/06/2021 

RESAL2021/1129 Decret d'Alcaldia aval pòlissa Els Garrofers 02/06/2021 

RESAL2021/1130 Decret estimació al.legacions i finalització expedient Av 02/06/2021 

RESAL2021/1131 Decret atorgament permís -ocupació caravana- 02/06/2021 

RESAL2021/1132 Decret mercat municipal - alta parades 32 i 33 02/06/2021 

RESAL2021/1133 Decret aprovació factures F_2021_35 ADO sense reparament 02/06/2021 

RESAL2021/1134 Decret inhumació cendres --- 02/06/2021 

RESAL2021/1135 Decret contractació obres manteniment i millora de camins 02/06/2021 

RESAL2021/1136 Decret renúncia nínxol 1843 02/06/2021 

RESAL2021/1137 Resolució canvi designació lletrat 02/06/2021 

RESAL2021/1138 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -la jijonenca- 03/06/2021 

RESAL2021/1139 Decret  Taxes terrassa hivern 20-21 -EL CELLER- 03/06/2021 

RESAL2021/1140 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -knet- 03/06/2021 

RESAL2021/1141 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -L'HOSTALET- 03/06/2021 

RESAL2021/1142 Decret encàrrec subministrament punts recàrrega vehicles elèctrics a 
l'aparcament mpal 

03/06/2021 

RESAL2021/1143 Decret permís xurreria 03/06/2021 

RESAL2021/1144 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -PLAÇA DE LA LLENYA- 03/06/2021 

RESAL2021/1145 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -torrent- 03/06/2021 
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RESAL2021/1146 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -granja bar- 03/06/2021 

RESAL2021/1147 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -rossi- 03/06/2021 

RESAL2021/1148 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -pica-pica- 03/06/2021 

RESAL2021/1149 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -EL BLAU- 03/06/2021 

RESAL2021/1150 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -tibu- 03/06/2021 

RESAL2021/1151 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -CHICKY- 03/06/2021 

RESAL2021/1152 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -FLAMA DEL CANIGÓ- 03/06/2021 

RESAL2021/1153 Decret taxes terrassa hivern 20-21 --EL GRA- 03/06/2021 

RESAL2021/1154 Decret taxes hivern 20-21 -nou xandri- 03/06/2021 

RESAL2021/1155 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -LA TROBADA- 03/06/2021 

RESAL2021/1156 Decret taxes terrassa hivern 20-21 - xurreria dani- 03/06/2021 

RESAL2021/1157 Decret taxes terrassa hivern 20-21 ANCLA 03/06/2021 

RESAL2021/1158 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -kbap- 03/06/2021 

RESAL2021/1159 Decret taxes terrassa hivern 20 -21 -el mon del jabugo- 03/06/2021 

RESAL2021/1160 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -aqua- 03/06/2021 

RESAL2021/1161 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -dyamond- 03/06/2021 

RESAL2021/1162 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -dau al set- 03/06/2021 

RESAL2021/1163 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -el meson- 03/06/2021 

RESAL2021/1164 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -maresme2- 03/06/2021 

RESAL2021/1165 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -fem boca- 03/06/2021 

RESAL2021/1166 Decret taxes terrassa estiu 21 -frankfurt dani- 03/06/2021 

RESAL2021/1167 Decret taxes terrassa hivern 20-21 -a media luz- 03/06/2021 

RESAL2021/1168 Decret aprovació F_2021_33 fase ADO amb reparament 03/06/2021 

RESAL2021/1169 Decret AI 02_06 03/06/2021 

RESAL2021/1170 04_Decret alcaldia padró ABO_06 03/06/2021 

RESAL2021/1171 Decret d'aixecament del reparament 03/06/2021 

RESAL2021/1172 03 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2020 03/06/2021 

RESAL2021/1173 Decret ampliació terminis 04/06/2021 

RESAL2021/1174 Decret denegació terrassa -paquita slow- 04/06/2021 

RESAL2021/1175 Decret baixa activitat 04/06/2021 

RESAL2021/1176 Decret de justificació de manament 04/06/2021 

RESAL2021/1177 (D) Decret d'Alcaldia de justificació de manament 04/06/2021 

RESAL2021/1178 Decret d'Alcaldia de manament a justificar- 2n import 04/06/2021 

RESAL2021/1179 Resolució Aprovació 9a i última certificació Obres Centre Parroquial 04/06/2021 

RESAL2021/1180 Decret d'Alcaldia de justificació 04/06/2021 

RESAL2021/1181 Decret d'Alcaldia d'aprovació de modificació de crèdit 04/06/2021 

RESAL2021/1182 Decret compliment sanció imposada 04/06/2021 

RESAL2021/1183 Decret d'Alcaldia aval Garrofers oferta modificada 04/06/2021 

 
 
2.4. Secretaria 
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2.4.1. AUTORITZACIÓ CANVI FORMA GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE CÀMERES DE VIGILÀN-
CIA DEL TRANSIT I SEGURETAT D’ESPAIS I EDIFICIS PÚBLICS. 
 
Atès en data 5 de març de 2019 l’empresa Alphanet Security Systems, SL, va dipositar 
en metàl·lic la garantia definitiva per a l’adjudicació del contracte de subministrament, 
instal·lació i manteniment de càmeres de vigilància del trànsit i seguretat d’espais i edi-
ficis públics, per un import de 3.049,99 €. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de març de 2019, va acordar 
adjudicar el contracte per al subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres de 
vigilància del trànsit  i seguretat d’espais i edificis públics a l’empresa Alphanet Security 
Systems, SL, amb CIF núm.B65265415, en contracte que es va formalitzar en data 17 
d’abril de 2019. 
 
Atès que en data 4 de maig de 2021,  amb registre d’entrada núm. ENTRA 2021-4131, 
l’empresa Alphanet Security Systems, SL, sol·licita bescanviar la forma de la  garantia 
dipositada en metàl·lic, per un aval. 
 
Atès que segons disposa l’art. 108.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, l’aval és una de les formes en què es pot presentar les garanties 
definitives exigides en els contractes celebrats amb les administracions públiques sem-
pre i quan s’hagin prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de desple-
gament de la LCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, es-
tabliments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a 
Espanya, que es dipositarà en els establiments assenyalats en la lletra a) del mateix 
article. Igualment, aquesta possibilitat es troba regulada als articles 56 ( garantia cons-
tituïda mitjançant aval ) i 58 ( requisits formals dels poders en avals ) del RD 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
Atès que, sol·licitat informe a la Tresoreria Municipal sobre l’estat de la garantia defini-
tiva, comprensiu de l’existència de diligències d’embargament judicial o administratives, 
així com deutes en executiva d’aquest tercer amb l’Ajuntament de Canet de Mar, aquest 
s’incorpora a l’expedient en data 26 de maig de 2021, manifestant que no consten. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1022/2017, de 28 d’agost, i núm. 
2019/1041, de 18 de juny, es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern 
Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de la garantia definitiva dipositada a la tresoreria municipal 
en data 5 de març de 2019, per un aval del mateix import, això és 3.049,99€, el qual 
haurà de reunir tots els requisits establerts reglamentàriament. 
 
Segon.- Disposar el retorn de la garantia dipositada en metàl·lic, una vegada s’hagi 
ingressat a la Tresoreria municipal el corresponent aval, i prèvia comprovació per la Se-
cretaria municipal de l’acompliment dels requisits de l’apoderament per mitjà de la seva 
validació. 
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Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Tresoreria municipal. 
 
 
2.5. Promoció Econòmica i Turisme 

 
 
 
2.5.1. ACCEPTACIÓ RECURSOS ECONÒMICS ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, EN EL MARC DEL CATÀLEG XGL 2021, EN L’ÀMBIT DE 
POLÍTIQUES LOCALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, CONSUM I 
TURISME 
 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 28 de gener de 
2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Go-
verns Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 2021-
2023, així com el seu règim jurídic i econòmic. 
 
Atès que mitjançant Decret 2021/473 de la 1ªTinència de l’Alcaldia, de 2 de març de 
2021, l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en 
l’àmbit de de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, 
segons el detall següent: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat amb data 27 de 
maig de 2021 el dictamen amb la relació d’ajuts econòmics atorgats en el marc del Ca-
tàleg de serveis de l'any 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 4 de juny de 2021, que forma part de l’expedient 
 
Fonaments de dret: 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar els següents recursos econòmics atorgats per la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021 el qual s’emmarca en el Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, en l’àmbit de polítiques locals de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme 
 

Codi XGL 
Unitat  

prestadora 
Recurs / Actuació 

Import 
atorgat 
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21/Y/308742 Oficina Tècnica de 
Turisme 

Creació i millora de productes tu-
rístics – ruta modernista audiogui-
ada en idiomes 

1.500,00 € 

21/Y/307832 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 
Consum. 

Serveis públics de consum (OMIC) 
7.500,00€ 

 
Segon.- Tramitar l’acceptació expressa de l’acceptació dels ajuts a la Diputació de Bar-
celona, mitjançant l’imprès C3-003-21 
 
Tercer.- Fer constar que dins el pressupost municipal de la corporació per a l’any 2021 
hi ha consignació suficient a les partides 43110 22602 (Publicitat i propaganda – Fira 
Modernista) i 30 49300 22706 (Estudis i treballs tècnics – Servei Oficina Informació al 
consumidor) per poder assumir els costos que puguin derivar-se de les actuacions de-
tallades i a aquests efectes s’han expedit els següents documents de retenció de crèdits: 
RC 220210006177 i D220209000022 respectivament. 
 
Quart.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2021. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, als 
efectes oportuns. 
 
 
2.6. Medi Ambient 

 
2.6.1. ACCEPTACIÓ SUPORTS ECONÒMICS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2021 DEL PLA 
DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023 
 

En virtut de l’acord núm. 13/21 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de 28 de gener de 2021, s’acorda aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos 
en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, i supeditar aquesta 
aprovació a la del Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona. Els re-
cursos d’aquesta convocatòria es contenen en l’annex 1 que forma part de l’acord es-
mentat, amb referència al seu objecte, destinataris i criteris de concessió. 

En virtut del mateix acord s’aprova el règim de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, que es conté en l’annex 2 que 
forma part del mateix acord. 

En virtut del Decret núm. 2021/491, de 3 de març, de l’Alcaldia, que aprova les sol·lici-
tuds de les Àrea de Medi Ambient i Sanitat de l’Ajuntament de Canet de Mar per demanar 
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suport econòmic, material i tècnic a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023”, Catàleg de serveis 2021, que s’inclou a l’expedient. 
 
Vist  que Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, mitjançant dictamen de 27 de 
maig de 2021, ha resolt parcialment del procediment de concessió d'ajuts econòmics en 
règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de con-
certació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, que s’inclou a l’expedient, i que inclou 
entre la relació d'ajuts aprovats els següents ajuts: 
 
 
 

RECURS ACTUACIÓ CODI XGL 
Núm. Registre 

PMT 

Import 
concedit 

2021 
Activitats de 
sensibilització 
i educació 
ambiental 

Prevenció de residus plàs-
tics als comerços 
de Canet de Mar 

21/Y/308408 202110030209 4.225,00 € 

Animals de 
companyia 
(gossos i 
gats) 

Animals de companyia 
(gossos i gats) a 
Canet de Mar 

21/Y/307559 202110029645 1.000,00 € 

Protecció de 
la salut 

Protecció de la salut a Ca-
net de Mar 

21/Y/306549 202110029672 29.357,29 € 

 
 
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 suports econòmics concedits per la Diputació de Barcelona, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, corresponents a les següents actuacions i imports: 
 

RECURS ACTUACIÓ CODI XGL 
Núm. Registre 

PMT 

Import 
Concedit 

2021 
Activitats de 
sensibilització 
i educació 
ambiental 

Prevenció de residus plàs-
tics als comerços 
de Canet de Mar 

21/Y/308408 202110030209 4.225,00 € 

Animals de 
companyia 
(gossos i 
gats) 

Animals de companyia 
(gossos i gats) a 
Canet de Mar 

21/Y/307559 202110029645 1.000,00 € 

Protecció de 
la salut 

Protecció de la salut a Ca-
net de Mar 

21/Y/306549 202110029672 29.357,29 € 

 
 
Segon.- Que dins el pressupost municipal de la corporació per a l’any 2021 hi ha con-
signació suficient a la partida “24 17220 22799 - Altres treballs externs” per poder 
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assumir el 50% de cofinançament derivat de l’actuació “Protecció de la salut a Canet de 
Mar”, corresponent a 29.357,29 €. 
 
Tercer.- Que dins el pressupost municipal de la corporació per a l’any 2021 hi ha con-
signació suficient a la partida “25 31100 22105 - Productes Alimentaris Animals” per po-
der assumir el 50% de cofinançament derivat de l’actuació “Animals de companyia (gos-
sos i gats) a Canet de Mar”, corresponent a 1.000 €. 
 
Quart.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2021. 
 
Cinquè.- Facultar l'alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 
 
Sisè.- Comunicar expressament l'acceptació dels ajuts concedits a la Diputació de Bar-
celona, a través del PMT, i als Serveis Econòmics municipals. 
 
 
3. Donar compte de les resolucions judicials  
 
4. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:30 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


