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

LOCAL DE DATA 19 D'AGOST DE 2021 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:48 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

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

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 

 
PERE XIRAU ESPARRECH 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Dolors Puig Gómez, secretària accidental. També hi assisteix Maria Josep Lozano del 
Pino, interventora accidental. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
2.1. JGL2021/32 ordinari 05/08/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Recursos Humans i Organització 
 
2.1.1. Ampliació Oferta Pública d'Ocupació 
2.1.2. Bases i convocatòria ampliació borsa administratiu 
2.1.3. Bases i convocatòria ampliació borsa categoria peons BOIS 
2.1.4. Acceptació subvenció Programa de Garantia Juvenil 
 
2.2. Urbanisme 
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2.2.1. Aprovació enderroc Drassanes del Pla, 14 
2.2.2. Aprovació obra major, torrent de Lledoners, 27 
2.2.3. Aprovació canvi d’ús, Sant Cristòfol, 13 Baixos 1a 
2.2.4. Aprovació incoació caducitat llicència carrer Ample, 23 
2.2.5. Aprovació obres majors carrer Àngel Guimerà, 30-32 
2.2.6. Aprovació divisió horitzontal carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 21 
 
2.3. Acció Social i Ciutadania 
 
2.3.1. Proposta aprovació conveni SALVIA 2021 
2.3.2. Proposta aprovació conveni Canet aliments 2021 
2.3.3. Proposta aprovació conveni CARITAS 2021 
2.3.4. Proposta aprovació conveni Projecte Voluntariat 2021 
2.3.5. Proposta aprovació ajuts socials BSGG21/2021 
 
2.4. Alcaldia 
 
2.4.1. Donar compte dels decrets des del dia 26 de juliol fins al dia 8 d'agost de 2021 
2.4.2. Llibre de Decrets 1a. quinzena d'agost 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2021/32 ordinari 05/08/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
5 d’agost 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. Recursos Humans i Organització 
 
2.1.1. AMPLIACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 
 
Vist que l'art. 70 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre de 2015, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, disposa que les necessitats de recursos 
humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la 
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l'oferta d'ocupació pública, o 
mitjançant un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de 
personal, el que comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos 
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selectius per a les places compromeses i fins un 10% addicional, fixant el termini màxim 
per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l'execució de l'oferta d'ocupació pública 
o instrument similar haurà de desenvolupar-se dintre del termini improrrogable de tres 
anys.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 
d’abril de 2021, va aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació, per a aquest any, que es va 
publicar en el BOPB de data 19 d’abril de 2021. 
 
El Ple municipal de data 30 de juny de 2021, va modificar la plantilla de personal de  
l’ajuntament de Canet de Mar, en el sentit d’amortitzar una plaça de tècnic de 
Contractació (subgrup A1) a mitja jornada i crear-ne una de tècnic de contractació  
(subgrup A2), a jornada completa. 
 
Vist l’article 19.6.b), de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals 
de l’estat, per a l’any 2021, en el que es regula l’oferta pública d’ocupació, segons el 
qual no computaran per establir el límit màxim de la taxa de reposició, les places que es 
convoquin per promoció interna.  
 
Vist l'informe de la tècnica de Recursos Humans, de data 10 d’agost de 2021, que es 
transcriu a continuació: 

INFORME TÈCNIC 
 
La cap de Recursos Humans, en relació amb l’ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació 
per a l’any 2021,  emet el següent informe: 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar vol aprovar una ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació, 
per l’any 2021, amb la finalitat de proveir, amb caràcter definitiu, una plaça e tècnic de 
Contractació (subgrup A2) vacant a la plantilla de personal funcionari de la Corporació. 
 
Relació de fets i fonaments de dret  
 
Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2021, va aprovar 
l’Oferta Pública d’Ocupació, per a aquest any, que es va publicar en el BOPB de data 
19 d’abril de 2021. 
 
Segon.- El Ple municipal de data 30 de juny de 2021, va modificar la plantilla de personal 
de  l’ajuntament de Canet de Mar, amortitzant una plaça de tècnic de Contractació 
(subgrup A1) a mitja jornada i creant-ne una de tècnic de contractació  (subgrup A2), a 
jornada completa. 
 
Tercer.- Les successives lleis de pressupostos han anat introduint el nou concepte de 
taxa de reposició d’efectius (TRE), amb l’assenyalament d’un coeficient màxim sobre 
l'OPO limitatiu de les places de nou ingrés i, correlativament, de les places susceptibles 
d'oferta, còmput que ja es va cobrir amb les places aprovades en l’acord de data 1 d’abril 
de 2021.  
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Per a l’exercici 2021, l’article 19.6.b), de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
pressupostos generals de l’estat, per a l’any 2021, en el que es regula l’oferta pública 
d’ocupació, estableix que  les places que es convoquin per promoció interna, no 
computaran per establir el límit màxim de la taxa de reposició.  
 
Quart.- La facultat de determinar les necessitats de recursos humans constitueix una 
potestat d’organització, de naturalesa discrecional, que correspon als òrgans de govern 
de l’entitat. 
 
Conclusions  
 
Que es presenti a la consideració de la Junta de Govern Local, una ampliació de l’oferta 
pública d’ocupació 2021, per promoció interna, de la plaça de tècnic de Contractació 
(subgrup A2).  
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 

 
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, que consta a l’expedient.  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.-  Aprovar  l’ampliació de l’oferta pública d’ocupació, aprovada per acord de la 
Junta de Govern Local, de data 1 d’abril de 2021, d’acord amb l’informe emès. 
 
Segon.- En els termes precedents, aprovar l’ampliació de l’oferta pública d’ocupació, 
amb la següent plaça: 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

 
Règim Grup Plaça Accés Sistema 

Selecció 
  Escala Sotsescala Classe Denominació Núm   
Funcionari A2 Adminis 

General 
Tècnica Tècnics  

Mitjos 
Tècnic/a de 
Contractació 

1 Promoció 
interna 

Concurs 
Oposició 

 
Tercer.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, disposar la 
publicació de l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de l’Estat, a l’efecte de publicació 
coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta de les 
administracions públiques i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
2.1.2. BASES I CONVOCATÒRIA AMPLIACIÓ BORSA ADMINISTRATIU 
 
Fets: 
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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 11/2020, de 30 de desembre, Llei de pressupostos generals de l’Estat, 
per a l’any 2021, 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.  
 
Atès que l’apartat Quatre del mateix article 19, preveu que durant l’any 2021, 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 13 d’agost de 2021 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 l’ampliació de la borsa de personal amb categoria d’administratiu, 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. 
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— 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. 
— 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 
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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 
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 d’ampliació 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 29 d’abril de 2021, va aprovar les bases 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. 2019/1041, de 18 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. 
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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. 
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 sol·licituds, 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 
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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. 
 
Les al·legacions 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 col·legiats 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. 
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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. 
 
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 anul·lades totes les 
actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver 
incorregut per falsedat en les seves sol·licituds 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. 
 

DESÈ.- Ordre a la borsa les persones que superin tot  el procés de selecció 
s’incorporaran, per ordre de puntuació  a continuació de les persones amb les que es 
va constituir inicialment la borsa, per a futures contractacions o nomenaments interins 
que resultin de necessitats urgents i inajornables que afectin al funcionament dels 
serveis públics essencials. 
 
ONZÈ.- L’ampliació de la borsa de treball es mantindrà fins al dia 25 de novembre de  
2022, data en que es compliran 2 anys de la publicació de la llista inicial en el web 
municipal. 
 
CONCLUSIONS 
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Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa d’administratius, 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, 
 
Atès que en data 10 de setembre de 2020 la Junta de Govern Local, va aprovar les 
bases que regulaven la convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal que 
pugui ser cridat en funció de la puntuació, que va quedar  constituïda en data 25 de 
novembre de 2020. 
 
Atès que a data d’avui només hi ha tres persones disponibles a la borsa, que a més han 
renunciat dues vegades a la contractació proposada per l’ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 29 d’abril de 2021, 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 a l’ampliació de la borsa de 
la categoria d’administratiu 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,  
 
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 
l’ampliació de la borsa de personal amb la categoria d’administratiu (subgrup C1), 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. 
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2.1.3. BASES I CONVOCATÒRIA AMPLIACIÓ BORSA CATEGORIA PEONS BOIS 
 
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 11/2020, de 30 de desembre, Llei de pressupostos generals de l’Estat, 
per a l’any 2021, 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.  
 
Atès que l’apartat Quatre del mateix article 19, preveu que durant l’any 2021, 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 16 d’agost de 2021 que 
es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
La, tècnica de Recursos Humans, en relació amb l’expedient per a la selecció de perso-
nal per a l’ampliació de la borsa de personal amb categoria de peó  de la Brigada, 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 no-
vembre, 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: 
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— 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 fun-
ció pública. 
— El Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. 
— 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 Legis-
latiu 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 es-
crit, 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 du-
rada 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 ma-
teix. 

 
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. 
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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 se-
leccionat 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 se-
lecció 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 
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 discrimina-
ció 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'assetja-
ment 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 d’ampliació 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 29 d’abril de 2021, va aprovar les bases 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. 2019/1041, de 18 de juny, aprovarà la convocatòria i 
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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. 
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 Lo-
cals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, una vegada publicada la con-
vocatòria 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 sol·licituds, 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 
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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 reclamaci-
ons. En la mateixa publicació es farà constar el dia de baremació dels mèrits dels 
aspirants proposats. 
 
Les al·legacions 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 selec-
ció seran col·legiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis d'impar-
cialitat 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 con-
cordança 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 
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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 compli-
ment 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'apli-
cació 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. 
 
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 convoca-
des. 

 
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 presentes-
sin la documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun dels requi-
sits exigits, no podran ser contractats, quedant anul·lades totes les actuacions, 
sense perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver incorregut per fal-
sedat en les seves sol·licituds 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. 
 

DESÈ.- Ordre a la borsa les persones que superin tot  el procés de selecció s’incorpo-
raran, per ordre de puntuació  a continuació de les persones amb les que es va cons-
tituir inicialment la borsa, per a futures contractacions o nomenaments interins que re-
sultin de necessitats urgents i inajornables que afectin al funcionament dels serveis 
públics essencials. 
 
ONZENA.- L’ampliació de la borsa de treball es mantindrà fins al dia 1 d’octubre de  
2022, data en que es compliran 2 anys de la publicació de la llista inicial en el web 
municipal. 
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CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa de peons de la Brigada d’Obres i Serveis, 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 electrò-
nica. 
 
Atès que en  la contractació o nomenament d'aquest personal s'han de garantir els 
principis de publicitat, mèrit i capacitat, 
 
Atès que en data 28 de maig de 2020 la Junta de Govern Local, va aprovar les bases 
que regulaven la convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal amb la 
categoria de peó de la Brigada,  que pugui ser cridat en funció de la puntuació, que va 
quedar  constituïda en data 1 d’octubre de 2020. 
 
Atès que a data d’avui no hi ha candidats disponibles a la borsa, ja que les dues 
persones que hi consten han renunciat diverses vegades a la contractació proposada 
per l’ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 29 d’abril de 2021, 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 a l’ampliació de la borsa de 
la categoria d’administratiu 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,  
 
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 
l’ampliació de la borsa de personal amb la categoria de peó de la Brigada, 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. 
 
2.1.4. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 
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Fets: 
 
Mitjançant Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol es van aprovar les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques 
de persones joves beneficiàries del Programa de garantia juvenil de Catalunya. 
 
Vista la Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig, per la qual s’obria la convocatòria per 
a l’any 2021. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar,  mitjançant decret RES2021/1233, de data 11 
de juny va sol·licitar una subvenció per import de setanta-set mil (77.000,00 €), 
corresponent al cost de 7 contractacions destinades a: 
 

- Àrees de Joventut i Educació: 1 educador/a Social 
- Àrea de Seguretat Ciutadana: 1 auxiliar administratiu/va 
- Àrea de Sostenibilitat i Mobilitat: 1 tècnic de Medi Ambient.  
- Àrea de Participació Ciutadana i Igualtat: 1 pedagoga 
- Servei d’Arxiu: 1 tècnic auxiliar d’arxiu 
- Àrea d’Obres i Serveis: 2 peons de pintura  

 
La directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, segons resolució de data 29 de juliol 
de 2021, va atorgar una subvenció per import de 33.000,00 €, per a la contractació d’1  
persona jove en pràctiques.  
 
Atès que l’anterior resolució contenia un error de transcripció del nombre de persones 
joves en pràctiques, atès que indicava 1 contracte per import de 33.000 euros quan 
l’atorgament era per 3 contractes i 33.000 euros.  
 
Vista la resolució de data 6 d’agost de 2021, de la directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, mitjançant la qual es corregeix l’error de transcripció i es comunica que la 
subvenció atorgada correspon a 33.000 euros per a la contractació de 3 persones joves 
amb pràctiques.  
 
Atès que l’art.10, Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic,  estableix 
que els òrgans superiors podran avocar el coneixement d’un assumpte, la resolució del 
qual correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius 
dependents, quan circumstàncies de tipus tècnic, econòmic, social, jurídic o territorial ho 
facin convenient. 
 
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 l’ajut per import total de 33.000,00 € per a la contractació de 3 
persones joves en pràctiques beneficiàries del programa de Garantia Juvenil, concedit 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, segons resolucions de dates 29 de juliol i 6 d’agost 
de 2021. 
 
Segon.- Comunicar expressament al Servei d’Ocupació de Catalunya l’acceptació de 
l’ajut atorgat, així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals als efectes oportuns. 
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2.2. Urbanisme 
 
2.2.1. APROVACIÓ ENDERROC DRASSANES DEL PLA, 14 
 
Vista la instància presentada pel Sr. RC-, actuant en nom i representació del Sr. FG-, 
sol.licitant llicència d’enderroc de la finca situada al carrer Drassanes del Pla, 14. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 22/04/21, que es transcriu a continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2413/2020 4377   
Assumpte: DRASSANES DEL PLA, 14 - ENDERROC - Obra Major 
 

INFORME TÈCNIC 
 
 
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA (DOS) A LA 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MAJORS PER A L’ENDERROC 
DE L’EDIFICACIÓ SITUADA AL C/ DRASSANES DEL PLA, 14 
 
 
FETS 
 
En relació a la sol·licitud de llicència d’obres majors per a l’enderroc de l’edificació 
situada al carrer Drassanes del Pla, 14 (carretera N-II), número d’expedient 4377, en 
data 8 d’abril del 2021 s’ha presentat nova documentació en resposta al darrer escrit 
d’esmenes dels Serveis Tècnics municipals: 
 

- Diligència de notificació de l’inici d’expedient d’autorització a Adif. 
 

- Resposta de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral a la 
sol·licitud d’autorització per tal de portar a terme les obres de referència.  
 

- Document tècnic addicional i complementari (DOS) 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar (POUM). 
- 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). 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

d’edificació i ús del sòl. 
- Ordenances fiscals vigents. 

 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- La nova documentació complementa l’expedient d’obres, donant resposta així 
a les esmenes realitzades al darrer informe emès pels Serveis Tècnics municipals, 
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excepte pel que fa a la presentació de la corresponent autorització per part dels 
Organismes competents en relació a l’afectació de carreteres i ferrocarril.  
 
De la documentació tècnica aportada, cal destacar-ne els següents extrems: 
 

1. En relació a la part de parcel·la que queda dins l’espai destinat a via pública, al 
document tècnic s’aclareix que en data d’avui, la part corresponent a aquest pati 
anterior de la finca encara és de titularitat privada, espai que al POUM es preveu 
com a via pública. 
  
Així mateix, es proposa ocupar aquet espai durant el desenvolupament  de tots 
els treballs i s’indica que els titulars registrals es comprometen a cedir 
gratuïtament a favor de l’Ajuntament de Canet, en la forma que millor en dret 
procedeixi, el tros afectat, un cop finalitzades les obres de construcció de l’edifici 
bifamiliar, expedient actualment també en tràmit, i en tot cas, sempre abans de 
la primera ocupació del nou immoble a edificar. 
 

2. Pel que fa  als elements constructius que queden dins l’espai destinat a via 
pública, d’acord amb el que s’indica al document tècnic “La propietat es 
compromet a enderrocar els elements constructius existents (tanca lateral del 
pati anterior) que afecten a la futura vorera pública. No obstant això, els treballs 
d’enderroc i restauració de vorera es faran una vegada estiguin acabats les obres 
de construcció del nou edifici bifamiliar, també amb llicència urbanística 
municipal en tràmit. En tot cas, sempre abans de la llicència urbanística 
municipal de 1a ocupació.” 
 

3. Respecte a les afectacions de la finca per carreteres, ferrocarril i costes, 
s’especifica que s’ha demanat als pertinents Organismes competents les 
corresponents autoritzacions. 
 
Dels tres Organismes esmentats, ja s’ha obtingut resposta de la Direcció General 
de Polítiques de Muntanya i del Litoral a la sol·licitud d’autorització per tal de 
portar a terme les obres de referència. 
 
Al document tècnic s’indica que tant bon punt es rebin les resolucions, aquestes 
es faran arribar mitjançant instància telemàtica perquè s’incorporin a l’Expedient 
municipal en tràmit. 

 
CONCLUSIONS 
 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, ara 
bé, d’acord amb les consideracions anteriors, per tal de completar l’expedient manca 
obtenir les autoritzacions corresponents dels Organismes competents en ferrocarril i 
carreteres.  
 
Per altra banda, recordar, que en el supòsit que un cop executades les obres d’enderroc 
no es procedeixi immediatament a la construcció de la nova edificació, caldrà preveure 
el tancament del solar d’acord amb els condicionants de l’article 62 del POUM. 
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Finalment, indicar, que caldrà condicionar la llicència d’obres majors a enderrocar la part 
de tanca que queda dins la zona afectada per la via pública i a formalitzar la cessió de 
la part de parcel·la que queda dins l’esmentat espai destinat a via pública, tal i com 
s’especifica a la documentació tècnica addicional DOS i d’acord amb les alineacions 
previstes al POUM.” 
 
Vist l’informe de la TAG D’Urbanisme, emès en data 30/04/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
 
En dates 30/10/2020 (ENTRA-2020-10539 i 10542) i 27/11/2020 (ENTRA-2020-11713) 
el senyor R.C.-, arquitecte tècnic, actuant en nom i representació del senyor F.G.-., 
sol·licita llicència d’obres majors per a l’enderroc de l’edificació situada al carrer 
Drassanes del Pla, 14 (carretera N-II), de conformitat amb el projecte redactat pel mateix 
tècnic (Visat col·legial núm. O/W.20.3751, de data 25/11/2020). 
 
En data 28/12/2020 l’arquitecta tècnica municipal emet informe en el que hi fa constar 
les esmenes que cal realitzar i la documentació que cap presentar per completar 
l’expedient i poder valorar correctament la proposta. El requeriment electrònic d’esmena 
és posat a disposició del tècnic redactor en data 21/01/2021 i és acceptat en data 
25/01/2021. 
 
En data 15/02/2021 (ENTRA-2021-1357) s’aporta nova documentació, que és objecte 
d’informe tècnic en data 25/02/2021. En aquest informe, l’arquitecta tècnica municipal hi 
fa constar les justificacions que encara manca per aportar a l’expedient administratiu. El 
requeriment electrònic d’esmena és posat a disposició del tècnic redactor en data 
02/03/2021 i és acceptat en data 03/03/2021. 
 
En data 08/04/2021 (ENTRA-2021-3336) s’aporta nova documentació, que és objecte 
d’informe tècnic favorable en data 22/04/2021, si bé manifesta que manca acreditar 
l’obtenció de les autoritzacions corresponents dels organismes competents en ferrocarril 
i carreteres i recorda l’obligatorietat d’enderrocar la part de tanca que queda dins la zona 
afectada per la via pública i a formalitzar la cessió de la part de parcel·la que queda dins 
l’esmentat espai destinat a via pública, tal i com s’especifica a la documentació tècnica 
addicional DOS i d’acord amb les alineacions previstes al POUM. 
 
 
 
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 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme (RLU), 
- 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 
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administracions públiques (LPACAP), 
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord de 

la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019, 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

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

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

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions 
ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, va  documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Tercera.- En data 22/04/2021 l’arquitecta tècnica municipal ha informat favorablement 
el projecte presentat en tant que s’ajusta a les previsions de la normativa urbanística 
d’aplicació i regularitza la cessió per realineació de vial. 
 
A la consideració Quarta del seu informe de data 28/12/2020, posa de manifest pel que 
fa a les construccions existents a la finca del carrer Drassanes del Pla, 14, que 
actualment una part d’elles sobresurten de l’alineació a vial, ocupant part de la zona 
destinada a vorera. 
 
A la documentació tècnica presentada en data 08/04/2021 (ENTRA-2021-3336) es 
manifesta el següent: “Cal aclarir que, a data d’avui, la part assenyalada com a PATI 
ANTERIOR de la finca urbana és encara de titularitat privada. És cert que aquesta part 
de la finca està prevista en el POUM de Canet de Mar com a vorera pública (via pública), 
i per tant existeix de fet una afectació per a vial. Fins a la data, però, aquest Ajuntament 
de Canet de Mar mai ha requerit aquesta cessió obligatòria de forma formal i fefaent. 
Per tant, la propietat registral de la zona afectada en qüestió (pati anterior de la casa) 
encara és de titularitat privada, i es podria ocupar perfectament durant tots els treballs. 
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S’adjunta -com a document annex- (DOC.3) còpia del títol de propietat de l’immoble on 
es descriu la finca, els seus límits i incorpora també la certificació cadastral descriptiva i 
gràfica, junt amb les seves coordenades georreferenciades, per tal de poder justificar i 
explicar adientment la titularitat privada de la zona afectada per a vial públic. 
 
Superfície del pati anterior = 11,50 m2, afectats per a vial públic s/. POUM vigent.” 
 
En el cas present, el fet que l’edificació estigui afectada per realineació a vial la situa en 
la categoria de sòl urbà no consolidat. L’article 40.3.a) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU) estableix, entre els 
deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat no inclòs pel planejament 
general en sectors subjectes a un pla de millora urbana ni en polígons d'actuació 
urbanística, l’obligació de cedir gratuïtament a l'ajuntament, de manera prèvia a 
l'edificació, la part dels terrenys destinada a carrers o qualsevol altre tipus de via del 
sistema urbanístic de comunicacions. 
 
L’article 124.1 RLU del estableix que la cessió de terrenys destinats a la xarxa viària en 
els supòsits establerts a l'article 40.3.a) d'aquest Reglament s'ha de fer lliure de 
càrregues i gravàmens, i s'efectua per un dels mitjans següents: 
 

a) Mitjançant l'oferiment de la cessió realitzat bé en escriptura pública atorgada per 
les persones propietàries, bé per compareixença davant el secretari o secretària 
municipal. La cessió s'entén acceptada per silenci administratiu positiu pel transcurs 
del termini d'un mes des de la presentació de l'escriptura pública o des de la 
compareixença, si abans no s'ha acordat expressament l'acceptació.  
 
b) Mitjançant escriptura pública o acta administrativa atorgada per les persones 
propietàries i l'ajuntament. 

 
D’acord amb el que preveu l’art. 30 del POUM la cessió es realitzarà de forma prèvia a 
l’atorgament de llicència d’obres i es podrà atorgar condicionada a la urbanització 
simultània d’acord amb allò establert per la legislació urbanística vigent. Caldrà 
formalitzar una acta de determinació de la nova alineació a vial amb presència d’un 
tècnic municipal. 
 
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 €  0,00 m2 333,96 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 04/02/2021 es va efectuar l’ingrés d’aquest 
import (Núm. d’autoliquidació 2021/0000000266). 
 
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 
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a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2020, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
A l’informe tècnic de data 28/12/2020 es fa constar que per al càlcul de la liquidació de 
l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que s’estableix a 
l’ordenança fiscal vigent, s’utilitzarà el pressupost presentat pel sol·licitant com a base 
del pagament a compte, donat que aquest és d’un import superior al pressupost de 
referència que resulta de l’aplicació dels mòduls. 
 
Així, d’acord amb l’ordenança fiscal vigent la quota a liquidar per aquest concepte és la 
següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
15.970,25 € 4%  638,81 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 04/02/2021 es va ingressar aquest import 
(Núm. d’autoliquidació 2021/0000000265). 
 
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 10% PEM 1.597,03 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 04/02/2021 es va efectuar el dipòsit d’aquest 
import (Núm. d’autoliquidació 2021/0000000267). 
 
Setena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que, 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), s’ha aportat 
el document d'acceptació núm. DA21.033, signat per un gestor de residus autoritzat per 
tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
hi consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit 
per a la posterior gestió. 
 
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 
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De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la sol·licitud 
presentada amb els condicionants detallats a l’informe tècnic de data 22/04/2021 si bé, 
abans de l’atorgament de la llicència, caldrà fer efectiva la cessió de terrenys destinats 
a la xarxa viària, lliures de càrregues i gravàmens, per un dels mitjans següents: 
 

a) Mitjançant l'oferiment de la cessió realitzat bé en escriptura pública atorgada per 
les persones propietàries, bé per compareixença davant el secretari o secretària 
municipal. La cessió s'entén acceptada per silenci administratiu positiu pel transcurs 
del termini d'un mes des de la presentació de l'escriptura pública o des de la 
compareixença, si abans no s'ha acordat expressament l'acceptació.  
b) Mitjançant escriptura pública o acta administrativa atorgada per les persones 
propietàries i l'ajuntament.” 

 
Consta a l’expedient que s’ha presentat en data 05/07/2021, ENTRA-2021/6830, 
l’escriptura pública número sis-cents vint-i-quatre, de cessió dels terrenys destinats a la 
xarxa viaria, lliures de càrregues i gravàmens, signada pel Notari de Canet de Mar, el 
Sr. Pascual Malo Cantarino. 
 
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’obra major al Sr. FG-, per a l’enderroc de l’immoble situat 
al carrer Drassanes del Plà, 14, d’acord amb el projecte presentat pel tècnic RC-, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb els següents condicionaments: 
 

 En el supòsit que un cop executades les obres d’enderroc no es procedeixi 
immediatament a la construcció de la nova edificació, caldrà preveure el 
tancament del solar d’acord amb els condicionants de l’article 62 del POUM. 

 
 Caldrà condicionar la llicència d’obres majors a enderrocar la part de tanca que 

queda dins la zona afectada per la via pública d’acord amb les alineacions 
previstes al POUM. 

 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a les autoliquidacions 
provisionals, que es detallen a continuació: 
 
CONCEPTE NÚM. AUTOLIQUIDACIÓ DATA IMPORT 

 
 

ICIO 2021/0000000265 04/02/2021 638,81 €  
TAXES 2021/0000000266 04/02/2021 333,96 €  
     

 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia dels valors urbanístics en risc, segons 
detall següent: 
 
CONCEPTE NÚM. AUTOLIQUIDACIÓ DATA IMPORT 

 
 

GARANTIA 2021/0000000267 04/02/2021 1.597,03 €  
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Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient que, 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), s’ha aportat el 
document d'acceptació núm. DA21.033, signat per un gestor de residus autoritzat per 
tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
hi consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit 
per a la posterior gestió. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
2.2.2. APROVACIÓ OBRA MAJOR - T. LLEDONERS, 27 
 
Vista la instància presentada pel senyor XL-, actuant en nom i representació d’AREA 
XALET, S.L., en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres majors per a la construcció 
d’un edifici plurifamiliar al Torrent dels Lledoners, 27, d’acord amb el projecte bàsic i 
executiu redactat per les arquitectes GG-i EI-. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 29/04/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 15 d’abril de 2020 s’entra per registre d’entrada núm. 2020/3283 sol·licitud 
de llicència d’obres majors per a la construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 
dos habitatges al Torrent dels Lledoners núm. 27, s’adjunta projecte bàsic i executiu 
(sense visar i sense signatura digital) on consta un pressupost d’execució material de 
131.467,32 €. També s’aporta amb la sol·licitud un compromís a presentar nomenament 
del contractista, certificat col·legial de les arquitectes Sra. - i Sra. G-, redactores del 
projecte, estudi bàsic de seguretat i salut visat i compromís de liquidació de la fiança de 
la gestió de residus. 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

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

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

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

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

- 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 
- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la que corresponent al 
Torrent dels Lledoners núm. 27 està classificada dins el sòl urbà consolidat i els 
paràmetres urbanístics d’aplicació queden regulats sota la clau “R1b” corresponent a la 
zona de nucli antic, subzona Torrent dels Lledoners. Es permet l’edificació de la totalitat 
de la parcel·la qualificada sota aquesta clau, si bé la parcel·la té una part qualificada 
sota la subzona “R2a” que correspon al pati. Es regula una edificació màxima amb planta 
baixa i una planta pis, d’alçada reguladora obligatòria determinada per la cornisa 
existent a l’edificació del Torrent dels Lledoners núm. 29. S’estableix que el màxim 
d’habitatges possibles en una parcel·la serà igual al que resulti de dividir la total 
superfície edificable de la parcel·la (sobre rasant) pel mòdul de noranta metres quadrats 
(90 m2), amb arrodoniment de la fracció decimal superior a 5 cap a la part entera 
superior. El POUM incorpora aquesta zona del Torrent dels Lledoners dins el catàleg de 
patrimoni com a Bé amb Protecció Urbanística Ambiental a la fitxa B149, 
conseqüentment serà necessari protegir els elements amb valor històric, arquitectònic, 
paisatgístic o artístic. 
 
SEGONA.- Actualment el solar no disposa de cap edificació, si bé, s’hi conserva una 
part de la façana amb portalada de pedra antiga i a l’interior existeix una estructura 
metàl·lica d’arriostrament de les parets mitgeres. La sol·licitud d’obra major és per a la 
construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, amb 2 habitatges, que disposa d’un 
pati interior que compleix la dimensió mínima de 3 mestres de profunditat. Es proposa 
l’enderroc total de la façana i l’eliminació de la portalada de pedra que té un valor històric, 
arquitectònic, paisatgístic i artístic, doncs és un testimoni del tipus d’edificació 
característic de l’època i la zona. Es considera necessari conservar la portalada de pedra 
que es podrà ressituar en funció de les necessitats del projecte, així com, també, el 
número de carrer. Així mateix, pel que fa al color de la façana s’indica que es pintarà 
amb color terrós fosc, per contra la normativa indica que l’acabat ha de ser blanc o terrós 
clar, caldrà que els serveis tècnics municipals donin el vist-i-plau als colors a aplicar tant 
en els paraments verticals com en el cas que es pintin fusteries de la façana principal. 
 
TERCERA.- L’art. 108 del POUM determina la necessitat de disposar d’un nombre de 
places d’aparcament en funció dels usos i del sostre permès a cada zona amb una plaça 
d’aparcament com a mínim per cada habitatge. Estableix que en les reformes d’edificis 
existents, la comptabilització del nombre de places afectarà únicament els habitatges de 
nova creació. Tant mateix, l’art. 109 estableix que és una causa d’exempció a la 
necessitat de previsió d’aparcament, els edificis que amb ús dominant d’habitatge 
l’exigència de places sigui inferior a tres (comptabilitzant tots els habitatges, inclosos els 
existents). Donat que únicament es proposa la construcció de dos habitatges, és un 
supòsit d’exempció de la necessitat de disposar de places d’aparcament. 
 
QUARTA.- L’art. 75.6 del POUM estableix la necessitat de que tot habitatge o 
apartament rebi ventilació i assolellament a través de la façana principal de 
l’edificació. En aquest sentit l’habitatge proposat a la planta baixa no compleix amb la 
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normativa d’aplicació. 
 
CINQUENA.- D’acord amb la normativa urbanística municipal no és permès l’ocupació 
del pati amb elements edificats que no compleixin el que estableix la normativa per a les 
edificacions en el pati d’illa. Conseqüentment, no és permès la ubicació proposada de 
l’armari per al generador d’aerotermia fora de la profunditat edificable en planta baixa. 
 
SISENA.- En quant a l’aplicació del decret d’habitabilitat, l’habitatge en planta baixa ha 
de disposar d’una habitació practicable en la qual s’hi ha de permetre la inscripció d’un 
cercle d’un metre i vint centímetres lliure de l’afectació del gir de les portes i dels 
equipaments fixos de fins a 0,70 m d’alçada. I, a l’habitatge en planta primera, s’hi ha de 
permetre la inscripció d’aquest cercle també a la cuina per tal que es consideri 
practicable. Per altra banda, les portes d’accés als espais interns de l’habitatge que no 
siguin practicables han de tenir una amplada lliure de pas de 0,70 m i una alçada lliure 
mínima de 2 m (no s’admeten portes amb amplada lliure de 0,65 m). 
 
SETENA.- El pressupost d’execució material que consta al projecte presentat és de 
131.467,32 €, es constata que el pressupost és adequat en aplicació de l’ordenança 
fiscal vigent a Canet de Mar. 
 
CONCLUSIONS: 
 
La sol·licitud de llicència compleix de forma genèrica els paràmetres urbanístics 
d’aplicació, tant mateix cal esmenar els següents punts, d’acord amb la part expositiva 
de l’informe, per ajustar-se a la normativa: 
 

1. L’habitatge en planta baixa ha de rebre ventilació i assolellament a través 
de la façana principal de l’edifici (la façana a carrer). 

2. Cal mantenir o reubicar la portalada de pedra antiga i conservar la placa que 
indica el número de carrer per ser elements amb valor històric, paisatgístic i 
arquitectònic. 

3. La determinació dels colors de la pintura de la façana principal hauran de tenir el 
vist-i-plau dels tècnics municipals. 

4. S’ha d’eliminar el volum proposat al pati de planta baixa per a la ubicació del 
generador d’aerotèrmia. 

5. S’ha de donar compliment a la normativa d’habitabilitat incorporant els radis de 
gir de 1,20 m en tots els espais practicables. Totes les portes d’accés interiors 
han de complir amb l’amplada lliure mínima de 0,70 m. 

6. Cal dipositar la garantia pels valors urbanístics en risc i realitzar el pagament de 
l’ICIO i taxes. 

7. Cal aportar document d’acceptació de residus de la construcció per part 
d’empresa autoritzada. 

8. Cal signar la documentació amb signatura electrònica i aportar el projecte 
executiu visat pel col·legi professional corresponent. 

9. Cal aportar l’assumeix d’obra per part d’un facultatiu competent, visat pel col·legi 
professional corresponent.” 

 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 19/05/2021, que es transcriu a 
continuació: 
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“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 15 d’abril de 2020 s’entra per registre d’entrada núm. 2020/3283 sol·licitud 
de llicència d’obres majors per a la construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 
dos habitatges al Torrent dels Lledoners núm. 27, s’adjunta projecte bàsic i executiu 
(sense visar i sense signatura digital). 
 
També s’aporta amb la sol·licitud un compromís a presentar nomenament del contrac-
tista, certificat col·legial de les arquitectes Sra. - i Sra. -, redactores del projecte, estudi 
bàsic de seguretat i salut visat i compromís de liquidació de la fiança de la gestió de 
residus. 
 
En data 2 d’octubre de 2020, es va notificar informe tècnic per part de l’Ajuntament de 
Canet de Mar sobre la documentació aportada, el qual conclou que per tal de poder 
informar favorablement llicència, s’ha d’esmenar i aportar documentació complementà-
ria.  
 
En data 26 d’abril de 2021 (ENTRA-2021-3846), la senyora E.I.-., arquitecta redactora 
del projecte, presenta resposta a l’informe tècnic de discrepàncies, el qual inclou: 
 

- Resposta descriptiva a l’informe tècnic de discrepàncies 
- Documentació gràfica modificada 
- Quadre de superfícies modificat 
- Carta de compromís de presentació de documentació 

 
No consta als document signatures digitals vàlides, donat que l’informe només disposa 
de signatura manual (la qual no té validesa legal) i els plànols no es troben signats.  
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

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

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

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

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

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

- Ordenances fiscals vigents 
- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
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PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la que corresponent al 
Torrent dels Lledoners núm. 27 està classificada dins el sòl urbà consolidat i els 
paràmetres urbanístics d’aplicació queden regulats sota la clau “R1b” corresponent a la 
zona de nucli antic, subzona Torrent dels Lledoners. Es permet l’edificació de la totalitat 
de la parcel·la qualificada sota aquesta clau, si bé la parcel·la té una part qualificada 
sota la subzona “R2a” que correspon al pati. Es regula una edificació màxima amb planta 
baixa i una planta pis, d’alçada reguladora obligatòria determinada per la cornisa 
existent a l’edificació del Torrent dels Lledoners núm. 29. S’estableix que el màxim 
d’habitatges possibles en una parcel·la serà igual al que resulti de dividir la total 
superfície edificable de la parcel·la (sobre rasant) pel mòdul de noranta metres quadrats 
(90 m2), amb arrodoniment de la fracció decimal superior a 5 cap a la part entera 
superior. El POUM incorpora aquesta zona del Torrent dels Lledoners dins el catàleg de 
patrimoni com a Bé amb Protecció Urbanística Ambiental a la fitxa B149, 
conseqüentment serà necessari protegir els elements amb valor històric, arquitectònic, 
paisatgístic o artístic. 
 
SEGONA.- Per tal d’adaptar el projecte al POUM, es sol·licitaren les esmenes dels 
següents punts: 
 

- Ajustar la façana a l’alçada reguladora obligatòria, la qual ve determinada per 
la cornisa existent a l’edificació del Torrent dels Lledoners núm. 29. 
 

- Cal mantenir o reubicar la portalada de pedra antiga i conservar la placa que 
indica el número de carrer per ser elements amb valor històric, paisatgístic i 
arquitectònic. 

 
- L’art. 75.6 del POUM estableix la necessitat de que tot habitatge o apartament 

rebi ventilació i assolellament a través de la façana principal de l’edificació. 
En aquest sentit, l’habitatge proposat a la planta baixa no complia amb la 
normativa d’aplicació.  
 

- No és permet l’ocupació del pati amb elements edificats que no compleixin el 
que estableix la normativa per a les edificacions en el pati d’illa. 
Conseqüentment, no és permesa la ubicació de l’armari per al generador 
d’aerotèrmia fora de la profunditat edificable en planta baixa. 
 

- La determinació dels colors de la pintura de la façana principal hauran de tenir el 
vistiplau dels tècnics municipals, donat que al projecte inicialment presentat 
s’indicava que es pintaria amb color terrós fosc i, per contra, la normativa indica 
que l’acabat ha de ser blanc o terrós clar. 
 

- S’ha de donar compliment a la normativa d’habitabilitat incorporant els radis de 
gir de 1,20 m en tots els espais practicables. Totes les portes d’accés interiors 
han de complir amb l’amplada lliure mínima de 0,70 m. 
 

- Cal dipositar la garantia pels valors urbanístics en risc i realitzar el pagament de 
l’ICIO i taxes. 
 

- Cal aportar document d’acceptació de residus de la construcció per part 



 

32 
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 

d’empresa autoritzada. 
 

- Cal signar la documentació amb signatura electrònica i aportar el projecte 
executiu visat pel col·legi professional corresponent. 
 

- Cal aportar l’assumeix d’obra per part d’un facultatiu competent, visat pel col·legi 
professional corresponent. 
 

 
TERCERA.- La documentació presentada inclou una memòria justificativa que dona 
resposta a les esmenes sol·licitades i s’aporten els següents documents modificats que 
substitueixen els del projecte aprovat inicialment: 

- Plànol 02’ “Planejament vigent” 
- Plànol 03’ “Planta Baixa” 
- Plànol 04’ “Planta primera” 
- Plànol 05’ “Planta sota-coberta” 
- Plànol 06’ “Planta Coberta” 
- Plànol 07’ “Secció transversal” 
- Plànol 08’ “Alçats” 
- Plànol 09’ “Superfícies habitatges” 
- Plànol C1’ “Habitabilitat D141/2012_Planta Baixa” 
- Plànol C2’ “Habitabilitat D141/2012_Planta primera” 
- Plànol C3’ “Habitabilitat D141/2012_Planta sota-coberta” 
- Quadre de superfícies modificat 

 
Així mateix, s’aporta una carta de compromís de presentació de la següent 
documentació complementària: 

- Dipòsit de garantia pels valors urbanístics en risc i pagament de l’ICIO i taxes. 
- Document d’acceptació de residus de la construcció per part d’empresa 

autoritzada. 
- Projecte executiu visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
- Assumeix d’obra de les arquitectes i assumeix de direcció d’obra de l’aparellador. 

 
QUARTA.- La documentació aportada dona resposta als requeriments d’esmenes sol·li-
citats, donat que es modifiquen els següents punts: 

- S’adequa la configuració de la façana de manera que l’alçada reguladora 
obligatòria s’ajusti a la cornisa existent a l’edificació del Torrent dels Lledoners 
número 29. 

- Es manté la portalada de pedra antiga, ressituant-la mínimament per tal de 
garantir el bon funcionament del projecte. Així mateix, es conserva la placa 
indicativa del número de carrer existent.  

- La configuració de l’habitatge de planta baixa, de manera que pugui rebre 
assolellament i ventilació des de la façana principal de l’edificació.  

- Es reubica l’armari de l’aerotèrmia de l’habitatge 1, adossant-lo al fons de la 
parcel·la, amb coberta inclinada de teula àrab, ajustant-lo a les determinacions 
normatives per a les edificacions en pati d’illa. 

- S’indica que la façana es pintarà de color terrós clar, donant compliment a les 
exigències de la normativa municipal. Així mateix, s’indica que s’informarà als 
serveis tècnics municipals del color definitiu del color de pintura de la façana i de 
les fusteries d’alumini, per a que es pugui donar el vistiplau.  
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- Es justifica el compliment de la normativa d’Habitabilitat, incorporant els cercles 
inscrivibles d’1,20m de diàmetres en tots els espais practicables, així com portes 
d’amplada lliure de pas de 0,70m i alçada lliure mínims de 2m per a l’accés de la 
resta d’estances.  

- Així mateix, s’adjunta una carta de compromís indicant que, previ a l’inici de les 
obres, es presentarà la resta de documentació requerida. No obstant, és condició 
indispensable per a l’atorgament de la corresponent llicència d’obres majors 
aportar l’assumeix de l’obra visat i signat per part d’un/a arquitecte/a; dipositar la 
garantia pels valors urbanístics en risc, així com realitzar el pagament de l’ICIO 
i taxes; i presentar el document d’acceptació de residus de la construcció per 
part d’una empresa autoritzada. 

 
CINQUENA.- Revisada la nova proposta presentada, la qual redueix l’alçada de la 
planta baixa, passant aquesta de 3m a 2,80m, s’ha de justificar el compliment de 
l’apartat 3.3 de l’art. 158 del POUM, el qual regula l’alçada dels forjats i proporcions 
dels buits.  
 
SISENA.- Donades les modificacions introduïdes al CTE en data 27 de desembre de 
2019, s’haurà de justificar el compliment del DB HS6-Protecció contra l’exposició al radó, 
i donat que el municipi de Canet de Mar es troba en Zona II, el projecte haurà de justificar 
el compliment de l’exigència reglamentària. 
 
SETENA.- Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 
131.467,32€. Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost 
establert és de 149.636,97€. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per 
a la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’ordenança fiscal és el major dels 
esmentats, és a dir, 149.636,97€. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONS: 
 
La sol·licitud de llicència dona compliment de forma genèrica amb els paràmetres 
urbanístics d’aplicació, tanmateix, cal justificar i esmenar els següents punts, d’acord 
amb la part expositiva de l’informe, per tal d’ajustar-se a la normativa: 
 

10. S’ha de justificar el compliment de l’art. 158 del POUM, el qual regula l’alçada 
dels forjats i proporcions dels buits. 

11. Cal tenir en compte que s’haurà de justificar i aportar la fitxa corresponent al 
compliment del DB HS6-Protecció contra l’exposició al radó. 

12. És condició indispensable per a l’atorgament de la corresponent llicència d’obres 
majors aportar l’assumeix de l’obra visat i signat per part d’un arquitecte (tal com 
estableix l’ordenança municipal).  

13. Cal dipositar la garantia pels valors urbanístics en risc i realitzar el pagament de 
l’ICIO i taxes, d’acord amb el pressupost de referència establert pels mòduls de 
l’ordenança fiscal vigent, això és un pressupost d’execució material de 
149.636,97€. 
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14. Cal presentar el document d’acceptació de residus de la construcció per part 
d’empresa autoritzada.  

15. Cal presentar la documentació amb signatura digital. 
 
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 sol·licitud normalitzat 
i liquidar les taxes corresponents. 
 
S’informa que la llicència quedarà condicionada a l’entrega del preceptiu projecte 
executiu visat, per tal de poder iniciar les obres.” 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 21/07/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 15 d’abril de 2020 s’entra per registre d’entrada núm. 2020/3283 sol·licitud 
de llicència d’obres majors per a la construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 
dos habitatges al Torrent dels Lledoners núm. 27, s’adjunta projecte bàsic i executiu 
(sense visar i sense signatura digital). 
També s’aporta amb la sol·licitud un compromís a presentar nomenament del contrac-
tista, certificat col·legial de les arquitectes Sra. - i Sra. -, redactores del projecte, estudi 
bàsic de seguretat i salut visat i compromís de liquidació de la fiança de la gestió de 
residus. 
 
En data 2 d’octubre de 2020, es va notificar informe tècnic per part de l’Ajuntament de 
Canet de Mar sobre la documentació aportada, el qual conclou que per tal de poder 
informar favorablement llicència, s’ha d’esmenar i aportar documentació complementà-
ria.  
 
En data 26 d’abril de 2021 (ENTRA-2021-3846), la senyora E.I.-., arquitecta redactora 
del projecte, presenta resposta descriptiva a l’informe tècnic de discrepàncies, juntament 
amb la documentació gràfica i el quadre de superfícies modificats, i una carta de com-
promís de presentació de documentació.  
 
En data 21 de maig de 2021, es va notificar a l’interessat un segon informe tècnic per 
part de l’Ajuntament de Canet de Mar sobre la documentació aportada, el qual conclou 
que per tal de poder informar favorablement llicència, s’ha d’esmenar i aportar nova 
documentació complementària.  
 
En data 23 de juny de 2021 (ENTRA-2021-6435), la senyora E.I.-., arquitecta redactora 
del projecte, presenta resposta al segon informe tècnic de discrepàncies, la qual inclou 
una memòria de resposta a l’informe, la documentació gràfica modificada, el quadre de 
superfícies modificat, i documentació complementària. Així mateix, s’acompanya de l’as-
sumeix de la direcció facultativa de l’obra per part de les arquitectes B—E- i G--, amb 
núm. col·legials: 68.745/6, 66.471/5 i 66.470/7, respectivament.  
 
FONAMENTS DE DRET: 
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- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord 

de la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019. 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme (TRLUC) 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ur-

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

de la legalitat urbanística. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 

i serveis dels ens locals. 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

d’edificació i ús del sòl  
- Ordenances fiscals vigents 
- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la que correspon al Torrent 
dels Lledoners núm. 27 està classificada dins el sòl urbà consolidat i els paràmetres 
urbanístics d’aplicació queden regulats sota la clau “R1b” corresponent a la zona de 
nucli antic, subzona Torrent dels Lledoners. Es permet l’edificació de la totalitat de la 
parcel·la qualificada sota aquesta clau, si bé la parcel·la té una part qualificada sota la 
subzona “R2a” que correspon al pati. Es regula una edificació màxima amb planta baixa 
i una planta pis, d’alçada reguladora obligatòria determinada per la cornisa existent a 
l’edificació del Torrent dels Lledoners núm. 29. S’estableix que el màxim d’habitatges 
possibles en una parcel·la serà igual al que resulti de dividir el total de superfície 
edificable de la parcel·la (sobre rasant) pel mòdul de noranta metres quadrats (90 m2), 
amb arrodoniment de la fracció decimal superior a 5 cap a la part entera superior. El 
POUM incorpora aquesta zona del Torrent dels Lledoners dins el catàleg de patrimoni 
com a Bé amb Protecció Urbanística Ambiental a la fitxa B149, conseqüentment, serà 
necessari protegir els elements amb valor històric, arquitectònic, paisatgístic o artístic. 
 
SEGONA.- Per tal d’adaptar el projecte al POUM i a la normativa d’aplicació, es 
sol·licitaren les esmenes dels següents punts: 
 

- Ajustar la proposta de manera que es justifiqui el compliment de l’art. 158 del 
POUM, el qual regula l’alçada dels forjats i proporcions dels buits. 

- Justificar el compliment del DB HS6-Protecció contra l’exposició al radó. 
- Aportar l’assumeix de l’obra visat i signat per part d’un arquitecte. 
- Dipositar la garantia pels valors urbanístics en risc i realitzar el pagament de 

l’ICIO i taxes, d’acord amb el pressupost de referència establert pels mòduls de 
l’ordenança fiscal vigent, corresponent a un pressupost d’execució material de 
149.636,97€. 

- Aportar el document d’acceptació de residus de la construcció per part d’una 
empresa autoritzada.  

- Presentar la documentació amb signatura digital. 
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TERCERA.- La documentació presentada inclou una memòria justificativa que dona 
resposta a les esmenes sol·licitades i s’aporten els següents documents modificats que 
substitueixen els del projecte presentat inicialment: 

- Plànol 02’ “Planejament vigent” 
- Plànol 03’ “Planta Baixa” 
- Plànol 04’ “Planta primera” 
- Plànol 05’ “Planta sota-coberta” 
- Plànol 06’ “Planta Coberta” 
- Plànol 07’ “Secció transversal” 
- Plànol 08’ “Alçats” 
- Plànol 09’ “Superfícies habitatges” 
- Plànol C1’ “Habitabilitat D141/2012_Planta Baixa” 
- Plànol C2’ “Habitabilitat D141/2012_Planta primera” 
- Plànol C3’ “Habitabilitat D141/2012_Planta sota-coberta” 
- Quadre de superfícies modificat 

 
Així mateix, s’aporta una carta de compromís de presentació de la següent 
documentació complementària: 

- Document d’acceptació de residus de la construcció per part d’empresa 
autoritzada. 

- Projecte executiu visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
- Assumeix d’obra de les arquitectes i assumeix de direcció d’obra de l’aparellador 

visats. 
 
QUARTA.- La documentació aportada dona parcialment resposta als requeriments d’es-
menes sol·licitats, donat que es modifiquen els següents punts: 
 

- Es modifica la composició de la façana, justificant les proporcions dels buits se-
gons l’establert a l’art. 158 del POUM, justificant el compliment de la fórmula 
d’alçades 0,55H<f<0,60H.  

- Es justifica que s’acullen als terminis transitoris d’aplicació en referència al com-
pliment del DB HS6‐Protecció contra l’exposició al radó, donat que aquest apar-
tat és d’aplicació voluntària per a les llicències presentades d’entre el 28-12-2019 
i fins al 27-06-2020, i la sol·licitud de llicència objecte es va realitzar en data 15 
d’abril de 2020, data inclosa en el termini transitori. 

- S’aporta l’assumeix de la direcció facultativa per part de les tècniques compe-
tents, degudament signat, sense visar.  

- S’indica que el promotor ha dipositat la garantia pels valors urbanístics en risc, 
així com realitzat el pagament de l’ICIO i les taxes corresponents. No obstant, no 
s’aporta el justificant de la liquidació. 

- S’aporta tota la documentació degudament signada amb signatura digital vàlida. 
Manca presentar el document d’acceptació de residus de la construcció per part d’una 
empresa autoritzada. 
 
CONCLUSIONS: 
 
La sol·licitud de llicència dona compliment de forma genèrica amb els paràmetres 
urbanístics d’aplicació, tanmateix, cal aportar la següent documentació per tal 
d’informar-la favorablement:  
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16. Cal presentar el document d’acceptació de residus de la construcció per part 
d’una empresa autoritzada.  

17. Aportar els justificants de pagament del dipòsit de la garantia pels valors 
urbanístics en risc i del pagament de l’ICIO i taxes, d’acord amb el pressupost 
de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, això és un 
pressupost d’execució material de 149.636,97€. 

 
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 sol·licitud normalitzat 
i liquidar les taxes corresponents. 
 
S’informa que la llicència quedarà condicionada a l’entrega del preceptiu projecte 
executiu visat i els documents d’assumeix dels tècnics competents visats, per tal de 
poder iniciar les obres.” 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 03/08/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 15 d’abril de 2020 s’entra per registre d’entrada núm. 2020/3283 sol·licitud 
de llicència d’obres majors per a la construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 
dos habitatges al Torrent dels Lledoners núm. 27, s’adjunta projecte bàsic i executiu 
(sense visar i sense signatura digital). 
 
També s’aporta amb la sol·licitud un compromís a presentar nomenament del contrac-
tista, certificat col·legial de les arquitectes Sra. - i Sra. -, redactores del projecte, estudi 
bàsic de seguretat i salut visat i compromís de liquidació de la fiança de la gestió de 
residus. 
 
En data 2 d’octubre de 2020, es va notificar informe tècnic per part de l’Ajuntament de 
Canet de Mar sobre la documentació aportada, el qual conclou que per tal de poder 
informar favorablement llicència, s’ha d’esmenar i aportar documentació complementà-
ria.  
 
En data 26 d’abril de 2021 (ENTRA-2021-3846), la senyora E.I.-., arquitecta redactora 
del projecte, presenta resposta descriptiva a l’informe tècnic de discrepàncies, juntament 
amb la documentació gràfica i el quadre de superfícies modificats, i una carta de com-
promís de presentació de documentació.  
 
En data 21 de maig de 2021, es va notificar a l’interessat un segon informe tècnic per 
part de l’Ajuntament de Canet de Mar sobre la documentació aportada, el qual conclou 
que per tal de poder informar favorablement llicència, s’ha d’esmenar i aportar nova 
documentació complementària degudament signada.  
 
En data 23 de juny de 2021 (ENTRA-2021-6435), la senyora E.I.-., arquitecta redactora 
del projecte, presenta resposta al segon informe tècnic de discrepàncies, la qual inclou 
una memòria de resposta a l’informe, la documentació gràfica modificada, el quadre de 
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superfícies modificat, i documentació complementària. Així mateix, s’acompanya de l’as-
sumeix de la direcció facultativa de l’obra per part de les arquitectes - ,- - i - , amb núm. 
col·legials: 68.745/6, 66.471/5 i 66.470/7, respectivament.  
 
En data 28 de juliol de 2021, s’emet un tercer informe tècnic per part de l’Ajuntament de 
Canet de Mar sobre la documentació aportada, el qual conclou que per tal de poder 
informar favorablement la llicència, cal presentar el document d’acceptació de residus 
de la construcció per part d’una empresa autoritzada, així com els justificants de dipòsit 
de la garantia pels valors urbanístics en risc i dels pagaments de l’ICIO i taxes. 
 
En data 2 d’agost de 2021 (ENTRA-2021-7759), la senyora E.I.-., arquitecta redactora 
del projecte, presenta el document d’acceptació de residus de la construcció per part 
d’una empresa autoritzada, així com els justificants de dipòsit de la garantia pels valors 
urbanístics en risc i dels pagaments de l’ICIO i taxes, d’acord amb el pressupost de 
referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, corresponent a un pressu-
post d’execució material de 149.636,97€. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

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

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

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

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

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

- Ordenances fiscals vigents 
- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la que correspon al Torrent 
dels Lledoners núm. 27 està classificada dins el sòl urbà consolidat i els paràmetres 
urbanístics d’aplicació queden regulats sota la clau “R1b” corresponent a la zona de 
nucli antic, subzona Torrent dels Lledoners. Es permet l’edificació de la totalitat de la 
parcel·la qualificada sota aquesta clau, si bé la parcel·la té una part qualificada sota la 
subzona “R2a” que correspon al pati. Es regula una edificació màxima amb planta baixa 
i una planta pis, d’alçada reguladora obligatòria determinada per la cornisa existent a 
l’edificació del Torrent dels Lledoners núm. 29. S’estableix que el màxim d’habitatges 
possibles en una parcel·la serà igual al que resulti de dividir el total de superfície 
edificable de la parcel·la (sobre rasant) pel mòdul de noranta metres quadrats (90 m2), 
amb arrodoniment de la fracció decimal superior a 5 cap a la part entera superior. El 
POUM incorpora aquesta zona del Torrent dels Lledoners dins el catàleg de patrimoni 
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com a Bé amb Protecció Urbanística Ambiental a la fitxa B149, conseqüentment, serà 
necessari protegir els elements amb valor històric, arquitectònic, paisatgístic o artístic. 
 
SEGONA.- Per tal de poder informar favorablement a la llicència d’obres majors, a l’últim 
informe tècnic municipal es sol·licità aportar els comprovants de pagament del dipòsit 
de la garantia pels valors urbanístics en risc i del pagament de l’ICIO i taxes, així com 
l’aportació del document d’acceptació de residus de la construcció per part d’una 
empresa autoritzada.  

 
TERCERA.- La documentació aportada dona resposta als requeriments d’esmenes 
sol·licitats, donat que s’aporta el document d’acceptació de residus de la construcció per 
part d’una empresa autoritzada, i els justificants de dipòsit de la garantia pels valors 
urbanístics en risc i dels pagaments de l’ICIO i taxes, d’acord amb el pressupost de 
referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, corresponent a un 
pressupost d’execució material de 149.636,97€.  
 
CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’esmentat, donat que les obres proposades s’ajusten a les previsions de la 
normativa urbanística vigent, s’informa favorablement a la sol·licitud de la llicència 
d’obres majors per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 2 
habitatges al Torrent dels Lledoners núm. 27 de Canet de Mar. 
 
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 sol·licitud normalitzat 
i liquidar les taxes corresponents. 
 
S’informa que la llicència queda condicionada a l’entrega del preceptiu projecte 
executiu visat, amb certificació de les tècniques redactores dels canvis introduïts 
respecte del projecte bàsic amb llicència, si s’escau, així com dels documents 
d’assumeix dels tècnics competents signats i visats, per tal de poder iniciar les 
obres.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 10/08/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
 
En data 15/04/2020 RE3284 el senyor XL-, actuant en nom de la mercantil AREA 
XALET, SL, sol·licita llicència d’obres majors per a la construcció d’un edifici plurifamiliar 
(2 habitatges) entre mitgeres al Torrent dels Lledoners núm. 27, d’acord amb el projecte 
bàsic i executiu redactat per les arquitectes G- i E-. 
 
En data 29/04/2020 l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar les esmenes 
que cal realitzar i la documentació que cal presentar per poder obtenir l’informe favora-
ble. El requeriment d’esmena és notificat a l’arquitecta G- en data 02/10/2020. 
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En data 26/04/2021 RE3846 es presenta nova documentació per completar l’expedient. 
Aquesta documentació és objecte d’un nou informe de l’arquitecta municipal, de data 
19/05/2021, en el que hi fa constar els punts que encara manca per justificar i esmenar. 
El requeriment d’esmena és notificat a l’arquitecta G- en data 21/05/2021. 
 
En data 23/06/2021 RE6435 es presenta nova documentació i l’arquitecta municipal 
emet nou informe en data 21/07/2021, manifestant que la documentació aportada dona 
resposta parcial als requeriments d’esmenes notificats. 
 
En data 02/08/2021 RE7759 es presenta nova documentació i l’arquitecta municipal 
emet informe favorable en data 03/08/2021, donat que les obres proposades s’ajusten 
a les previsions de la normativa urbanística vigent. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

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

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

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

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

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

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions 
ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va  documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 
ROAS. 
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En data 03/08/2021 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Obra nova 3,34 €/m2  194,75 m2 650,47 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 03/06/2021 la mercantil AREA XALET, SL ha 
efectuat l’ingrés d’aquest import (núm. d’autoliquidació 2021/0000002445). 
 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà 
a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2019, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
D’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 
19/05/2021,  es constata que al projecte presentat consta un pressupost d’execució 
material de 131.467,32 euros, si bé, amb l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, el 
pressupost resultant és de 149.636,97 euros. Conseqüentment, el pressupost de 
referència a aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’ordenança fiscal 
és el major dels esmentats, per la qual cosa la quota a liquidar per aquest concepte és 
el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
149.636,97 € 4%  5.985,48 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 03/06/2021 la mercantil AREA XALET, SL ha  
efectuat l’ingrés d’aquest import (núm. d’autoliquidació 2021/0000002446). 
 
Cinquena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que 
poguessin resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 2.992,74 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 03/06/2021 s’ha efectuat el dipòsit per aquest 
concepte (núm. d’autoliquidació 2021/0000002448). 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que s’ha aportat el document d'acceptació núm. DA21.251, 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 
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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 consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, 
de data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que 
en la resolució d’atorgament es faci constar el següent: 
 
“Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041 de 18 de juny.” 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement l’atorgament 
de la llicència sol·licitada si bé, i com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, 
caldrà aportar el projecte d’execució, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis 
tècnics municipals, en compliment del que disposa l’article 6.6 in fine de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sòl.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·li-
cita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Go-
vern 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 senyor XL-, actuant en nom i representació 
d’AREA XALET, S.L., per a la construcció d’un edifici plurifamiliar al Torrent dels 
Lledoners, 27, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents 
condicions particulars: 
 

 La llicència queda condicionada a l’entrega del preceptiu projecte executiu 
visat, amb certificació de les tècniques redactores dels canvis introduïts respecte 
del projecte bàsic amb llicència, si s’escau, així com dels documents d’assumeix 
dels tècnics competents signats i visats, per tal de poder iniciar les obres. 
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Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació provisio-
nal en concepte de l’impost sobre construccions i a les taxes urbanístiques, segons de-
tall següent: 
 

CONCEPTE IMPORT NÚM. AUTOLIQUIDA-
CIÓ 

DATA DE PAGA-
MENT 

ICIO 5.985,48 € 2021/0000002446 
20/05/2021 03/06/2021 

Taxes Urbanís-
tiques 650,47 € 2021/0000002445 

20/05/2021 03/06/2021 

  
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia pels valors urbanístics en risc, segons 
detall següent: 
 

CONCEPTE IMPORT NÚM. AUTOLIQUIDA-
CIÓ 

DATA DE PAGA-
MENT 

Garantia 2.992,74 € 2021/0000002448 
20/05/2021 03/06/2021 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
 
2.2.3. APROVACIÓ CANVI D'ÚS - SANT CRISTÒFOL, 13 BAIXOS 1a 
 
Vista la instància presentada per l’arquitecte PG-, actuant en nom i representació de 
PROMOTORA DEL MARESME 1980, SL, en virtut de la qual sol·licita llicència municipal 
per canvi d’ús d’un local a habitatge als Baixos 1a de l’edifici situat al carrer Sant 
Cristòfol, 13, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i executiu, redactat pel 
mateix arquitecte.  
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 21/06/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 26 de març de 2021 s’aporta sol·licitud de llicència d’obres majors junt amb 
el projecte bàsic i executiu per a la realització de canvi d’ús de local a habitatge en el 
local baixos 1 de l’edifici plurifamiliar existent ubicat al carrer Sant Cristòfol, 13 de 
Canet de Mar mitjançant la realització d’una reforma del mateix sense afectació estruc-
tural. El projecte s’aporta sense visar i sense la corresponent signatura digital vàlida. La 
sol·licitud també s’acompanya de l’assumeix de direcció facultativa sense visar, l’Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut, l’acceptació de residus de la construcció, el full d’estadística 
i la declaració responsable del tècnic redactor conforme disposa de la titulació corres-
ponent.  
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El promotor de l’obra és la Promotora Del Maresme 1980, SL amb NIF B02683795, 
representada pel Sr. CF-. El projecte bàsic està redactat per l’arquitecte PG-, amb nú-
mero de col·legiat 13238-1. 
 
En data 11 d’abril de 2021 s’aporten per registre d’entrada els justificants de liquidació 
de les taxes i impostos corresponents, calculats segons el PEM previst al projecte.  
 
En data 27 de maig de 2021 s’aporta el projecte bàsic i executiu visat, l’assumeix de 
direcció visat i signat i l’acceptació de residus de la construcció signat per un gestor de 
residus autoritzat, on hi consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
 
En referència al local objecte de llicència, en data 12 de setembre de 2018, la propietat 
presentà per registre la comunicació de la baixa de l’activitat que en ell s’hi desenvolu-
pava. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord 
de la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019 (DOGC 7958 de 12 de setembre 
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.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la corresponent al carrer 
Sant Cristòfol núm. 13 té l’aprofitament definit pels paràmetres corresponents a la zona 
amb clau “R3a” corresponent a “residencial, zona d’illa tancada, subzona parcel·la 
petita”. Els paràmetres bàsics que regulen aquesta subzona són una edificabilitat 
màxima segons aplicació dels paràmetres d’ordenació, una densitat d’habitatges segons 
el mòdul d’1 habitatge cada 90m² de superfície edificable de la parcel·la segons l’art. 57 
del POUM; una ocupació màxima del 100% en planta baixa, i una profunditat edificable 
de 15 metres en les plantes pis. El tipus d’ordenació és segons alineació a vial. 
S’estableix una alçada reguladora màxima de 10,00 m, corresponent a planta baixa i 
dues plantes pis. 
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SEGONA.- Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 
12.951,03€. Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost esta-
blert és de 19.315,80 €. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la 
llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’ordenança fiscal és el major dels esmentats, 
és a dir, 19.315,80 €. 
 
TERCERA.- L’art. 57 del POUM, estableix la densitat màxima d’habitatges segons el 
mòdul d’1 habitatge per cada 90m² de superfície edificable de la parcel·la. La finca ob-
jecte del present expedient disposa d’una superfície edificable igual a 630m², pel qual, 
per aplicació del mòdul, podria arribar a disposar de fins a 7 habitatges. Actualment, la 
finca compta amb 4 habitatges, i la proposta presentada preveu incrementar aquest 
nombre en una unitat, resultant un total de 5 habitatges, donant així compliment a la 
densitat màxima determinada per a la clau “R3a”.  
 
QUARTA.- L’art. 108 del POUM determina la necessitat de disposar d’un nombre de 
places d’aparcament en funció dels usos i del sostre permès a cada zona, sent aquesta 
dotació d’una plaça d’aparcament, com a mínim, per a cada habitatge. El còmput total 
d’habitatges resultant de l’actuació prevista és de 5 unitats, pel qual la finca haurà de 
disposar de 5 places d’aparcament. D’acord amb la documentació i la informació cadas-
tral aportades, s’extreu que l’edificació existent disposa actualment de 5 places d’apar-
cament, de manera que, tot i augmentar en un el nombre d’habitatges, es dona compli-
ment a la dotació mínima de places d’aparcament requerida.  
 
CINQUENA.- El punt 6 de l'art. 75 del POUM determina que tot habitatge o apartament 
ha de rebre ventilació i assolellament a través de la façana principal de l’edificació. La 
proposta presentada preveu la implantació d’un habitatge amb una única façana, la qual 
disposa d’un espai porxat com a espai intermedi entre el carrer i l’interior de l’habitatge. 
Per tal de poder considerar aquest espai intermedi com un espai suficientment ventilat i 
il·luminat, s’ha de garantir una mínima permeabilitat amb l’exterior. Tal i com determina 
l’art. 62 del POUM, s’entendrà com a part calada aquella que disposi, com a mínim, d’un 
30% de forat. Cal justificar el compliment d’aquesta permeabilitat mínima del 30% de la 
superfície de tancament, entre el porxo i el vial, per tal de garantir un nivell suficient de 
ventilació i il·luminació.  
 
SISENA.- El projecte presentat s’ajusta de manera genèrica a la normativa d’aplicació, 
tanmateix, és necessari justificar i revisar els següents punts: 
 

- A la memòria presentada s’indica que la cambra higiènica disposarà de ventilació 
forçada, així com que la cuina disposarà d’extracció mecànica connectada a un 
conducte fins la coberta. Cal justificar si es tracta de conductes i passos preexis-
tents, o bé, determinar la repercussió d’aquestes connexions respecte la resta 
de plantes de l’edifici existent fins a l’exterior. 
En aquest sentit, caldrà tenir en compte el que determina l’article 11 punt 6 de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, on s’indica el següent: “6. Totes les xemeneies i sortides 
de fum, qualsevol que en sigui l’origen i el motiu, s’hauran d’instal·lar de tal ma-
nera que no causin molèsties al veïnat ni efectes negatius en el seu entorn. Els 
fums s’hauran de portar fins a coberta mitjançant conductes apropiats, de forma 
agrupada, i hauran de superar en 3 metres els espais transitables de les cobertes 
de l’edificació on es trobin. No obstant, si aquesta coberta es trobés per sota 
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d’obertures d’edificacions contigües susceptibles de rebre fums, s’haurà de per-
llongar el conducte l’alçada necessària per anul·lar la possibilitat d’eventuals mo-
lèsties a criteri dels serveis tècnics municipals 

- Al projecte s’indica que el sistema de climatització serà mitjançant aerotèrmia, 
no obstant, no s’especifica la ubicació dels aparells que configuraran aquest sis-
tema, concretament l’aparell exterior. Cal justificar la ubicació de l’aparell exterior 
del sistema de climatització, aportant el plànol de coberta, si és el cas, així com 
el recorregut de les connexions que se’n derivin. 

- Cal redefinir l’espai identificat com a “estudi” donades les seves condicions de 
ventilació i il·luminació, i identificar-lo com a espai d’emmagatzematge o altres 
estances d’acord amb el Decret d’Habitabilitat. 

- D’acord amb el Decret 141/2012, sobre les condicions mínimes d’habitabilitat, 
s’ha de preveure una solució per a l’eixugada natural de la roba. Cal justificar 
la solució que es preveu per a l’eixugada natural de la roba. 

- D’acord amb l’apartat 3.4 del Decret 141/2012, els espais interiors destinats a la 
circulació que connectin l’accés a l’habitatge i els espais practicables han de tenir 
una amplada mínima d’un metre (1 m). El recorregut d’accés a la cambra higi-
ènica, donada la posició i sentit de l’obertura de la porta del bany, no disposa del 
pas mínim d’un metre d’amplada en un tram. Cal justificar el compliment d’aquest 
extrem al llarg del recorregut fins la cambra higiènica. 

- D’acord amb el Decret 141/2012, a l’habitació prevista, la qual disposa de més 
de 8m², s’hi ha de preveure un espai individual d’emmagatzematge d’una fondà-
ria mínima de 0,60 m, 2,20 m d’alçada i una llargària d’1,5 m. Així mateix, s’hi 
haurà de poder inscriure un quadrat de 2,00 m de costat, el qual no podrà ser 
envaït pel batent de les portes ni per l’espai destinat a emmagatzematge. 
Cal grafiar correctament la justificació d’aquest extrem.  

- Al plànol 3 es justifica, al punt 02, que es tracta d’un habitatge en diferents nivells, 
no obstant, es desenvolupa tot ell en un mateix nivell, pel qual cal justificar, a 
més de les estances esmentades al punt 02 del plànol 3 aportat, que disposarà 
d’una habitació practicable.  

- Al mateix plànol 3, al punt 04, es justifica que el cercle de diàmetre 1,20m de la 
cambra higiènica pot trepitjar la dutxa si està enrasada, no obstant, el cercle no 
envaeix la dutxa, ni es justifica que aquesta estigui enrasada. El cercle d’1,20m, 
però, envaeix parcialment el rentamans. Aquest rentamans haurà de disposar, 
en la zona afectada pel cercle, d’una alçada lliure d’obstacles fins a 0,70m res-
pecte el terra.  

- Cal modificar, als plànols 2 i 3, la definició de l’espai superficiat. Al plànols indi-
cats s’identifica com a “local”, no obstant, en tractar-se de plànols de proposta 
l’entitat s’ha d’identificar com a “habitatge”. 

 
SETENA.- D’acord amb l’apartat 1 del DB HS6 del CTE, l’àmbit d’aplicació de l’HS 6 
Protecció conta l’exposició al radó, és aplicable en intervencions en edificis existents 
quan es porta a terme un canvis d’ús. Revisat l’apartat de justificació del compliment del 
DB HS6-Protecció contra l’exposició al radó, i donat que el municipi de Canet de Mar es 
troba en Zona II, s’observa que a la memòria es justifica que es donarà solució mitjan-
çant la barrera de protecció i també, o bé mitjançant un espai de contenció ventilat, o bé 
mitjançant un sistema de despressurització del terreny. No obstant això, no s’especifica 
ni a la memòria ni a la documentació gràfica la solució escollida per donar compliment 
a aquest extrem. Cal aportar la justificació corresponent, tenint en compte que només 
és exigible la seva aplicació sobre la superfície d’edificació afectada pel canvi d’ús.  
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VUITENA.- Manquen algunes signatures als documents presentats. 
 
CONCLUSIONS: 
 
L’objecte de la llicència d’obres sol·licitada es correspon amb la normativa urbanística 
d’aplicació, si bé cal modificar i complementar la documentació aportada amb els punts 
següents per tal de poder-la informar favorablement: 
 

1) Cal realitzar pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb el 
pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, això 
és un pressupost d’execució material de 19.315,80€.  

2) Cal justificar el compliment de la permeabilitat mínima del 30% de la superfície 
de tancament, entre el porxo i el vial, per tal de garantir un nivell suficient de 
ventilació i il·luminació.  

3) Cal justificar el compliment del DB HS6-Protecció contra l’exposició al radó, 
tenint en consideració que el municipi de Canet de Mar es troba en Zona II. 

4) Cal justificar la connexió de la ventilació forçada de la cambra higiènica, així com 
de l’extracció mecànica de la cuina, indicant si es tracta de conductes i passos 
preexistents, o bé, determinar el recorregut i la repercussió d’aquestes connexi-
ons respecte la resta de plantes de l’edifici existent fins a l’exterior, tenint en 
compte el que determina l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i 
de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl. 

5) Cal justificar la ubicació dels aparells (interior i exterior) del sistema de climatit-
zació (aerotèrmia), aportant el plànol de coberta, si és el cas, així com identificar 
el recorregut de les connexions que se’n derivin. 

6) Per tal de justificar el compliment del Decret d’Habitabilitat, és precís modificar 
els següents punts:  

a. Cal redefinir l’espai identificat com a “estudi” donades les seves 
condicions de ventilació i il·luminació, i identificar-lo com a espai 
d’emmagatzematge d’acord amb el Decret d’Habitabilitat. 

b. Cal justificar la solució que es preveu per a l’eixugada natural de la roba. 
c. Donat que la cambra higiènica ha de ser practicable, cal justificar un pas 

mínim d’un metre al llarg del recorregut fins la mateixa.  
d. Cal modificar la justificació gràfica de l’emmagatzematge i de la inscripció 

del quadrat de 2,00m de costat de l’habitació. Donat que disposa de més 
de 8m², s’hi ha de preveure un espai d’emmagatzematge d’una fondària 
mínima de 0,60 m, 2,20 m d’alçada i una llargària d’1,5 m. Així mateix, 
s’hi ha de poder inscriure un quadrat de 2,00 m de costat, el qual no pot 
ser envaït pel batent de les portes ni per l’espai destinat a 
emmagatzematge. 

e. Al punt 02 del plànol 3 es justifica que es tracta d’un habitatge en diferents 
nivells, no obstant, aquest es desenvolupa en un sol nivell, pel qual cal 
justificar, a més de les estances esmentades en aquest punt, que dispo-
sarà d’una habitació practicable. Cal modificar la descripció d’aquest 
apartat. 

f. Al punt 04 del plànol 3 es justifica que el cercle de diàmetre 1,20m de la 
cambra higiènica pot envair la dutxa si està enrasada, no obstant, el cer-
cle no envaeix la dutxa, ni es justifica que aquesta serà enrasada. El cer-
cle d’1,20m, però, envaeix parcialment el rentamans. En aquest sentit, 
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informar que el rentamans haurà de disposar, en la zona afectada pel 
cercle, d’una alçada lliure d’obstacles fins a 0,70m respecte el terra.  

g. Cal identificar com a “habitatge” l’entitat objecte de canvi d’ús en els plà-
nols de proposta (plànols 2 i 3), enlloc d’identificar el mateix com a “local”. 

7) És necessari aportar la documentació visada i signada tant pel tècnic redactor 
com pel promotor.  

a. Manca la signatura del promotor, així com la signatura digital vàlida del 
tècnic competent al projecte bàsic i executiu, tant a varis apartats de la 
memòria com als plànols.  

b. Manca la signatura del promotor al full d’estadística. 
c. La declaració responsable del tècnic conforme disposa de la titulació no 

es troba signada digitalment, pel qual, no té validesa legal. 
 
 
S’informa que, en cas d’ocupació de la via pública durant les obres, serà necessari no-
tificar-ho prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud normalitzat i 
liquidar les taxes corresponents.” 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 14/07/2021, que es transcriu a 
continuació: 

 
 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 26 de març de 2021 s’aporta sol·licitud de llicència d’obres majors junt amb 
el projecte bàsic i executiu per a la realització de canvi d’ús de local a habitatge en el 
local baixos 1 de l’edifici plurifamiliar existent ubicat al carrer Sant Cristòfol, 13 de 
Canet de Mar el qual preveu la reforma del mateix sense afectació estructural. El pro-
jecte s’aporta sense visar i sense la corresponent signatura digital vàlida. La sol·licitud 
també s’acompanya de l’assumeix de direcció facultativa sense visar, l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, l’acceptació de residus de la construcció, el full d’estadística i la de-
claració responsable del tècnic redactor conforme disposa de la titulació corresponent.  
 
El promotor de l’obra és la Promotora Del Maresme 1980, SL amb NIF B02683795, 
representada pel Sr. -. El projecte bàsic està redactat per l’arquitecte -, amb número de 
col·legiat 13238-1. 
 
En data 11 d’abril de 2021 s’aporten per registre d’entrada els justificants de liquidació 
de les taxes i impostos corresponents, calculats segons el PEM previst al projecte.  
 
En data 27 de maig de 2021 s’aporta el projecte bàsic i executiu visat, l’assumeix de 
direcció visat i signat i l’acceptació de residus de la construcció signat per un gestor de 
residus autoritzat, on hi consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
 
En referència al local objecte de llicència, en data 12 de setembre de 2018, la propietat 
presentà per registre la comunicació de la baixa de l’activitat que en ell s’hi 
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desenvolupava. 
 
En data 21 de juny de 2021 s’emet informe tècnic de requeriment d’esmenes, el qual és 
posat a disposició de l’interessat i és acceptat pel mateix en data 21 de juny de 2021. 
 
En data 30 de juny de 2021 (ENTRA-2021-6669), el tècnic redactor, --,  presenta res-
posta a l’informe tècnic de discrepàncies, el qual inclou:  

- Projecte bàsic i executiu modificat, visat i signat 
- Full d’estadística de l’edificació signat 
- Declaració responsable signada 
- Justificant dels pagaments complementaris de les taxes i impostos d’acord amb 

el pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, 
corresponent a un import de 19.315,80 €. 

  
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord 
de la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019 (DOGC 7958 de 12 de setembre 
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.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la corresponent al carrer 
Sant Cristòfol núm. 13 té l’aprofitament definit pels paràmetres corresponents a la zona 
amb clau “R3a” corresponent a “residencial, zona d’illa tancada, subzona parcel·la 
petita”. Els paràmetres bàsics que regulen aquesta subzona són una edificabilitat 
màxima segons aplicació dels paràmetres d’ordenació, una densitat d’habitatges segons 
el mòdul d’1 habitatge cada 90m² de superfície edificable de la parcel·la segons l’art. 57 
del POUM; una ocupació màxima del 100% en planta baixa, i una profunditat edificable 
de 15 metres en les plantes pis. El tipus d’ordenació és segons alineació a vial. 
S’estableix una alçada reguladora màxima de 10,00 m, corresponent a planta baixa i 
dues plantes pis. 
 
SEGONA.- L’art. 108 del POUM determina la necessitat de disposar d’un nombre de 
places d’aparcament en funció dels usos i del sostre permès a cada zona, sent aquesta 
dotació d’una plaça d’aparcament, com a mínim, per a cada habitatge. El còmput total 
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d’habitatges resultant de l’actuació prevista és de 5 unitats, pel qual la finca haurà de 
disposar de 5 places d’aparcament. Revisada la informació cadastral i la documentació 
aportada, s’extreu que l’edificació existent disposa actualment de 5 places d’aparca-
ment, de manera que, tot i augmentar en un el nombre d’habitatges, es continua donant 
compliment a la dotació mínima de places d’aparcament requerida. 
 
TERCERA.- L’art. 57 del POUM estableix la densitat màxima d’habitatges segons el 
mòdul d’1 habitatge per cada 90m² de superfície edificable de la parcel·la. La finca ob-
jecte del present expedient disposa d’una superfície edificable igual a 630m², pel qual, 
la finca podria arribar a disposar de fins a 7 habitatges. Actualment, la finca compta amb 
4 habitatges, i la proposta presentada preveu incrementar aquest nombre en una unitat, 
resultant un total de 5 habitatges, donant així compliment a la densitat màxima determi-
nada per a la clau “R3a”.  
 
QUARTA.- Per tal d’adaptar el projecte al POUM i a la normativa i ordenances 
d’aplicació, es sol·licitaren les esmenes dels següents punts:  
 

- Realitzar pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb el 
pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent.  

- Justificar el compliment de la permeabilitat mínima del 30% del tancament de 
l’espai intermedi, per tal de garantir un nivell suficient de ventilació i il·luminació.  

- Justificar el compliment del DB HS6-Protecció contra l’exposició al radó, tenint 
en consideració que el municipi de Canet de Mar es troba en Zona II. 

- Justificar la connexió de la ventilació forçada de la cambra higiènica i l’extracció 
mecànica de la cuina. 

- Justificar la ubicació dels aparells d’aerotèrmia i les seves connexions. 
- Ajustar i modificar un seguit de punts per tal de justificar el compliment del Decret 

d’Habitabilitat, justificant un pas mínim d’un metre per al recorregut fins a la 
cambra higiènica practicable, i modificant la justificació de la inscripció del 
quadrat de 2,00m de costat de l’habitació, així com la previsió d’un espai 
d’emmagatzematge d’una fondària mínima de 0,60 m, 2,20 m d’alçada i una 
llargària d’1,5 m.  

- Aportar la documentació visada i signada tant pel tècnic redactor com pel 
promotor.  

 
CINQUENA.- La documentació aportada dona resposta als requeriments d’esmenes 
sol·licitats, donat que es modifiquen els següents punts: 
 

- Es presenten els justificants dels pagaments complementaris. 
- Es justifica una permeabilitat superior al 30% de la superfície que separa l’espai 

intermedi del carrer, per tal de garantir un nivell suficient de ventilació i 
il·luminació. 

- Al plànol 2 es justifica la solució prevista per a donar compliment del DB HS6-
Protecció contra l’exposició al radó, proposant la instal·lació sobre la solera 
existent d’una làmina de polietilè de baixa densitat com a barrera de protecció 
enfront el radó. 

- Es justifica que els conductes de connexió de la ventilació forçada de la cambra 
higiènica i de l’extracció mecànica de la cuina són existents, pel qual no es 
realitzen noves connexions que puguin afectar als veïns ni als espais comunitaris 
de la finca.  
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- Es preveu la ubicació de l’aparell exterior d’aerotèrmia a l’espai intermedi, de 
manera que disposi de suficient ventilació i de forma que no es realitzin noves 
connexions que puguin afectar als veïns ni als espais comunitaris de la finca. 

- Es justifica el compliment del Decret d’Habitabilitat, redistribuint l’habitació 
proposada de manera que s’hi pugui inscriure un quadrat de 2,00m de costat, i 
s’ubica un espai d’emmagatzematge de les dimensions determinades al Decret 
d’Habitabilitat. Així mateix, s’ajusten les dimensions de pas fins a la cambra 
higiènica practicable, garantint un pas mínim d’un metre. També es fan 
correccions puntuals de definició d’espais i d’identificació d’elements.   

- S’aporta la documentació signada pel promotor i amb signatura digital per part 
del tècnic competent.  

 
CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’esmentat, donat que les obres proposades s’ajusten a les previsions de la nor-
mativa urbanística vigent, s’informa favorablement a la sol·licitud de la llicència d’obres 
majors per a la realització de canvi d’ús de local a habitatge en el local baixos 1 de 
l’edifici plurifamiliar existent ubicat al carrer Sant Cristòfol, 13 de Canet de Mar el qual 
preveu la reforma del mateix sense afectació estructural.  
 
S’informa que, en cas d’ocupació de la via pública durant les obres, serà necessari no-
tificar-ho prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud normalitzat i 
liquidar les taxes corresponents.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 09/08/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
 
En data 27/03/2021 (ENTRA-2021-2991) l’arquitecte -, actuant en nom i representació 
de la mercantil PROMOTORA DEL MARESME 1980, SL, sol·licita llicència municipal 
per canvi d’ús d’un local a habitatge als baixos 1a de l’edifici situat al carrer Sant 
Cristòfol, 13, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i executiu, redactat pel 
mateix arquitecte.  
 
En data 21/06/2021 l’arquitecta municipal emet informe, posant de manifest els aspectes 
que cal esmenar per tal de poder informar la sol·licitud favorablement i en data 
22/06/2021 es notifica el corresponent requeriment d’esmena. 
 
En data 30/06/2021 (ENTRA-2021-6669) té entrada el document d’esmenes, presentat 
per l’arquitecte -, actuant en nom i representació de la mercantil PROMOTORA DEL 
MARESME 1980, SL.  
 
En data 14/07/2021 l’arquitecta municipal emet informe favorable, posant de manifest 
que el projecte presentat (Visat 2021002094 de data 6 de maig de 2021) s’ajusta a les 
previsions de la normativa urbanística vigent. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

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

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

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

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

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

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions 
ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada, mitjançant representació que ha quedat degudament 
acreditada a l’expedient administratiu. 
 
La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, va  
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa l’objecte i les 
condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb 
l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
El projecte presentat ha estat informat favorablement per l’arquitecta municipal en data 
14/07/2021. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 
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Obra nova 3,34 € 223,15 m2 745,32 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 11/04/2021 s’ha efectuat l’ingrés d’aquest 
import (núm. d’autoliquidació 2021/0000001503). 

 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà 
a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2021, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
A l’informe tècnic de data 05/08/2020 es fa constar que el pressupost de referència a 
aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’ordenança fiscal vigent és de 
19.315,80 € en comptes dels 12.951,03 € declarats amb la sol·licitud de llicència. 
 
Així, d’acord amb l’ordenança fiscal vigent la quota a liquidar per aquest concepte és el 
següent: 
 

Pressupost Tipus Total 
19.315,80 € 4% 772,63 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 11/04/2021 es van ingressar 518,04 euros 
(núm. d’autoliquidació 2021/0000001502) i que, en data 29/06/2021 s’ha efectuat 
l’ingrés dels 254,59 euros restants (núm. d’autoliquidació 2021/0000002999). 
 
Cinquena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que 
poguessin resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 386,32 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 11/04/2021 es van dipositar 259,02 euros 
(núm. d’autoliquidació 2021/0000001504) i que, en data 29/06/2021 s’ha efectuat el 
dipòsit dels 127,30 euros restants (núm. d’autoliquidació 2021/0000003000). 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que, 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), s’ha aportat 
el document d'acceptació núm. DA21.103, signat per un gestor de residus autoritzat per 
tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
hi consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit 
per a la posterior gestió. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, 
de data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que 
en la resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

 



 

54 
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 

“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.” 

 
CONCLUSIÓ 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència sol·licitada.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·li-
cita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Go-
vern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:   
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors a PROMOTORA DEL MARESME 1980, SL, 
per al canvi d’ús d’un local a habitatge als Baixos 1a de l’edifici situat al carrer Sant 
Cristòfol, 13, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents 
condicions particulars: 
 

 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 sol·licitud normalitzat i 
liquidar les taxes corresponents. 

 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació provisio-
nal en concepte de l’impost sobre construccions i a les taxes urbanístiques, segons de-
tall següent: 
 

CONCEPTE IMPORT NÚM. 
AUTOLIQUIDACIÓ DATA DE PAGAMENT 

ICIO 772,63 € 
518,04 € 2021/0000001502 

09/04/2021 11/04/2021 

254,59 € 2021/0000002999 
21/06/2021 29/06/2021 

Taxes 
Urbanístiques   745,32 € 2021/0000001503 

09/04/2021 11/04/2021 

 
 Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia pels valors urbanístics en risc, segons 
detall següent: 
 

CONCEPTE IMPORT NÚM. 
AUTOLIQUIDACIÓ DATA DE PAGAMENT 
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Garantia 386,32 € 
259,02 € 2021/0000001504 

09/04/2021 11/04/2021 

127,30 € 2021/0000003000 
21/06/2021 29/06/2021 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
2.2.4. APROVACIÓ INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA 
D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB QUATRE 
HABITATGES A LA PARCEL.LA SITUADA A LA RIERA SANT DOMÈNEC, 30. 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 6/2/2019, concedeix a 
la senyora FP llicència d’obres per a la reforma i ampliació de l’habitatge del C/Ample, 
23, d’acord al projecte redactat per l’arquitecte WS. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 13/07/2021, que es transcriu 
a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA RE-
FORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE ENTRE MITGERES AL CARRER AMPLE, 
NÚM. 23 DE CANET DE MAR (Exp. 2413/2019 109) 
 
FETS 
 
En data 5 de juliol de 2021 i registre d’entrada número (ENTRA-2021-6878), la Sra. - ha 
sol·licitat una pròrroga de la llicència d’obres majors per a la reforma i ampliació d’un 
habitatge entre mitgeres al Carrer Ample, núm. 23 de Canet de Mar. 
 
L’esmentada sol·licitud s’acompanya amb un certificat de la tècnica NF- amb núm. de 
col·legiat 55.110-4 amb indicació de l’estat constructiu de l’obra.  
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Text refós de la Llei d’urbanisme. 
- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar (POUM). 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

d’edificació i ús del sòl. 
- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Article 189 Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
Article 26 Ordenança: caducitat llicències i terminis 
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PRIMERA.- Revisada la documentació aportada així com l’expedient d’obres, es cons-
tata el següent: 
 

1. Tant la sol·licitant de la pròrroga com la titular de la llicència és la Sra. FP. 
 

2. La llicència d’obres majors es va concedir en sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 6 de febrer de 2019. La recepció de la notificació de la 
llicència per part de la titular es va efectuar el dia 8 de febrer de 2019.  
 

3. La llicència es va concedir per a la reforma i ampliació d’un habitatge entre mit-
geres al Carrer Ample, núm. 23, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte 
WS, sense perjudici de tercers i Salvat el dret de propietat. 
 

4. En data 22 de febrer de 2019 el tècnic redactor del projecte, -, presentà la renún-
cia de la direcció d’obres i de la coordinació de seguretat i salut del projecte. En 
data 6 de març de 2019 la tècnica NF- presentà els assumeix de direcció d’obra 
i de coordinació de seguretat i salut del mateix. 
 

5. Juntament amb la sol·licitud de pròrroga presentada en data 5 de juliol de 2021 
s’adjunta un certificat tècnic de l’arquitecta directora de l’obra, -, on s’especifica 
que l’obra està en curs i que en data 2 de juliol de 2021 s’ha realitzat el 80% de 
la mateixa.  
 

6. A la instància de sol·licitud de pròrroga s’exposa que es preveu un termini de 8 
mesos per poder finalitzar l’obra, i es sol·licita una pròrroga del termini de la 
llicència per finalitzar-les.  

 
SEGONA.- Consultada l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la inter-
venció dels actes d’edificació i ús del sòl, es constata que a l’article 26, en relació a la 
pròrroga de les llicències, s’especifica que les obres que no es puguin executar en el 
termini previst en la llicència, abans d’un mes del seu venciment s’haurà de sol·licitar 
l’ampliació. 
 
En el mateix article s’indiquen els terminis per a l’execució de les obres majors: 
 

OBRES MAJORS 
 

a) Sis mesos per començar-les 
b) Dos anys per acabar-les 

 
Els terminis s’han de comptar des de la data de la notificació de la llicència al seu pro-
motor, per tant, en aquest cas, el termini màxim per a sol·licitar la pròrroga per a finalitzar 
les obres era el 9 de febrer de 2021. 
 
Així mateix s’especifica que l'incompliment dels terminis per a l'inici i l’acabament de les 
obres i, si s'escau, les prorrogues concedides, comporta en tot cas:  
 

a) la caducitat de la llicència originària i la necessitat de sol·licitar-ne una nova. 
b) l’adaptació de l'obra a les modificacions de normativa i tècnico-constructives que 

s'haguessin aprovat després de la concessió de la llicència caducada. 
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Tercera.- Per altra banda, realitzada una inspecció visual al carrer Ample, 23, es verifica 
que les obres es troben en curs.   
 
Quarta.- L’ordenança fiscal núm. 20 “ Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme” d’enguany, estableix una quantia de 67,59 € per 
a les pròrrogues de llicència d’obres. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’esmentat, donat que s’ha sol·licitat la pròrroga fora del termini establert, s’in-
forma desfavorablement a l’ampliació del termini per a finalitzar les obres de reforma i 
ampliació d’un habitatge entre mitgeres al Carrer Ample, núm. 23 de Canet de Mar.  
 
Finalment, indicar que manca la liquidació de les taxes corresponents d’acord amb les 
ordenances fiscals vigents.” 
 
Vist l’informe emès per la TAG d‘Urbanisme en data 09/08/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
Fets: 
 
En dates 18/05/2018 RE3201, 07/08/2018 RE5786, 26/10/2018 RE8296 i 04/12/2018 
RE9471 el senyor F.P. presenta sol·licitud i documentació adjunta per tal d’obtenir 
llicència municipal d’obres majors per a la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres situat al carrer Ample, 23, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic 
i d’execució redactat per l’arquitecte WS (amb visat col·legial 2018003385, de 
16/05/2018). 
 
La llicència sol·licitada és concedida en virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local, en sessió ordinària de data 6 de febrer de 2019. 
 
En data 22/02/2019 RE1367, l’arquitecte presenta el full de renúncia a direcció de l’obra 
així com a la coordinació de Seguretat i Salut en fase d’obra i, en data 14/11/2019 
RE10000, l’aparelladora YV- presenta el full d’assumeix visat. 
 
En data 06/03/2019 RE1709, l’arquitecta NF- presenta l’assumeix de direcció facultativa 
de l’obra. 
 
En data 05/07/2021 RE6878, l’arquitecta NF- actuant en nom i representació del titular 
de la llicència, comunica que s’ha esgotat el termini per a l’execució de les obres i en 
sol·licita la pròrroga. 
 
En data 13/07/2021 l’arquitecta municipal emet informe desfavorable a la pròrroga 
sol·licitada. 
 
Fonaments de dret: 
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- 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). 
 
Consideracions: 
 
Primera.- L’article 37.2 RPLU, relatiu als terminis de caducitat de les llicències 
urbanístiques per a l’execució d’obres, estableix que aquestes caduquen si transcorre 
el termini per començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades.  
 
D’acord amb les condicions generals de les llicències, aprovades per la Junta de 
Govern, en sessió de data 6 de setembre de 2007: 
 

“12. Els terminis per a l'execució dels usos urbanístics autoritzats, a no ser que 
les condicions particulars de la llicència n’estableixin uns de diferents, seran els 
següents: 
 

a. sis mesos per a iniciar-les. 
b. dos anys per a acabar-les.  

 
Aquests terminis es comptabilitzaran des de la recepció de la notificació de la 
llicència al seu titular. 
 
13. La llicència caducarà i quedarà sense efecte, sense dret a indemnització, 
quan els usos urbanístics autoritzats no s’iniciïn o no finalitzin dins dels terminis 
anteriors, circumstància que es declararà per l’Ajuntament, així com l’arxiu de les 
actuacions, prèvia audiència del titular. Caducada la llicència els treballs per ella 
autoritzats no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i se n'obté una de 
nova ajustada a l'ordenació urbanística vigent. 
 

Segona.- L’article 38 RPLU preveu que quan hagi transcorregut el termini per començar 
les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, sense 
que hagin estat iniciades o finalitzades, l’administració atorgant ha de declarar la 
caducitat de la llicència urbanística atorgada, amb l’audiència prèvia de la persona titular 
de la llicència. 
 
En el cas present, consta a l’expedient que l’acord de concessió de la llicència es va 
notificar en data 8 de febrer de 2019, per la qual cosa el termini per a la finalització de 
les obres expirà en data 9 de febrer de 2021. 
 
L’article 32 LPACAP estableix que l’Administració, excepte precepte en contra, pot 
concedir d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no 
excedeixi la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es 
perjudiquen drets de tercer. No obstant, d’acord amb l’apartat tercer del mateix article, 
tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han de produir, en tot 
cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte 
d’ampliació un termini ja vençut. 
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No obstant, segons la doctrina tradicional i la jurisprudència, per a què es produeixi la 
caducitat han de concórrer dos requisits: un material (transcurs del termini) i un altre 
formal (la declaració de caducitat per l'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència, 
previ expedient i escoltats els interessats en tràmit d'audiència). 
 
Tercera.- L’article 58 LPACAP estableix que els procediments s’inicien d’ofici per acord 
de l’òrgan competent, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’una ordre superior, 
a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 82 LPACAP, un cop instruïts els procediments, i 
immediatament abans de redactar la proposta de resolució, s’han de posar de manifest 
als interessats o, si s’escau, als seus representants. 
 
Els interessats, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, poden al·legar 
i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents. No obstant, si 
abans del venciment del termini els interessats manifesten la seva decisió de no efectuar 
al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, el tràmit es considera realitzat. 
 
Quarta.- Pel que fa l’òrgan competent per a la incoació i resolució del procediment de 
declaració de caducitat d’una llicència urbanística, d’acord amb les delegacions 
efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015, 
la Junta de Govern Local va passar a ser l’òrgan competent per a l’atorgament de les 
llicències i, per tant, per a la declaració de la seva caducitat. 
  
CONCLUSIÓ: 
 
A la vista de les dades que consten a l’expedient administratiu, i d’acord amb el que 
disposen els articles 37 i 38 TRLU, qui subscriu proposa que s’incoï un procediment de 
declaració de caducitat de la llicència d’obres concedida en virtut de l’acord adoptat per 
la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 6 de febrer de 2019, per a la 
reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Ample, 23, 
de Canet de Mar, bo i atorgant un termini d’audiència de deu dies als interessats, per tal 
que presentin els documents i les justificacions que considerin pertinents.” 
 
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.- Incoar expedient de caducitat de la llicència d’obres amb número d’expedient     
2413/2019-109, atorgada a  FP, per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
data 6 de febrer de 2019, per a la reforma i ampliació de l’habitatge del C/Ample, 23, per 
incompliment del termini d’inici de les obres. 
 
Segon.- Concedir un termini d’audiència de quinze dies als interessats, per tal que 
presentin els documents i les justificacions que considerin pertinents. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.  
 
2.2.5. APROVACIÓ OBRES MAJORS - ÀNGEL GUIMERÀ, 30-32 
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Vista la instància presentada pel senyor EC-, actuant en nom i representació 
d’OCTAGON, S.L., en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres majors per a la 
construcció de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres al carrer Àngel Guimerà, 30-
32, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte ÒY-. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 11/05/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 11 de febrer de 2021 s’aporta sol·licitud de llicència d’obres majors junt amb 
el projecte bàsic i executiu sense visar i amb manca de documentació per a la construc-
ció de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres ubicats al carrer Àngel Guimerà, 
núm. 30 - 32 de Canet de Mar.  
 
En data 18 de març de 2021 es rep liquidació de les taxes, garanties i l’ICIO que fan 
referència al PEM calculat segons el projecte presentat.  
 
En data 26 d’abril de 2021 l’interessat aporta el document d’acceptació de residus per 
part d’una empresa especialitzada.  
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord 
de la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019 (DOGC 7958 de 12 de setembre 
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.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que les parcel·les corresponents al carrer 
Àngel Guimerà núm. 30-32,  tenen l’aprofitament definit pels paràmetres corresponents 
a la zona amb clau “R2a” corresponent a “residencial, zona urbana tradicional, subzona 
de carrers tradicionals”. Els paràmetres bàsics que regulen aquesta subzona són una 
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edificabilitat màxima segons aplicació dels paràmetres d’ordenació, una densitat 
d’habitatges segons el mòdul d’1 habitatge per cada 90m² de superfície edificable de la 
parcel·la segons l’art. 57 del POUM; una profunditat edificable de 12 metres en tota la 
seva alçada. El tipus d’ordenació és segons alineació a vial. S’estableix una alçada 
reguladora màxima de 7,50 m, corresponent a planta baixa i una planta pis. 
La finca ubicada al Carrer Àngel Guimerà núm. 32 fa cantonada amb el carrer Lluís 
Domènech i Montaner. Per altra banda, la finca ubicada al Carrer Àngel Guimerà núm. 
30 disposa de façana només al propi carrer Àngel Guimerà.  
 
SEGONA.- Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 
224.000,00 €. Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost es-
tablert és de 233.813,09 €. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per 
a la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’ordenança fiscal és el major dels esmen-
tats, és a dir, 233.813,09 €. 
 
TERCERA.- L’art. 108 del POUM determina la necessitat de disposar d’un nombre de 
places d’aparcament en funció dels usos i del sostre permès a cada zona amb una plaça 
d’aparcament, com a mínim, per a cada habitatge. Tant mateix, l’art. 109 estableix que 
és una causa d’exempció a la necessitat de previsió d’aparcament, en els edificis amb 
ús dominant d’habitatge, quan l’exigència de places sigui inferior a tres (comptabilitzant 
tots els habitatges, inclosos els existents). Donat que únicament es proposa la construc-
ció de dos habitatges, és causa d’exempció de la necessitat de disposar de places 
d’aparcament. 
 
QUARTA.- Justificar el compliment de l’art. 62 del POUM, el qual estableix que en cas 
d’edificació entre mitgeres les tanques divisòries entre parcel·les tindran una alçada 
màxima d’1,80 m. Aquesta justificació s’entén al plànol DG49 per a una de les divisòries, 
s’ha de justificar el detall per a cada tram de tanca divisòria entre finques. (En el cas de 
que es doni la mateixa solució en els 3 casos, indicar-ho). 
 
CINQUENA.- Els art. 86 i 87 del POUM regulen, respectivament, els paràmetres dels 
cossos i elements sortints que sobresurten dels plans de les façanes de l’edifici a partir 
de la primera planta pis. El projecte presentat proposa dos balcons a carrer que en cas 
que siguin considerats com a cos sortint (art. 86) caldrà que respectin l’alçada mínima 
lliure des de la rasant del carrer que és de 3,30 m. Per contra, si les balconeres es 
consideren elements sortints (art. 87) caldrà que no sobresurtin més de 10 cm i es trobin 
a una alçada inferior als 2,50 m per sobre de la rasant de la vorera.  
 
SISENA.- El projecte presentat s’ajusta de forma genèrica a la normativa d’aplicació, 
tant mateix, és necessari justificar els següents punts: 
 

- Al plànol DGA1 s’intueix una coberta al fons del pati de l’habitatge ubicat a la 
finca A5. Justificar la previsió d’existència d’edificacions al pati d’illa, així com el 
seu compliment de la normativa d’aplicació, si s’escau.  

- Definir la recollida de les aigües pluvials del pati de planta baixa.  
(Nota aclaridora: L’alçada construïda mínima de planta baixa, d’acord amb l’art. 79 
del POUM, per a l’ús residencial és de 2,60m, enlloc dels 3,00m indicats a la docu-
mentació presentada).  

 
SETENA.- Revisada la justificació del compliment del Decret d’Habitabilitat 135/1995, 
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s’han de revisar els següents extrems: 
 

- Tal i com s’exposa al Decret 135/1995: “En habitatges de 3 habitacions o més, 
almenys en una de les habitacions s’hi haurà de poder inscriure un quadrat de 
2,60 m de costat. En la resta d’habitacions, i en els habitatges de fins a 2 
habitacions, s’hi ha de poder inscriure un quadrat de 2,00 m de costat. En 
aquestes habitacions, els quadrats de 2,60 m i de 2,00 m no podran ser envaïts 
pel batent de les portes ni per l’espai destinat a emmagatzematge, (…)” Per 
tant, s’ha de revisar i justificar el compliment d’aquest extrem en les habitacions 
H1 i H2 de l’habitatge ubicat al núm. 32 i de l’habitació H1 de l’habitatge ubicat 
al núm.30. 

- Justificar l’espai reservat a la cuina per a la recollida selectiva dels residus. 
 
VUITENA.- Donat que es tracta de dues finques independents: la del C/ Àngel Guimerà, 
30 amb referència cadastral 5044370DG6054S0000AF, i la del C/ Àngel Guimerà, 32 
amb referència cadastral 5044371DG6054S0000BF, i donat que s’implanta un habitatge 
unifamiliar a cadascuna d’elles, la coberta de cada un dels habitatges haurà de resol-
dre’s de manera independent per tal de facilitar el seu manteniment i les possibles futu-
res reparacions. Així mateix, la justificació de l’ARM, també s’haurà de realitzar de ma-
nera independent per a cada una de les finques, sempre donant compliment amb el que 
es disposa a l’art. 78 del POUM.  
 
NOVENA.- Revisat l’apartat de justificació del compliment del DB HS, manca justificació 
del DB-HS6-Protecció contra l’exposició al radó, i donat que el municipi de Canet de Mar 
es troba en Zona II, serà precís justificar que es dona solució, a més de mitjançant la 
barrera de protecció, mitjançant un espai de contenció ventilat, o bé, mitjançant un sis-
tema de despressurització del terreny.  
 
DESENA.- Manca completar la documentació així com algunes signatures i visats als 
documents presentats: 
 

- Manca Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
- Manca Assumeix de Direcció Visat i Signat 
- Manca documentació gràfica (no es correspon l’índex): plànols d’estructura i DG-

A23 
- Manquen signatures i visat al projecte presentat  

 
CONCLUSIONS: 
 
L’objecte de la llicència d’obres sol·licitada es correspon amb les previsions de la 
normativa urbanística d’aplicació, si bé cal modificar i complementar la documentació 
aportada amb els punts següents per tal de poder-la informar favorablement: 
 

1) Realitzar pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb el 
pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, això 
és un pressupost d’execució material de 233.813,09 €.  

2) Cal definir les tanques de separació entre veïns, justificant el compliment de la 
normativa urbanística, i tenint en compte que els tancaments d'obra, com a 
mínim, s'arrebossaran i pintaran. En qualsevol cas, els tancaments opacs tindran 
un acabat de color blanc o terrós. 
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3) Cal ajustar i justificar els cossos i elements sortints d’acord amb els art. 86 i 
87 del POUM. 

4) Cal justificar l’existència d’edificacions al pati d’illa, així com el compliment de la 
normativa d’aplicació, si és el cas. 

5) Per tal de justificar el compliment del Decret d’Habitabilitat, és precís justificar 
els següents extrems:  

a. Els quadrats de justificació de les dimensions mínimes lliures de les 
habitacions no poden ser envaïts pel batent de les portes ni per l’espai 
destinat a emmagatzematge.  

b. Justificar l’espai reservat a la cuina per a la recollida selectiva dels residus 
de cada un dels habitatges 

6) Cal redefinir la coberta de manera que pugui funcionar de manera independent 
per cadascuna de les finques. 

7) Cal justificar l’ARM considerant les dues finques de manera independent, donant 
compliment a l’art. 78 del POUM i tenint en consideració la condició de parcel·la 
en cantonada per a la finca del C/ Àngel Guimerà, 32.  

8) Cal justificar el compliment amb el DB HS6-Protecció contra l’exposició al 
radó. 

9) Cal aportar el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
10) Cal completar la documentació gràfica (no es correspon la documentació 

aportada amb l’índex de la memòria, doncs manquen els plànols d’estructura i el 
DG-A23). 

11) Cal aportar l’assumeix d’obra per part d’un facultatiu competent, visat pel 
col·legi professional corresponent. 

12) Cal signar la documentació amb signatura electrònica i aportar el projecte 
executiu visat pel col·legi professional corresponent. 

 
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 sol·licitud normalitzat 
i liquidar les taxes corresponents.” 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 21/07/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 11 de febrer de 2021 s’aporta sol·licitud de llicència d’obres majors junt amb 
el projecte bàsic i executiu sense visar per a la construcció de dos habitatges unifami-
liars entre mitgeres ubicats al carrer Àngel Guimerà, núm. 30 - 32 de Canet de Mar.  
 
En data 18 de març de 2021 es rep liquidació de les taxes, garanties i l’ICIO que fan 
referència al PEM calculat segons el projecte presentat.  
 
En data 26 d’abril de 2021 l’interessat aporta el document d’acceptació de residus per 
part d’una empresa especialitzada.  
 
El promotor de l’obra és OCTAGON, S.L. amb NIF B65749798, representat pel Sr. EC-
. El projecte bàsic i executiu està redactat per l’arquitecte OY-, amb número de col·legiat 
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67.176. 
 
En data 12 de maig de 2021, es va notificar informe tècnic per part de l’Ajuntament de 
Canet de Mar sobre la documentació aportada, el qual conclou que per tal de poder 
informar favorablement llicència, s’ha d’esmenar i aportar documentació complementà-
ria.  
 
En data 1 de juliol de 2021 (ENTRA-2021-6720), es fa entrada de la resposta tècnica 
a l’informe de discrepàncies, juntament amb el projecte bàsic – executiu modificat (sense 
visar) el qual incorpora l’estudi bàsic de seguretat i salut; l’assumeix de direcció d’obra 
signat sense visar; i els justificants dels pagaments complementaris de les taxes i im-
postos d’acord amb el pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança 
fiscal vigent. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord 
de la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019 (DOGC 7958 de 12 de setembre 
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.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que les parcel·les corresponents al carrer 
Àngel Guimerà núm. 30-32,  tenen l’aprofitament definit pels paràmetres corresponents 
a la zona amb clau “R2a” corresponent a “residencial, zona urbana tradicional, subzona 
de carrers tradicionals”. Els paràmetres bàsics que regulen aquesta subzona són una 
edificabilitat màxima segons aplicació dels paràmetres d’ordenació, una densitat 
d’habitatges segons el mòdul d’1 habitatge per cada 90m² de superfície edificable de la 
parcel·la segons l’art. 57 del POUM; una profunditat edificable de 12 metres en tota la 
seva alçada. El tipus d’ordenació és segons alineació a vial. S’estableix una alçada 
reguladora màxima de 7,50 m, corresponent a planta baixa i una planta pis. 
La finca ubicada al Carrer Àngel Guimerà núm. 32 (núm. cadastral 
5044371DG6054S0000BF) fa cantonada amb el carrer Lluís Domènech i Montaner. Per 
altra banda, la finca ubicada al Carrer Àngel Guimerà núm. 30 (núm. cadastral 
5044370DG6054S0000AF) es troba entre mitgeres i disposa de façana al propi carrer 
Àngel Guimerà.  
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SEGONA.- L’art. 108 del POUM determina la necessitat de disposar d’un nombre de 
places d’aparcament en funció dels usos i del sostre permès a cada zona amb una plaça 
d’aparcament, com a mínim, per a cada habitatge. Tant mateix, l’art. 109 estableix que 
és una causa d’exempció a la necessitat de previsió d’aparcament, en els edificis amb 
ús dominant d’habitatge, quan l’exigència de places sigui inferior a tres (comptabilitzant 
tots els habitatges, inclosos els existents). Donat que únicament es proposa la construc-
ció de dos habitatges, és causa d’exempció de la necessitat de disposar de places 
d’aparcament. 
 
TERCERA.- Per tal d’adaptar el projecte al POUM i a la normativa d’aplicació, es sol·li-
citaren les esmenes dels següents punts: 
 

- Realitzar pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb el 
pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent.  

- Definir les tanques de separació entre veïns, justificant el compliment de l’art. 82 
del POUM. 

- Ajustar els cossos i elements sortints als art. 86 i 87 del POUM. 
- Justificar l’existència d’edificacions al pati d’illa, així com el compliment per part 

d’aquestes de la normativa d’aplicació, si és el cas. 
- Justificar el compliment del Decret d’Habitabilitat, de manera que els quadrats 

de justificació de les dimensions mínimes lliures de les habitacions no fossin 
envaïts pel batent de les portes ni per l’espai destinat a emmagatzematge; i 
justificar l’espai reservat a la cuina per a la recollida selectiva dels residus de 
cada un dels habitatges. 

- Redefinir la coberta de manera que pugui funcionar de manera independent per 
cadascuna de les finques. 

- Justificar l’ARM considerant les dues finques de manera independent, donant 
compliment a l’art. 78 del POUM. 

- Justificar el compliment del DB HS6-Protecció contra l’exposició al radó. 
- Aportar l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
- Completar la documentació gràfica amb els plànols d’estructura i el plànol DG-

A23. 
- Aportar l’assumeix d’obra per part d’un facultatiu competent, visat pel col·legi 

professional corresponent. 
- Aportar el projecte executiu visat pel col·legi professional corresponent i tota la 

documentació signada digitalment. 
 
QUARTA.- La documentació presentada dona resposta als requeriments d’esmenes 
sol·licitats, donat que es modifiquen els següents punts: 
 

- Es presenten els justificants dels pagaments complementaris. 
- Es defineixen les tanques de separació entre veïns, justificant una alçada d’1,80 

metres, i s’estableix que el elements d’obra que quedin vistos (mitgeres, tanques) 
s’arrebossaran i pintaran de color blanc o terrós.  

- Es redueix el vol dels cossos sortints previstos inicialment a la façana principal, 
de manera que passen a tenir consideració d’elements sortints, amb un vol 
màxim de 0,10 metres i una alçada mínima de 2,50 metres.  

- S’eliminen les edificacions previstes inicialment al pati d’illa. 
- Es justifica el compliment del Decret d’Habitabilitat, de manera que els quadrats 
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de justificació de les dimensions de les habitacions no són envaïts pel batent de 
les portes ni per l’espai destinat a emmagatzematge; i es justifica l’espai reservat 
a la cuina per a la recollida selectiva dels residus de cada un dels habitatges. 

- Es redefineix la coberta de manera que funcioni independentment per a 
cadascun dels habitatges. 

- Es justifica l’ARM considerant les 2 finques independentment, tenint en 
consideració que una d’elles es troba fent cantonada, i donant compliment a l’art. 
78 del POUM. 

- Es justifica el compliment amb el DB HS6-Protecció contra l’exposició al radó 
aportant la fitxa justificativa del mateix i indicant que s’instal·larà una barrera de 
protecció, així com la realització d’un espai de contenció ventilat. 

- S’aporta l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, integrat al propi projecte. 
- Es completa la documentació gràfica amb els plànols d’estructura i el DG-A23, 

el qual detalla la connexió dels baixants d’aigües residuals fins a la xarxa de 
sanejament i l’evacuació de les aigües pluvials per sota la vorera i amb 
col·locació d’una platina metàl·lica que eviti el trencament. 

- S’aporta l’assumeix d’obra per part d’un facultatiu competent, amb signatura 
digital, però manca el visat del col·legi professional corresponent. 

- S’aporta el projecte executiu signat digitalment per part del tècnic competent, 
però manca el visat del col·legi professional corresponent. 
 

CINQUENA.- La planta baixa de l’edificació, la qual disposava al projecte inicial de 3 
metres d’alçada construïda, amb la nova proposta presenta una alçada construïda de 
2,60 m. D’acord amb l’art. 79 del POUM, i donat que la planta baixa es destinarà a l’ús 
d’habitatge, l’alçada proposada s’ajusta a la normativa d’aplicació.  
 
CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’esmentat, donat que les obres proposades s’ajusten a les previsions de la 
normativa urbanística vigent, s’informa favorablement a la sol·licitud de la llicència 
d’obres majors per a la construcció dos habitatges unifamiliars entre mitgeres 
ubicats al carrer Àngel Guimerà, núm. 30 - 32 de Canet de Mar, amb les següents 
condicions particulars: 
 

1. Caldrà presentar els assumeix de direcció i d’execució de l’obra dels tècnics 
competents visats pel col·legi professional i serà condició suspensiva de la 
llicència l’aportació del corresponent projecte executiu visat i signat per part 
del promotor i amb signatura digital del tècnic redactor a totes les pàgines 
que el projecte ho requereixi, el qual haurà d’obtenir el vistiplau municipal abans 
de l’inici de les obres. 

2. D’acord amb el que s’indica a l’article 6 de la ordenança fiscal núm. 28: Taxa 
pels Servei de Clavegueram, caldrà liquidar la quota tributària correspo-
nent a la concessió de llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegue-
ram, la qual s’exigirà una sola vegada i consistirà en una quantitat fixa de 48,2 
€ per habitatge, local o indústria. 

 
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 sol·licitud normalitzat 
i liquidar les taxes corresponents.” 
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Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 10/08/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
 
En data 22/02/2021 RE 1645 el senyor EC., actuant en nom de la mercantil OCTAGON, 
SL, sol·licita llicència d’obres majors per a la construcció de dos habitatges unifamiliars 
entre mitgeres al carrer Àngel Guimerà, núm. 30 - 32 de Canet de Mar, d’acord amb el 
projecte bàsic i executiu, sense visar, redactat per l’arquitecte OY-. 
 
En data 11/05/2021 l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar les esmenes 
que cal realitzar i la documentació que cal presentar per poder obtenir l’informe 
favorable. El requeriment d’esmena és notificat al sol·licitant de la llicència en data 
12/05/2021. 
 
En data 01/07/2021 RE6720 es presenta nova documentació per completar l’expedient 
i l’arquitecta municipal emet informe favorable en data 21/07/2021, donat que la 
documentació presentada dona resposta als requeriments d’esmenes efectuats i les 
obres proposades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

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

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

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

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

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

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
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d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions 
ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va  documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 
ROAS. 
 
En data 21/07/2021 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat, si bé recorda que, d’acord amb el que s’indica a l’article 6 de la ordenança 
fiscal núm. 28: Taxa pels Servei de Clavegueram, caldrà aprovar la liquidació de la quota 
tributària corresponent a la concessió de llicència o autorització de presa a la xarxa de 
clavegueram, la qual s’exigeix una sola vegada i consisteix en una quantitat fixa de 48,20 
€ per habitatge, local o indústria.  
 
D’acord amb el que preveu l’article 8.3 de la mateixa ordenança, en el supòsit de llicència 
de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una vegada concedida, 
els serveis tributaris d'aquest Ajuntament practicaran la liquidació que s'escaigui, la qual 
haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Obra nova 3,34 €/m2  284,86 m2 951,43 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 17/03/2021 es va efectuar l’ingrés d’aquest 
import (núm. d’autoliquidació 2021/0000001099). 
 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà 
a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2019, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi  detallen. 
 
D’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 
11/05/2021,  es constata que si bé al projecte presentat consta un pressupost d’execució 
material de 224.000,00 euros, amb l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost 
resultant és de 233.813,09 euros. Conseqüentment, el pressupost de referència a 
aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’ordenança fiscal és el major 
dels esmentats, per la qual cosa la quota a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
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233.813,09 € 4%  9.352,53 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 16/03/2021 es van ingressar 8.960,00 euros, 
d’acord amb el PEM declarat en la sol·licitud (núm. d’autoliquidació 2021/0000001098) 
i que, en data 27/05/2021 es va efectuar l’ingrés complementari, 412,15 euros (núm. 
d’autoliquidació 2021/0000001916, amb recàrrec). 
 
Cinquena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que 
poguessin resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 4.676,26 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 16/03/2021 es van dipositar 4.480,00 euros, 
d’acord amb el PEM declarat en la sol·licitud (núm. d’autoliquidació 2021/0000001100) 
i que, en data 27/05/2021 es va efectuar el dipòsit complementari, 196,26 euros (núm. 
d’autoliquidació 2021/0000001917). 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que s’ha aportat el document d'acceptació núm. DA21.082, 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 consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, 
de data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que 
en la resolució d’atorgament es faci constar el següent: 
 
“Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041 de 18 de juny.” 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement l’atorgament 
de la llicència sol·licitada si bé, i com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, 
caldrà aportar els fulls d’assumeix de direcció i d’execució de l’obra dels tècnics 
competents així com 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, caldrà , caldrà aprovar la liquidació de la quota tributària corresponent a la 
concessió de llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueram.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·li-
cita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Go-
vern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:   
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors a OCTAGON, S.L. per a la construcció de 
dos habitatges unifamiliars entre mitgeres al carrer Àngel Guimerà, 30-32, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions particulars: 
 

 Caldrà presentar els assumeix de direcció i d’execució de l’obra dels tècnics 
competents visats pel col·legi professional i serà condició suspensiva de la 
llicència l’aportació del corresponent projecte executiu visat i signat per part 
del promotor i amb signatura digital del tècnic redactor a totes les pàgines 
que el projecte ho requereixi, el qual haurà d’obtenir el vistiplau municipal abans 
de l’inici de les obres. 

 D’acord amb el que s’indica a l’article 6 de la ordenança fiscal núm. 28: Taxa 
pels Servei de Clavegueram, caldrà liquidar la quota tributària 
corresponent a la concessió de llicència o autorització de presa a la xarxa de 
clavegueram, la qual s’exigirà una sola vegada i consistirà en una quantitat fixa 
de 48,2 € per habitatge, local o indústria. 
 

 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 sol·licitud normalitzat i 
liquidar les taxes corresponents. 

 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació provisio-
nal en concepte de l’impost sobre construccions i a les taxes urbanístiques, segons de-
tall següent: 
 

CONCEPTE IMPORT NÚM.  
AUTOLIQUIDACIÓ 

DATA DE 
PAGAMENT 

ICIO 9.372,15 € 

8.960 € 2021/0000001098 
04/03/2021 16/03/2021 

412,15 €* 
import amb 

recàrrec 

2021/0000001916 
27/05/2021 27/05/2021 

Taxes  
Urbanísti-
ques 

  951,43 € 2021/0000001099 
04/03/2021 17/03/2021 
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Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia pels valors urbanístics en risc, segons 
detall següent: 
 

CONCEPTE IMPORT NÚM.  
AUTOLIQUIDACIÓ 

DATA DE 
PAGAMENT 

Garantia 4.676,26 € 
4.480 € 2021/0000001100 

04/03/2021 16/03/2021 

196,26 € 2021/0000001917 
27/05/2021 27/05/2021 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
2.2.6. APROVACIÓ DIVISIÓ HORITZONTAL - MN CINTO VERDAGUER, 21 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada pel senyor RM-, actuant en nom i representació del senyor 
CL-, en virtut de la qual sol·licita llicència de divisió horitzontal del local en planta baixa 
situat al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 21, en dos locals independents. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, emès en data 29/07/2021, que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DEL LOCAL 2 DE 
PLANTA BAIXA SITUAT AL CARRER MOSSEN CINTO VERDAGUER, 21 
 
FETS 
 
En data 19 de maig del 2021 i amb núm. d’expedient 2290, s’ha presentat per part de 
CL- una sol·licitud de llicència de divisió horitzontal de l’entitat ubicada a la planta baixa 
del C/ Mossent Cinto Verdaguer, 21 (local 2).  
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar (POUM). 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

d’edificació i ús del sòl. 
- Ordenances fiscals vigents. 
- Text refós de la Llei d’urbanisme. 
- Reglament de la Llei d’urbanisme. 
- Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
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Primera.- Revisat el projecte tècnic presentat juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que es tracta de la memòria i els plànols que defineixen la proposta per a 
dividir el local comercial 2 situat a la planta baixa de l’immoble, en dos locals 
independents. 
 
El local esmentat té una superfície útil de 38,55 m2 i una superfície construïda de 43,38 
m2, amb una façana de 9,79 m amb front al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 21 i dos 
accessos independents directament des del carrer a través de persianes enrotllables de 
3,91 i 3,89 m respectivament. 
 
D’acord amb el que es detalla al projecte de divisió horitzontal, es pretén dividir el local 
existent en dos locals independents, local 2A i local 2B, cadascú amb el seu accés 
independent des del carrer, de forma que en resulten les següents entitats: 
 

Local 2A: Local comercial en planta baixa, de superfície útil 17,74 m2, i superfície 
construïda 20,67m2, amb una façana de 5,33 m i amb un accés independent 
directament des del carrer Mossèn Cinto Verdaguer.   
 
Local 2B: Local comercial en planta baixa, de superfície útil 20,50 m2, i superfície 
construïda 22,71m2, amb una façana de 4,46 m i amb un accés independent 
directament des del carrer Mossèn Cinto Verdaguer.   

 
Segona.- Consultat el POUM de planejament vigent, es constata que la finca de 
referència està inclosa al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la 
zona R2 “urbà tradicional”, subzona R2c “carrers comercials”.  
 
La proposta presentada s’ajusta a les previsions de la normativa urbanística per a la 
subzona R2c. 
 
Tercera.- Juntament amb la sol·licitud i la memòria tècnica s’ha presentat la següent 
documentació per tal de completar l’expedient: 
 

a) Nota simple del Registre de la Propietat on consta la descripció de l’entitat a 
dividir. 

 
b) Proforma del document públic. 

 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’esmentat, donat que les entitats resultants proposades s’ajusten a les previsions 
de la normativa urbanística vigent, s’informa favorablement a la divisió horitzontal del 
local núm. 2 de la planta baixa de l’immoble ubicat al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 
21, en dos entitats independents destinades a locals comercials.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 11/08/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
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En data 19/05/2021 RE 4882, el senyor -, actuant en nom del senyor -., sol·licita llicència 
de divisió horitzontal del local en planta baixa situat al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 
21, de Canet de Mar, en dos locals independents. 
 
En data 29/07/2021 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable a l’atorgament 
de la llicència sol·licitada, donat que les entitats resultants proposades s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

d’edificació i ús del sòl (BOPB del 10 de febrer del 2011). 
- Ordenances fiscals vigents. 
- Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, consolidat 

amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer) 
- Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) 
- Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (Decret 64/2014, de 13 de 

maig) 
 
CONSIDERACIONS 
 
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 TRLUC, 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 sol o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
Segona.- El procediment per a l’atorgament de la llicència s’ha iniciat a sol·licitud de 
l’interessat, mitjançant representant degudament acreditat. La sol·licitud compleix els 
requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, va  documentada en els termes 
que estableix la normativa aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb 
detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal 
i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Tercera.- En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació venen 
regulades als articles 191 a 196 TRLU, segons els quals s’entén per parcel·lació 
urbanística tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més 
lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels 
terrenys, de la delimitació d’aquests per vials existents o de nova creació, de la 
implantació de serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió, faciliti o tingui 
per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o d’instal·lacions per a destinar-les a 
usos urbans. També és parcel·lació tota operació que tingui les mateixes finalitats que 
les especificades anteriorment en què, sense divisió ni segregació de finques, s’alienin 
o s’arrendin parts indivisibles d’una determinada finca, amb la incorporació del dret 
d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys. 
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Finalment, encara és també parcel·lació la constitució d’associacions i societats en les 
que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret 
d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 
 
Quarta.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, atorgar 
llicències de parcel·lació, si prèviament s’ha aprovat un pla d’ordenació urbanística 
municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, quan afecti a sòl urbà, 
o si prèviament s’ha aprovat el pla parcial del sector corresponent per a sòl urbanitzable. 
 
Els lots resultants d’una parcel·lació efectuada amb infracció de les anteriors 
disposicions mai no es poden considerar solars, ni és permès d’edificar-hi, sens perjudici 
de l’aplicació de les mesures de protecció de la legalitat urbanística que hi 
corresponguin. 
 
Cinquena.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, d’acord amb el 
que estableix l’article 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), que disposa: 
 
“Quan una divisió o operació a què fa referència l’article 25 constitueix parcel·lació 
urbanística, l’administració municipal competent per fiscalitzar-la prèviament l’ha de 
subjectar al règim d’atorgament de llicències urbanístiques, llevat que aquesta 
parcel·lació es pretengui dur a terme en un àmbit d’actuació urbanística, supòsit en el 
qual la parcel·lació urbanística s’ha de subjectar a l’aprovació del projecte de 
reparcel·lació corresponent, de conformitat amb les determinacions del planejament 
urbanístic que detalli l’ordenació del sòl.” 
 
En el mateix sentit, l’article 13.1 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística 
i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl: 
 
“Estan subjectes a obtenir llicència de parcel·lació totes les modificacions de parcel·les 
preexistents, ja es tradueixi en una divisió, segregació, agrupació o agregació registrals, 
en qualsevol tipus de sòl, així com les divisions en propietat horitzontal que tinguin per 
objecte l’increment d’habitatges o el nombre d’establiments, garatges o trasters, ja es 
tracti de la constitució d’una comunitat ex novo, o de la modificació d’altres ja inscrites; 
la llicència serà necessària àdhuc quan aquest increment el produeixi el canvi d’ús d’un 
local o habitatge si, en ambdós casos, comporta una modificació de l’escriptura de 
propietat horitzontal.” 
 
Sisena.- Quant a les taxes urbanístiques de tramitació, l’article 10 de l’Ordenança fiscal 
núm. 20, preveu que el dipòsit de la taxa a que es refereix l’article 8.2 d’aquesta 
ordenança s’haurà de constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de 
sol·licitar la llicència o de realitzar la comunicació prèvia. 
 
Tramitació de llicències de divisió horitzontal 213,07 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 02/06/2021 s’ha efectuat l’ingrés d’aquest 
import (núm. d’autoliquidació 2021/0000002602). 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé fou delegada en la Segona Tinència d’Alcaldia, mitjançant Decret  núm. 2019/1059, 
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de data 19 de juny, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord 
de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Tinència 
d’Alcaldia, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1059, de data 19 de juny”. 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
En els termes anteriorment al·ludits, i vist l’informe tècnic favorable, s’informa 
favorablement la llicència sol·licitada.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir la llicència de divisió horitzontal per al local en planta baixa situat al 
carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 21 al senyor CL-, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, quedant les finques resultants de la manera següent: 
 

Local 2A: Local comercial en planta baixa, de superfície útil 17,74 m2, i superfície 
construïda 20,67m2, amb una façana de 5,33 m i amb un accés independent 
directament des del carrer Mossèn Cinto Verdaguer.   
 
Local 2B: Local comercial en planta baixa, de superfície útil 20,50 m2, i superfície 
construïda 22,71m2, amb una façana de 4,46 m i amb un accés independent 
directament des del carrer Mossèn Cinto Verdaguer.   

 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a la taxa corresponent a 
la divisió horitzontal, segons detall següent: 
 

CONCEPTE IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ DATA DE PAGA-
MENT 

Taxa Divisió Horitzontal 213,07 € Nº: 2021/0000002602 
01/06/2021 02/06/2021 

 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.  
 
2.3. Acció Social i Ciudadania 
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2.3.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR I SÀLVIA ASSOCIACIÓ DE DONES, EN EL MARC DE LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A L’ANY 2021 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Cata-
lunya, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de les corpo-
racions locals és afavorir el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de fa-
cilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder dur a 
terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de Sàlvia Associació de Dones figura la promoció d’activi-
tats per a la dona i que dita entitat desenvolupa de forma continuada durant l’any, tot un 
seguit d’activitats en coordinació amb els serveis socials municipals. 
 
Atès que Sàlvia Associació de Dones és una entitat idònia per contribuir al desenvolu-
pament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia Associació de Dones hi ha un 
interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social. 
 
Atès que Sàlvia Associació de Dones també està disposada a col·laborar amb l’Ajunta-
ment de Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies lo-
cals. 
 
Vista la memòria emesa en data 22 de juliol per la coordinadora responsable de l’àrea, 
que justifica la necessitat de fer aquest conveni de col·laboració, i que consta a l’expe-
dient. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària d’aquest ajuntament en data 28 de juliol, i 
que es transcriu a continuació: 
 
“Informe 37/2021 de Secretaria, en relació a l’aprovació d’un conveni de col·labo-
ració entre Sàlvia Associació de Dones i l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
Clara Pérez González, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb l’ex-
pedient d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre Sàlvia Associació de Dones i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, i en virtut d’allò establert a l’art. 3.3 del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Admi-
nistració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent, 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
 
La Legislació aplicable és la següent: 
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- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local. 
- El títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret 

de 17 de juny de 1955. 
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. 
- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Admi-

nistració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de 
subvencions. 

- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Adminis-
tració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar a la nova Base de Dades Nacional de subvencions. 

- Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Consideracions jurídiques 
 
S'entén per subvenció, a l'efecte d'aquesta llei, tota disposició dinerària realitzada per 
qualssevol dels subjectes contemplats en l'article 3 de la LGS, a favor de persones pú-
bliques o privades, i que compleixi els següents requisits: 
 
a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució 
d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja rea-
litzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent el beneficiari complir 
les obligacions materials i formals que s'haguessin establert. 
 
c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment 
d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. 
 
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concur-
rència competitiva. 
 
No obstant això, es podran concedir de forma directa les següents subvencions: 
 
a) Les previstes nominativament en els pressupostos generals de l'Estat, de les comu-
nitats autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i en la 
Normativa reguladora d'aquestes subvencions. 
 
Són subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de l'estat, de 
les comunitats autònomes o de les entitats locals, aquelles de les que l'objecte, dotació 
pressupostària i benefici apareguin determinats expressament en l'estat de despeses 
del pressupost. 
 
b) Aquelles l'atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a l'Administració per 
una norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que resulti 
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d'aplicació d'acord amb la seva pròpia normativa. Aquestes subvencions es regiran per 
aquesta norma i per les altres d'aplicació específica a l'Administració corresponent. 
 
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'in-
terès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificul-
tin la seva convocatòria pública. 
 
Amb caràcter previ a l'atorgament de la subvenció, hauran d'estar aprovades les Normes 
que estableixin les bases reguladores de les mateixes, en aquest sentit, cal tenir present 
que, d'acord amb allò que disposen els articles 65.3 paràgraf segon i l'article 67.2 parà-
graf segon, en els casos de concessió de les subvencions previstes nominativament en 
els pressupostos, l'acte de concessió o el conveni tindrà el caràcter de bases regulado-
res de la concessió als efectes del que disposa en la Llei general de subvencions. Així 
mateix, el Reial decret a què fan referència els articles 28.3 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions i 67.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2006, de 17 novembre, general de subvencions, també tindrà 
caràcter de bases reguladores de les subvencions i ha d'incloure els aspectes recollits 
en l'article 28.3 de la Llei General de subvencions. 
 
La característica fonamental del procediment de concessió directa, aplicable únicament 
en els supòsits previstos a la Llei i enumerats anteriorment, és la no exigència del com-
pliment dels principis de publicitat i concurrència. Això sí, tenint en compte l'obligació de 
publicar la concessió de totes les subvencions a la BDNS, recollida en l'article 20.8.b) 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, desenvolupada en l'ar-
ticle quart. 2 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, que estableix que aquesta informació s'ha de remetre a la 
BDNS de manera continuada a mesura que es vagin produint els fets registrables i en 
qualsevol cas, cal aportar-los abans que finalitzi el mes natural següent al de la seva 
producció. 
 
Així mateix s'ha de tenir en compte l'obligació que estableix l'article Sisè de la Resolució 
de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat quan 
diu que: «En aquelles subvencions o ajudes públiques en què no sigui preceptiva la 
convocatòria, l'òrgan concedent registrarà a la BDNS les dades estructurats immediata-
ment després que es publiqui la disposició reguladora si es tracta de subvencions o 
ajudes amb destinataris indeterminats, o en el moment de la concessió, en la resta dels 
casos. El SNPS donarà publicitat immediata de tals dades sense que sigui aplicable el 
termini de 72 hores que preveu la disposició cinquena. Tampoc serà necessària la pu-
blicació de l'extracte en el diari oficial ». 
 
En tot cas, cal advertir que les activitats realitzades per les associacions, per tal de ser 
considerades com a subvencions, seran aquelles on l’Ajuntament col·labori amb l’asso-
ciació incentivant l’activitat que organitzi i gestioni. Tanmateix, quan l’activitat és orga-
nitzada i gestionada per l’Ajuntament i sota les seves directrius, de tal manera que 
aquesta presti un servei sota la seva direcció i instrucció, estarem davant d’un contracte. 
 
TERCER.- Procediment a seguir  
 
El procediment s'iniciarà, normalment, d'ofici. Però a més, en virtut dels articles 65.3 i 
66.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
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aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, en els casos de concessió de sub-
vencions previstes nominativament en els pressupostos i en els supòsits de concessió 
directa imposada a l'Administració per una norma amb rang legal, quan es requereixi 
conveni de col·laboració entre l'entitat concedent i els beneficiaris, el procediment s'ini-
ciarà, bé d'ofici pel centre gestor del crèdit pressupostari al que se li imputa la subvenció 
o bé, a instància de l'interessat. 
 
El procediment per a l'atorgament de la concessió directa d’una subvenció és el següent: 
 
A. Una vegada que es formuli informe d'Intervenció sobre l'existència de consignació 
pressupostària per a l'atorgament de la corresponent subvenció a Sàlvia Associació de 
Dones, s'emetrà la corresponent proposta amb relació a l'atorgament de la subvenció. 
 
B.  Quant a l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest conveni i, atorgament de la 
subvenció, l’article 10.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sec-
tor Públic, disposa que la competència per concedir subvencions a les Corporacions 
Locals correspon als òrgans que tinguin atribuïdes tals funcions a la legislació de règim 
local. No obstant això, la legislació de règim local no estableix expressament quin òrgan 
és competent per a la concessió de subvencions, havent, per tant, d'aplicar-se la clàu-
sula residual de l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, que atribueix a l’Alcalde aquelles competències que s'assignin al mu-
nicipi i no s'atribueixin a altres òrgans municipals, tenint en compte els límits propis de 
les despeses de la seva competència. 
 
És competent per aprovar el present conveni de col·laboració l’alcaldessa, de 
conformitat amb el que disposa l'article 21.s) de la LRBRL. No obstant això, mitjançant 
Decret de l’Alcaldia 2019/1041, de 18 de juny, es delegà a la Junta de Govern Local 
l’aprovació dels convenis de col·laboració que hagi de formalitzar aquest Ajuntament 
tant amb entitats de dret públic com amb subjectes de dret privat, així com aquells 
convenis que instrumentin la concessió d’una subvenció nominativa. 
 
C. Es notificarà la resolució als interessats, segons el que estableix l'article 40 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Pu-
bliques, ajustant-se la pràctica de la notificació a les disposicions contingudes en l'article 
41 de la precitada norma. 
 
D. Per rebre la subvenció, s’haurà de presentar la documentació necessària per a justi-
ficar la seva aplicació. La documentació serà l'exigida en el corresponent conveni regu-
lador (art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). 
 
No obstant, quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar paga-
ments a compte. Aquests abonaments a compte podran suposar la realització de paga-
ments fraccionats que respondran al ritme d'execució de les accions subvencionades, 
abonant-se per quantia equivalent a la justificació presentada. 
 
També es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran entregues de fons amb 
caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les 
actuacions inherents a la subvenció. 
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Aquesta possibilitat i el règim de garanties hauran de preveure’s expressament en la 
normativa reguladora de la subvenció, en el nostre cas en el conveni. 
 
En cap cas podran realitzar-se pagaments anticipats a beneficiaris quan s'hagi sol·licitat 
la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol proce-
diment, trobar-se declarat en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un 
conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la 
Llei 22/2003, de 9 de juliol (RCL 2003, 1748), concursal, sense que hagi conclòs el perí-
ode d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 
 
E. Per últim i pel que fa al contingut del conveni, l'article 65.3 del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, disposa que aquest haurà d'incloure els punts següents, els quals es 
comprova que s’han inclòs en la proposta de conveni a formalitzar amb Sàlvia Associa-
ció de Dones: 

 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb 
l'assignació pressupostària.  
 
b) Crèdit pressupostari al que s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, indi-
vidualitzada per a cada beneficiari si fossin diversos. 
 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o re-
cursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens pú-
blics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 
 
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar paga-
ments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que hau-
ran d'aportar els beneficiaris. 
 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la fina-
litat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts. 
Cal establir la data d’inici de la vigència del conveni.  

 
CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot l’exposat la funcionària que subscriu informa FAVORABLEMENT amb les 
observacions indicades l’aprovació del conveni de col·laboració entre Sàlvia Associació 
de Dones i l’Ajuntament de Canet de Mar, condicionat al compliment de totes les consi-
deracions jurídiques establertes en aquest informe. 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i llevat d’error 
o omissió.” 
 
Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions aprovat pel RD 
887/2016, 21 de juliol. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Sàlvia Associació de Dones i l’Ajuntament 
de Canet de Mar per a l’any 2021, el qual es transcriu a continuació: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
SÀLVIA ASSOCIACIÓ DE DONES, ANY 2021 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d’alcaldessa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària de la corporació, la Sra. Clara 
Pérez Gonzàlez, com a assessora legal preceptiva segons el que disposa l’article 92.3 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d’altra part la Sra. Dolores Barros Castilla, presidenta de Sàlvia, Associació de Dones 
de Canet de Mar (a partir d’ara Sàlvia), amb DNI -, i domicili a Canet de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat suficient per conveniar i obligar-se el present 
conveni. 
 
MANIFESTEN  
 
Primer: Que Sàlvia és una entitat local constituïda l’any 2001, reconeguda per la 
Generalitat i que desenvolupa tasques de promoció de la dona. 
 
Segon: Que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia existeix l’interès mutu de 
coordinar-se per dur a terme activitats de promoció a la dona, com a complementàries 
de les competències pròpies locals, per tal de fer més eficaç l’atenció a aquest sector 
de la població. 
 
Tercer: Que les esmentades línies de treball de Sàlvia poden ser considerades de “fi 
públic” i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Quart: Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de subvencions, de data 25 
de gener de 2018 i la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 
 
Cinquè: Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2021 té consignada 
la quantitat de 2.000,00€ en concepte de subvenció per a l’entitat Sàlvia, amb càrrec a 
la partida 40 23100 48300. Vist això, d’acord amb l’article 7è. de l’ordenança municipal 
que regula les bases per a la concessió de subvencions, aquesta subvenció pot 
concedir-se directament i es canalitzarà a través d’un conveni de col·laboració. 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni el foment i promoció d'activitats a realitzar per Sàlvia com 
complementàries de les competències pròpies locals sempre per demanda explícita de 
l'ajuntament. 
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Segon.- Sàlvia es compromet a: 
 
1.-Oferir un recolzament per l’assessorament jurídic i/o suport psicològic puntual a dones 
que ho requereixen, posant-les en contacte amb el professional específic en cada cas i 
donant un suport econòmic inicial si cal. 
 
2.-Organitzar xerrades i/o conferències d’interès general, sortides d’esbarjo, activitats 
culturals i el certament popular premis Sàlvia de poesia. 
 
3.-Col·laborar amb  l’Ajuntament en la inclusió de dones amb problemàtiques 
determinades incloent-les en diferents activitats organitzades per l’entitat, ja siguin 
lúdiques, d’assessorament, de suport psicològic... a petició i coordinació amb els 
professionals de Serveis Socials, reservant al menys tres quotes de soci a cost zero i 
una activitat per cada una d’elles, per les persones que siguin derivades des de Serveis 
Socials.  
 
Tercer.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia han acordat compartir l’objectiu 
de desenvolupar activitats diverses, els projectes que l’Ajuntament subvencionarà 
prioritàriament seran: sortides culturals i d’esbarjo, certamen popular premis Sàlvia de 
poesia, material de suport que requereixi l’associació per organitzar i donar publicitat a 
les activitats i les quotes a cost zero de les persones derivades des de Serveis Socials. 
  
Quart.- És obligació de Sàlvia Associació de Dones: 
 

 Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni. 
 Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes 
 Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
 Comunicar l'obtenció d'ajudes de tercers per a la mateixa finalitat. 
 Justificar documentalment la realització del fi públic. 
 Presentar la documentació requerida en el termini establert. 
 Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de 

Subvencions. 
 
Cinquè.- Despeses del projecte 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2021 al sosteniment de les des-
peses derivades del funcionament de l'activitat acordada amb una subvenció per un im-
port 2.000,00€, corresponent a l’aplicació pressupostària 40 23100 48300 del pressu-
post  general de l’Ajuntament, àrea de Benestar Social, que es pagarà en dos terminis: 
un avançament del 50% durant l'any 2021 després de la signatura del present conveni, 
i l'altre 50% un cop justificada la despesa. 
 
De manera excepcional, degut a la pandèmia de la COVID, que ha derivat en la dificultat 
de dur a terme les activitats programades, la subvenció podrà cobrir també les despeses 
estructurals que hagi tingut l’entitat. 
 
 
 
Sisè.- Justificació  de la despesa 
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El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2022 en la forma 
següent: 
a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas d'esmentar els 
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d'acord amb 
els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període a què es circumscriu la 
subvenció. 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 
c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació 
del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, de la data de 
pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'indicaran 
les desviacions que hi ha hagut. 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran 
de reunir els requisits següents: 

- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents. 
- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF). 
- Identificació NIF del proveïdor. 
- Número de factura. 
- Lloc i data d'emissió de la factura. 
- Descripció del subministrament o servei. 
- Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida en el preu, que 

consti "IVA inclòs". 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 

 
No obstant el que estableix l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els següents casos: 
- Vendes al detall. 
- Transport de persones. 
- Serveis d'hostaleria i restauració. 
- Subministrament de begudes i comestibles. 
- Revelat de fotografies. 
 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 
 
Nombre. 
NIF de l'emissor. 
Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs". 
Contraprestació total. 
 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Una certificació del Secretari de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual va ser concedida. 
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g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 
 
De manera excepcional, aquest any la subvenció podrà finançar fins el 100% del cost 
del fi públic subvencionat. 
 
Setè.- Comissió de seguiment 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia vetllaran pel bon funcionament dels projectes i el 
seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió paritària de seguiment 
integrada 
 
• Per part de l'Ajuntament: 

- L'Alcalde/essa o persona en qui delegui. 
- El Regidor/ora d’Acció Social i ciutadania o persona en qui delegui. 
- Un tècnic/a 

 
• Per part de Sàlvia Associació de Dones: 

- El President/a de l’associació  o persona en qui delegui. 
- Un referent coordinador dels projectes subvencionats 

 
Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 
 
a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest conveni, 

així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 
 

b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de totes les parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància 
i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució 
del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector pú-
blic. 
 
Les dues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per a realitzar les funcions 
de seguiment i estableixen el mínim d'una reunió anual per a la coordinació, la valoració 
i el control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia o imprevist que pugui sorgir tant 
en la interpretació com l'aplicació del present conveni 
 
Vuitè.- Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·lici-
tud raonada i degudament motivada per part dels presidents de qualsevol de les entitats 
signants del present conveni. 
  
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans compe-
tents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, del 
qual en formaran part integrant. 
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Novè.- Vigència del conveni 
 
La vigència del present conveni serà des del 1 de gener del 2021 fins el 31 de desembre 
de 2021. 
 
En el cas que una de les parts consideri oportú no seguir realitzant aquesta col·laboració 
conjunta, haurà de posar-ho en coneixement de les dues parts restants, de manera fe-
faent y amb una antelació de dos mesos abans de l’acabament de la vigència del con-
veni. 
 
D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció a la que 
es refereix aquest conveni, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. No genera 
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a 
precedent. 
 
Desè.- Extinció del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la expiració de la vigència del conveni 
- Per la realització del seu objecte  
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries.  
- Per acord de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent 
 
Onzè.- Interpretació del conveni 
 
Per resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la interpretació 
i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió paritària, les tres 
parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Dotzè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions 
contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), 
en endavant RGPD, la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, i en altres normes vigents o que en el futur es puguin promulgar-se 
sobre esmentada matèria, comprometent-se a deixar indemne a l’altre part de qualsevol 
responsabilitat que es pugui declarar com a conseqüència del incompliment de les 
obligacions, que en matèria de protecció de dades de caràcter personal, els 
corresponguin a cadascuna de les parts. 
 
Tretzè.- Compatibilitat 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per a la ma-
teixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens públics, amb el 
benentès que l’import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el cost de 
l’activitat subvencionada. 
 
I en prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, rubricat 
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en tots els fulls i annexos estesos en una sola pàgina, en el lloc i data indicat a l'encap-
çalament.” 
 
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 col·laboració a signar amb Sàlvia Associació de Dones 
de Canet de Mar, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2021. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, per import de 2.000,00€ amb càrrec a l’aplica-
ció pressupostària 40 23100 48300 corresponent a l’exercici 2021, d’acord amb la re-
tenció de crèdit 9830. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin ne-
cessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’entitat Sàlvia, Associació de Dones de Canet de Mar. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per tal 
que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar una bestreta del 50% 
de l’import de la subvenció atorgada, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021, se-
gons detall: 
 

Entitat Sàlvia, Associació de Dones 
NIF G62791066 
Import bestreta 50% 1.000,00 € 
Aplicació 40 23100 48300 
Número retenció de crèdit 9830 

 
Sisè.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes i al portal de transparència i comunicar-
ho a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. 
 
2.3.2. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR, L'ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CEN-
TRE I CÀRITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR PER AL PROJECTE CANET ALI-
MENTS 2021 
  
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de les 
corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les associacions per a la defensa 
dels interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de fa-
cilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder dur a 
terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Atès que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració 
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a 
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col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració social, la prevenció i la 
reparació de danys originats per sinistres i en general, l’exercici de tota funció social i 
humanitària, compatible amb l’esperit de la institució. Tot això sota els principis d’Huma-
nitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva modificació al Reial 
decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la 
Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa la publicació dels seus 
estatuts, la Creu Roja és una entitat idònia per contribuir al desenvolupament de la po-
lítica social de les corporacions locals. 
 
Atès que la Creu Roja també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies locals, mitjançant el 
voluntariat de l’associació. 
 
Atès que entre els fins estatutaris de Càritas Parroquial de Canet de Mar i Càritas Dio-
cesana de Girona figura la promoció i la col·laboració d’accions de benestar social de 
serveis assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones amb difi-
cultats per a la seva integració social. 
 
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar és una entitat idònia per contribuir al desen-
volupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja i Càritas Parroquial de Canet 
de Mar hi ha un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, 
medi ambientals, preventives i de seguretat ciutadana. 
 
Vista la memòria emesa en data 21 de juliol per la coordinadora responsable de l’àrea, 
que justifica la necessitat de fer aquest conveni de col·laboració, i que consta a l’expe-
dient. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària d’aquest ajuntament en data 28 de juliol i que 
es transcriu a continuació: 
 
“Informe 35/2021 de Secretaria, en relació a l’aprovació d’un conveni de col·labo-
ració entre l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre i Càritas Parro-
quial de Canet de Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar per al projecte Canet Ali-
ments 2021 
 
Clara Pérez González, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb l’ex-
pedient d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Assemblea Comarcal de Creu 
Roja a Maresme Centre i Càritas Parroquial de Canet de Mar i l’Ajuntament de Canet de 
Mar per al projecte Canet Aliments 2021, i en virtut d’allò establert a l’art. 3.3 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent, 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
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La Legislació aplicable és la següent: 
 

- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 

- El títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret 
de 17 de juny de 1955. 

- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Admi-
nistració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de 
subvencions. 

- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Adminis-
tració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar a la nova Base de Dades Nacional de subvencions. 

- Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Consideracions jurídiques 
 
S'entén per subvenció, a l'efecte d'aquesta llei, tota disposició dinerària realitzada per 
qualssevol dels subjectes contemplats en l'article 3 de la LGS, a favor de persones pú-
bliques o privades, i que compleixi els següents requisits: 
 
a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució 
d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja rea-
litzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent el beneficiari complir 
les obligacions materials i formals que s'haguessin establert. 
 
c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment 
d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. 
 
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concur-
rència competitiva. 
 
No obstant això, es podran concedir de forma directa les següents subvencions: 
 
a) Les previstes nominativament en els pressupostos generals de l'Estat, de les comu-
nitats autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i en la 
Normativa reguladora d'aquestes subvencions. 
 
Són subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de l'estat, de 
les comunitats autònomes o de les entitats locals, aquelles de les que l'objecte, dotació 
pressupostària i benefici apareguin determinats expressament en l'estat de despeses 
del pressupost. 
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b) Aquelles l'atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a l'Administració per 
una norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que resulti d'aplica-
ció d'acord amb la seva pròpia normativa. Aquestes subvencions es regiran per aquesta 
norma i per les altres d'aplicació específica a l'Administració corresponent. 
 
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'in-
terès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificul-
tin la seva convocatòria pública. 
 
Amb caràcter previ a l'atorgament de la subvenció, hauran d'estar aprovades les Normes 
que estableixin les bases reguladores de les mateixes, en aquest sentit, cal tenir present 
que, d'acord amb allò que disposen els articles 65.3 paràgraf segon i l'article 67.2 parà-
graf segon, en els casos de concessió de les subvencions previstes nominativament en 
els pressupostos, l'acte de concessió o el conveni tindrà el caràcter de bases regulado-
res de la concessió als efectes del que disposa en la Llei general de subvencions. Així 
mateix, el Reial decret a què fan referència els articles 28.3 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions i 67.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2006, de 17 novembre, general de subvencions, també tindrà 
caràcter de bases reguladores de les subvencions i ha d'incloure els aspectes recollits 
en l'article 28.3 de la Llei General de subvencions. 
 
La característica fonamental del procediment de concessió directa, aplicable únicament 
en els supòsits previstos a la Llei i enumerats anteriorment, és la no exigència del com-
pliment dels principis de publicitat i concurrència. Això sí, tenint en compte l'obligació de 
publicar la concessió de totes les subvencions a la BDNS, recollida en l'article 20.8.b) 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, desenvolupada en l'ar-
ticle quart. 2 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, que estableix que aquesta informació s'ha de remetre a la 
BDNS de manera continuada a mesura que es vagin produint els fets registrables i en 
qualsevol cas, cal aportar-los abans que finalitzi el mes natural següent al de la seva 
producció. 
 
Així mateix s'ha de tenir en compte l'obligació que estableix l'article Sisè de la Resolució 
de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat quan 
diu que: «En aquelles subvencions o ajudes públiques en què no sigui preceptiva la 
convocatòria, l'òrgan concedent registrarà a la BDNS les dades estructurats immediata-
ment després que es publiqui la disposició reguladora si es tracta de subvencions o 
ajudes amb destinataris indeterminats, o en el moment de la concessió, en la resta dels 
casos. El SNPS donarà publicitat immediata de tals dades sense que sigui aplicable el 
termini de 72 hores que preveu la disposició cinquena. Tampoc serà necessària la pu-
blicació de l'extracte en el diari oficial ». 
 
En tot cas, cal advertir que les activitats realitzades per les associacions, per tal de ser 
considerades com a subvencions, seran aquelles on l’Ajuntament col·labori amb l’asso-
ciació incentivant l’activitat que organitzi i gestioni. Tanmateix, quan l’activitat és organit-
zada i gestionada per l’Ajuntament i sota les seves directrius, de tal manera que aquesta 
presti un servei sota la seva direcció i instrucció, estarem davant d’un contracte.  
 
TERCER.- Procediment a seguir  
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El procediment s'iniciarà, normalment, d'ofici. Però a més, en virtut dels articles 65.3 i 
66.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, en els casos de concessió de sub-
vencions previstes nominativament en els pressupostos i en els supòsits de concessió 
directa imposada a l'Administració per una norma amb rang legal, quan es requereixi 
conveni de col·laboració entre l'entitat concedent i els beneficiaris, el procediment s'ini-
ciarà, bé d'ofici pel centre gestor del crèdit pressupostari al que se li imputa la subvenció 
o bé, a instància de l'interessat. 
 
El procediment per a l'atorgament de la concessió directa d’una subvenció és el següent: 
 
A. Una vegada que es formuli informe d'Intervenció sobre l'existència de consignació 
pressupostària per a l'atorgament de la corresponent subvenció a L’Assemblea Comar-
cal de Creu Roja a Maresme Centre i Càritas Parroquial de Canet de Mar, s'emetrà la 
corresponent proposta amb relació a l'atorgament de la subvenció. 
 
B.  Quant a l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest conveni i, atorgament de la 
subvenció, l’article 10.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sec-
tor Públic, disposa que la competència per concedir subvencions a les Corporacions 
Locals correspon als òrgans que tinguin atribuïdes tals funcions a la legislació de règim 
local. No obstant això, la legislació de règim local no estableix expressament quin òrgan 
és competent per a la concessió de subvencions, havent, per tant, d'aplicar-se la clàu-
sula residual de l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, que atribueix a l’Alcalde aquelles competències que s'assignin al mu-
nicipi i no s'atribueixin a altres òrgans municipals, tenint en compte els límits propis de 
les despeses de la seva competència. 
 
És competent per aprovar el present conveni de col·laboració l’alcaldessa, de 
conformitat amb el que disposa l'article 21.s) de la LRBRL. No obstant això, mitjançant 
Decret de l’Alcaldia 2019/1041, de 18 de juny, es delegà a la Junta de Govern Local 
l’aprovació dels convenis de col·laboració que hagi de formalitzar aquest Ajuntament 
tant amb entitats de dret públic com amb subjectes de dret privat, així com aquells 
convenis que instrumentin la concessió d’una subvenció nominativa. 
 
C. Es notificarà la resolució als interessats, segons el que estableix l'article 40 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Pu-
bliques, ajustant-se la pràctica de la notificació a les disposicions contingudes en l'article 
41 de la precitada norma. 
 
D. Per rebre la subvenció, s’haurà de presentar la documentació necessària per a justi-
ficar la seva aplicació. La documentació serà l'exigida en el corresponent conveni regu-
lador (art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). 
 
No obstant, quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar paga-
ments a compte. Aquests abonaments a compte podran suposar la realització de paga-
ments fraccionats que respondran al ritme d'execució de les accions subvencionades, 
abonant-se per quantia equivalent a la justificació presentada. 
 
També es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran entregues de fons amb 
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caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les 
actuacions inherents a la subvenció. 
 
Aquesta possibilitat i el règim de garanties hauran de preveure’s expressament en la 
normativa reguladora de la subvenció, en el nostre cas en el conveni. 
 
En cap cas podran realitzar-se pagaments anticipats a beneficiaris quan s'hagi sol·licitat 
la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol proce-
diment, trobar-se declarat en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un 
conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la 
Llei 22/2003, de 9 de juliol (RCL 2003, 1748), concursal, sense que hagi conclòs el perí-
ode d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 
 
E. Per últim i pel que fa al contingut del conveni, l'article 65.3 del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, disposa que aquest haurà d'incloure els punts següents, els quals es 
comprova que s’han inclòs en la proposta de conveni a formalitzar amb l’Assemblea 
Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre i Càritas Parroquial de Canet de Mar: 

 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb 
l'assignació pressupostària.  
 
b) Crèdit pressupostari al que s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, indi-
vidualitzada per a cada beneficiari si fossin diversos. 
 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o re-
cursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens pú-
blics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 
 
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar paga-
ments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que hau-
ran d'aportar els beneficiaris. 
 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la fina-
litat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts. 
Cal establir la data d’inici de la vigència del conveni.  
 

 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot l’exposat la funcionària que subscriu informa FAVORABLEMENT amb les 
observacions indicades l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Assemblea Co-
marcal de Creu Roja a Maresme Centre i Càritas Parroquial de Canet de Mar i l’Ajunta-
ment de Canet de Mar per al projecte Canet Aliments 2021, condicionat al compliment 
de totes les consideracions jurídiques establertes en aquest informe. 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i llevat d’error 
o omissió.” 
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Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions aprovat pel RD 
887/2016, 21 de juliol. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja, Càritas Parroquial de Canet 
de Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2021, el qual es transcriu a continua-
ció: 
 
“CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, 
L'ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE I CÀRITAS 
PARROQUIAL DE CANET DE  MAR PER AL PROJECTE CANET ALIMENTS 2021. 
 
Canet de Mar, a data de la signatura electrònica 
 
R E U N I T S, 
 
D'una part l'Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d'alcaldessa de l'Ajuntament 
de Canet de Mar, assistida per la Sra. Clara Pérez González, secretària de la corporació, 
com a assessora legal preceptiva segons el que disposa l'article 92.3 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril. 
 
I d'una altra, la Sra. Fanny Gallego Pardo, en nom i representació de Creu Roja Espa-
nyola, en qualitat de presidenta del Comitè Comarcal de Maresme Centre (d'ara enda-
vant Creu Roja), amb CIF: Q-2866001G i domicili social carrer Narcís Monturiol, 3 de 
Canet de Mar. 
 
I de l'altra la Sra. Maria Dolors Puigdevall Dalmau, amb DNI  - Directora de Càritas Dio-
cesana de Girona, actuant en nom i representació de Càritas Diocesana de Girona, 
amb NIF R1700016G, i el Mn. Felip Hereu Pla, amb DNI -, com a president de Càritas 
Parroquial de Canet de Mar. 
 
Reconeixent els tres compareixents capacitat suficient per conveniar i obligar-se, 
 
MA N I F E S T E N: 
 
Primer.- Que fa més de 20 anys que l'Ajuntament de Canet de Mar es va acollir al "Pla 
d'Ajuda Alimentària de la Unió Europea", i des de fa 18 anys va encomanar a l’Assem-
blea Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre la gestió i el repartiment dels aliments 
que preveu aquest Pla. 
 
Que a causa de la situació de crisi i l'augment de necessitats que presenten algunes 
famílies, es va decidir desenvolupar el projecte conjuntament entre Serveis Socials de 
Canet de Mar, Creu Roja i Càritas per tal de treballar d’una manera unificada i beneficiar 
a la ciutadania. 
 
Segon.- Que, vista l'experiència de col·laboració conjunta i davant la necessitat de con-
solidar el projecte, al gener de 2013 les tres entitats van unificar la gestió del projecte 
que va passar a denominar-se "CANET ALIMENTS". 
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Tercer.- Que els valors i la missió que regeixen el projecte Canet Aliments, són els se-
güents: 
 

- Prevenir situacions d'extrema pobresa i donar suport a les famílies amb situació 
econòmica difícil. 

- Detecció de les situacions que requereixen una intervenció social més planifi-
cada. 

- Procurar que els lots, les cistelles i els aliments siguin al més variats possible, 
garantint alhora el màxim l'equilibri nutricional. 

- Augmentar el volum d'aliments i millorar la capacitat de planificació de les entitats 
que col·laboren en aquest projecte. 

 
Quart.- Arran de l'experiència i la consolidació del projecte descrit, fruit del treball en 
equip organitzat i unificat, i davant la necessitat de mantenir-lo, les entitats signants a 
l’any 2015 varen decidir ampliar de cara al futur. 
 
Cinquè.- El projecte, en un principi, es desenvolupà al local de Creu Roja situat a Narcís 
Monturiol, 3 i, a causa del creixement que va experimentar, va ser  necessari disposar 
d'un local més ampli i adequat. Atès que no era possible comptar amb més espai en el 
mateix edifici, es va arrendar el local situat al Carrer del Molí, 17, de Canet de Mar, situat 
a poca distància dels Serveis Socials i Creu Roja. El local, que té una superfície aproxi-
mada de 80 m2 i compta amb una cambra frigorífica, ha estat d'ús exclusiu per al pro-
jecte CANET ALIMENTS, el que ha permès una major capacitat per a la recepció, l’em-
magatzematge i el lliurament a les famílies de forma digna, destinant un temps exclusiu 
per a cadascuna d'elles, el que ha facilitat l'elecció dels diferents aliments de la cistella 
segons les seves necessitats puntuals. Al mateix temps s’ha garantit la privacitat i la 
protecció de dades. 
 
Davant tot això, 
 
A C O R D E N: 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L'objecte del present conveni és establir els termes de col·laboració en el projecte CA-
NET ALIMENTS, que s'executa entre Serveis Socials de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
Creu Roja i Càritas Parroquial de Canet de Mar, i que neix amb la voluntat de fer front a 
les necessitats bàsiques d'alimentació que presenten algunes famílies a causa de la 
situació de vulnerabilitat que pateixen i donar una resposta unificada. 
 
Segon.- Procedència dels aliments 
 
Els aliments provindran, majoritàriament de: 
 

- Programa del fons d’Ajuda Europea per a les persones més desafavorides. 
- Recaptes, donacions i Banc dels aliments 
- Compres 

 
Tercer.- Funcionament 
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Per al bon funcionament del projecte i de mutu acord, les entitats signants es distribuei-
xen les tasques d'acord amb les competències i els recursos de cada entitat, de la ma-
nera següent: 
 
Serveis Socials de l'Ajuntament de Canet de Mar 
 

 Coordinació i organització del projecte. 
 Valoració social de les famílies.  
 Derivació dels beneficiaris d’aliments a Creu Roja. 
 Compra d'aliments, segons disponibilitat pressupostària, en cas que fos neces-

sari. 
 
Creu Roja 
 

 Organització i gestió del projecte (recepció d'aliments, control de l'estoc, etc.) 
 Gestió i coordinació del voluntariat d’aquest projecte. 
 Formalització de la documentació administrativa necessària en la recepció i la 

distribució dels aliments. 
 Lliurament dels aliments a les famílies 
 Gestió del local (incidències, manteniment, reparacions, conservació....) 

 
Càritas 
 

 Col·laboració en l'organització del projecte i el lliurament dels aliments. 
 Compra i aportació segons disponibilitat de determinats aliments per tal que la 

cistella que es reparteix sigui equilibrada i saludable . 
 
Les tasques descrites seran revisades periòdicament en reunions de seguiment i valo-
ració del projecte, en què participaran i prendran les oportunes decisions els professio-
nals de les tres entitats signants. 
 
Quart.- Despeses del projecte 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2021 al sosteniment de les des-
peses derivades del funcionament de l'activitat acordada amb una subvenció nominativa 
per un import 3.000,00€, corresponent a l’aplicació pressupostària 40 23100 48300  del 
pressupost  general de l’Ajuntament, àrea de Benestar Social, i que es pagarà en dos 
terminis: un avançament del 50% durant l'any 2021 després de la signatura del present 
conveni i l'altre 50% un cop justificada la despesa. 
 
Les tres entitats conveniants assumiran la seva part de responsabilitat econòmica esta-
blerta en aquest conveni.  
 
Es determina de mutu acord que, a part de les despeses generades per la compra dels 
aliments, si és necessari, les obligacions econòmiques del projecte, seran les derivades 
de les despeses del lloguer del local, el manteniment i el funcionament i la realització 
del projecte. 
 
I.- Compra dels aliments 
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Tal com s’estableix a l’acord tercer, la compra dels aliments anirà a càrrec de l’Ajunta-
ment de Canet de Mar segons disponibilitat pressupostària. 
 
II.- Arrendament del local 
 
El contracte d'arrendament està formalitzat per l'Assemblea local de Creu Roja a Ma-
resme Centre, si bé hi tenen accés les altres dues entitats signants del conveni i per a 
això disposen d'un joc de claus del local. 
 
L'import mensual del lloguer és de 304,74€ + 21% d’IVA, que puja 64€, i l’import de les 
despeses de la comunitat és de 64,94€/trimestre.  
 
També s’estableix la despesa de personal de Creu Roja, fruit de la gestió del propi local 
i prèvia justificació segons estableix la normativa local de subvencions nominatives. 
 
II.- Pòlissa d’assegurança de local arrendat 
 
Creu Roja es farà càrrec de la prima íntegra de la pòlissa d'assegurança de danys ma-
terials del local. 
 
III.- Despeses d’aigua, electricitat i taxes del local arrendat 
 
Càritas es farà càrrec dels subministraments d'electricitat i aigua, així com de les taxes 
de residus i la neteja del local ( previ pressupost) que liquidarà directament als proveï-
dors. 
 
IV.- Modificacions pressupostàries 
 
Qualsevol augment de les despeses derivades de l’arrendament, la conservació, la re-
paració i/o el manteniment del local, la variació de l’IPC i/o altres modificacions legals 
de taxes i impostos, seran regularitzades, sempre i quan no superin l’import previst a la 
partida pressupostària corresponent a la subvenció. 
En el supòsit en que les despeses imprevistes superin l’import previst a la partida pres-
supostada, serà necessària l’autorització prèvia dels òrgans competents. 
 
Cinquè.- Justificació  de la despesa 
 
El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2022 en la forma se-
güent: 
 
a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas a d'esmentar els 
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d'acord amb 
els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període a què es circumscriu la sub-
venció. 
 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la documen-
tació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 
 
c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació 
del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, de la data de 
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pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'indicaran 
les desviacions que hi ha hagut. 
 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al pres-
supost presentat amb motiu de la sol·licitud i data dintre del període corresponent al seu 
exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits 
següents:  

- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents. 
- Identificació clara del beneficiari(nom i NIF). 
- Identificació NIF del proveïdor. 
- Número de factura. 
- Lloc i data d'emissió de la factura. 
- Descripció del subministrament o servei. 
- Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida en el preu, que 

consti "IVA inclòs". 
- Retenció en concepte  d'IRPF en el cas de serveis professionals 

 
No obstant el que estableix l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els següents casos: 
-Vendes al detall. 
-Transport de persones. 
-Serveis d'hostaleria i restauració. 
-Subministrament de begudes i comestibles 
 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són:. 
Nombre. 
NIF de l'emissor. 
Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs". 
Contraprestació total. 
 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Una certificació del Secretari de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual va ser concedida. 
 
g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 
 
Com a justificant la Creu Roja aportarà documentació en concepte de partida d'estruc-
tura del personal tècnic. 
 
Sisè.- Comissió de seguiment 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar, Creu Roja i Càritas han de vetllar pel bon funcionament 
del projecte i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió pari-
tària de seguiment integrada: 
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• Per part de l'Ajuntament: 
 
- El/L'alcalde/sa o el/la regidor/a de Benestar Social 
- El/La coordinador/a o el/la tècnic/a referent en qui delegui. 
 
• Per part de la Creu Roja al Maresme Centre: 
 
- El/La president/a de l'Assemblea Comarcal o persona en qui delegui. 
- El/La coordinador/a comarcal o el/la referent tècnic/a en qui delegui 
 
• Per part de Càritas Parroquial de Canet de Mar: 
 
- El/La president/a o persona en qui delegui. 
- Un/a vocal de la junta de Càritas 
 
Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 
 
a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest conveni, 

així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 
 

b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de totes les parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància 
i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució 
del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector pú-
blic. 
 
Les tres parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per a realitzar les funcions de 
seguiment i estableixen el mínim d'una reunió anual per a la coordinació, la valoració i 
el control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia o imprevist que pugui sorgir tant 
en la interpretació com l'aplicació del present conveni. 
 
 
 
 
 
Setè.- Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·lici-
tud raonada i degudament motivada per part dels presidents de qualsevol de les entitats 
signants del present conveni. 
  
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans compe-
tents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, del 
qual en formaran part integrant. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni 
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La vigència del present conveni serà des de l’1 de gener del 2021 fins al 31 de desembre 
de 2021. 
En el cas que una de les parts consideri oportú no seguir realitzant aquesta col·laboració 
conjunta, haurà de posar-ho en coneixement de les dues parts restants, de manera fe-
faent y amb una antelació de dos mesos abans de l’acabament de la vigència del con-
veni. 
 
Novè.- Extinció del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la expiració de la vigència del conveni 
- Per la realització del seu objecte  
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries.  
- Per acord de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent 
 
Desè.- Interpretació del conveni 
 
Per resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la interpretació 
i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió paritària, les tres 
parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Onzè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions 
contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 
2016/679), d'ara endavant RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades 
Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com en altres normes vigents o que en el 
futur puguin promulgar sobre aquesta matèria, i es compromet a deixar indemne a l'al-
tra part de qualsevol responsabilitat que es pogués declarar com a conseqüència de 
l'incompliment de les obligacions que, en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, els afecten a cadascuna de les parts. 
 
Dotzè.- Compatibilitat 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per a la ma-
teixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens públics, amb el 
benentès que l’import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el cost 
de l’activitat subvencionada. 
 
I en prova de conformitat les parts signaran per triplicat el present document, rubricat en 
tots els fulls i annexos estesos en una sola pàgina, en el lloc i data indicat a l’encapça-
lament.” 
 
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: 
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Creu Roja Maresme Centre i 
Càritas parroquial de Canet de Mar, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 
2021. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, per import de 3.000,00€ amb càrrec a l’aplica-
ció pressupostària 40 23100 48300 corresponent a l’exercici 2021, d’acord amb la re-
tenció de crèdit 9830. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin ne-
cessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Notificar aquests acords als interessats. 

 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per tal 
que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar una bestreta del 50% 
de l’import de la subvenció atorgada, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021, se-
gons detall: 
 

Entitat Creu Roja Maresme Centre 
NIF Q2866001G 
Import bestreta 50% 1.500,00 € 
Aplicació 40 23100 48300 
Número retenció de crèdit 9830 

 
Sisè.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes i al portal de transparència i comunicar-
ho a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. 
 
2.3.3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR I CÀRITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR, EN EL MARC 
DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A L’ANY 2021 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de les 
corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les associacions per a la defensa 
dels interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de fa-
cilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder dur a 
terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de Càritas Parroquial de Canet de Mar figura la promoció 
i la col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultats per a la seva integració social. 
 
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar és una entitat idònia per contribuir al desen-
volupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas Parroquial de Canet de Mar hi ha 
un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social. 
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Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar també està disposada a col·laborar amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències prò-
pies locals. 
 
Vista la memòria emesa en data 21 de juliol per la coordinadora responsable de l’àrea, 
que justifica la necessitat de fer aquest conveni de col·laboració, i que consta a l’expe-
dient. 
 
Vist l’informe jurídic emès en data 28 de juliol, i que es transcriu a continuació: 
 
“Informe 36/2021 de Secretaria, en relació a l’aprovació d’un conveni de col·labo-
ració entre Càritas Parroquial i l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
Clara Pérez González, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb l’ex-
pedient d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre Càritas Parroquial i l’Ajuntament 
de Canet de Mar, i en virtut d’allò establert a l’art. 3.3 del Reial decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, emeto el següent, 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
 
La Legislació aplicable és la següent: 
 

- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 

- El títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret 
de 17 de juny de 1955. 

- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Admi-
nistració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de 
subvencions. 

- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Adminis-
tració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar a la nova Base de Dades Nacional de subvencions. 

- Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Consideracions jurídiques 
 
S'entén per subvenció, a l'efecte d'aquesta llei, tota disposició dinerària realitzada per 
qualssevol dels subjectes contemplats en l'article 3 de la LGS, a favor de persones pú-
bliques o privades, i que compleixi els següents requisits: 
 
a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
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b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució 
d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja rea-
litzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent el beneficiari complir 
les obligacions materials i formals que s'haguessin establert. 
 
c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment 
d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. 
 
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concur-
rència competitiva. 
 
No obstant això, es podran concedir de forma directa les següents subvencions: 
 
a) Les previstes nominativament en els pressupostos generals de l'Estat, de les comu-
nitats autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i en la 
Normativa reguladora d'aquestes subvencions. 
 
Són subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de l'estat, de 
les comunitats autònomes o de les entitats locals, aquelles de les que l'objecte, dotació 
pressupostària i benefici apareguin determinats expressament en l'estat de despeses 
del pressupost. 
 
b) Aquelles l'atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a l'Administració per 
una norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que resulti d'aplica-
ció d'acord amb la seva pròpia normativa. Aquestes subvencions es regiran per aquesta 
norma i per les altres d'aplicació específica a l'Administració corresponent. 
 
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'in-
terès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificul-
tin la seva convocatòria pública. 
 
Amb caràcter previ a l'atorgament de la subvenció, hauran d'estar aprovades les Normes 
que estableixin les bases reguladores de les mateixes, en aquest sentit, cal tenir present 
que, d'acord amb allò que disposen els articles 65.3 paràgraf segon i l'article 67.2 parà-
graf segon, en els casos de concessió de les subvencions previstes nominativament en 
els pressupostos, l'acte de concessió o el conveni tindrà el caràcter de bases regulado-
res de la concessió als efectes del que disposa en la Llei general de subvencions. Així 
mateix, el Reial decret a què fan referència els articles 28.3 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions i 67.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2006, de 17 novembre, general de subvencions, també tindrà 
caràcter de bases reguladores de les subvencions i ha d'incloure els aspectes recollits 
en l'article 28.3 de la Llei General de subvencions. 
 
La característica fonamental del procediment de concessió directa, aplicable únicament 
en els supòsits previstos a la Llei i enumerats anteriorment, és la no exigència del com-
pliment dels principis de publicitat i concurrència. Això sí, tenint en compte l'obligació de 
publicar la concessió de totes les subvencions a la BDNS, recollida en l'article 20.8.b) 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, desenvolupada en l'ar-
ticle quart. 2 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
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l'Administració de l'Estat, que estableix que aquesta informació s'ha de remetre a la 
BDNS de manera continuada a mesura que es vagin produint els fets registrables i en 
qualsevol cas, cal aportar-los abans que finalitzi el mes natural següent al de la seva 
producció. 
 
Així mateix s'ha de tenir en compte l'obligació que estableix l'article Sisè de la Resolució 
de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat quan 
diu que: «En aquelles subvencions o ajudes públiques en què no sigui preceptiva la 
convocatòria, l'òrgan concedent registrarà a la BDNS les dades estructurats immediata-
ment després que es publiqui la disposició reguladora si es tracta de subvencions o 
ajudes amb destinataris indeterminats, o en el moment de la concessió, en la resta dels 
casos. El SNPS donarà publicitat immediata de tals dades sense que sigui aplicable el 
termini de 72 hores que preveu la disposició cinquena. Tampoc serà necessària la pu-
blicació de l'extracte en el diari oficial ». 
 
En tot cas, cal advertir que les activitats realitzades per les associacions, per tal de ser 
considerades com a subvencions, seran aquelles on l’Ajuntament col·labori amb l’asso-
ciació incentivant l’activitat que organitzi i gestioni. Tanmateix, quan l’activitat és organit-
zada i gestionada per l’Ajuntament i sota les seves directrius,  de tal manera que aquesta 
presti un servei sota la seva direcció i instrucció, estarem davant d’un contracte.  
 
TERCER.- Procediment a seguir  
 
El procediment s'iniciarà, normalment, d'ofici. Però a més, en virtut dels articles 65.3 i 
66.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, en els casos de concessió de sub-
vencions previstes nominativament en els pressupostos i en els supòsits de concessió 
directa imposada a l'Administració per una norma amb rang legal, quan es requereixi 
conveni de col·laboració entre l'entitat concedent i els beneficiaris, el procediment s'ini-
ciarà, bé d'ofici pel centre gestor del crèdit pressupostari al que se li imputa la subvenció 
o bé, a instància de l'interessat. 
 
El procediment per a l'atorgament de la concessió directa d’una subvenció és el següent: 
 
A. Una vegada que es formuli informe d'Intervenció sobre l'existència de consignació 
pressupostària per a l'atorgament de la corresponent subvenció a Càritas Parroquial, 
s'emetrà la corresponent proposta amb relació a l'atorgament de la subvenció. 
 
B.  Quant a l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest conveni i, atorgament de la 
subvenció, l’article 10.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sec-
tor Públic, disposa que la competència per concedir subvencions a les Corporacions 
Locals correspon als òrgans que tinguin atribuïdes tals funcions a la legislació de règim 
local. No obstant això, la legislació de règim local no estableix expressament quin òrgan 
és competent per a la concessió de subvencions, havent, per tant, d'aplicar-se la clàu-
sula residual de l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, que atribueix a l’Alcalde aquelles competències que s'assignin al mu-
nicipi i no s'atribueixin a altres òrgans municipals, tenint en compte els límits propis de 
les despeses de la seva competència. 
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És competent per aprovar el present conveni de col·laboració l’alcaldessa, de 
conformitat amb el que disposa l'article 21.s) de la LRBRL. No obstant això, mitjançant 
Decret de l’Alcaldia 2019/1041, de 18 de juny, es delegà a la Junta de Govern Local 
l’aprovació dels convenis de col·laboració que hagi de formalitzar aquest Ajuntament 
tant amb entitats de dret públic com amb subjectes de dret privat, així com aquells 
convenis que instrumentin la concessió d’una subvenció nominativa. 
 
C. Es notificarà la resolució als interessats, segons el que estableix l'article 40 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Pu-
bliques, ajustant-se la pràctica de la notificació a les disposicions contingudes en l'article 
41 de la precitada norma. 
 
D. Per rebre la subvenció, s’haurà de presentar la documentació necessària per a justi-
ficar la seva aplicació. La documentació serà l'exigida en el corresponent conveni regu-
lador (art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). 
 
No obstant, quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar paga-
ments a compte. Aquests abonaments a compte podran suposar la realització de paga-
ments fraccionats que respondran al ritme d'execució de les accions subvencionades, 
abonant-se per quantia equivalent a la justificació presentada. 
 
També es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran entregues de fons amb 
caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les 
actuacions inherents a la subvenció. 
 
Aquesta possibilitat i el règim de garanties hauran de preveure’s expressament en la 
normativa reguladora de la subvenció, en el nostre cas en el conveni. 
 
En cap cas podran realitzar-se pagaments anticipats a beneficiaris quan s'hagi sol·licitat 
la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol proce-
diment, trobar-se declarat en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un 
conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la 
Llei 22/2003, de 9 de juliol (RCL 2003, 1748), concursal, sense que hagi conclòs el perí-
ode d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 
 
E. Per últim i pel que fa al contingut del conveni, l'article 65.3 del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, disposa que aquest haurà d'incloure els punts següents, els quals es 
comprova que s’han inclòs en la proposta de conveni a formalitzar amb Càritas Parro-
quial: 

 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb 
l'assignació pressupostària.  
 
b) Crèdit pressupostari al que s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, indi-
vidualitzada per a cada beneficiari si fossin diversos. 
 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o re-
cursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens pú-
blics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 
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d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar paga-
ments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que hau-
ran d'aportar els beneficiaris. 
 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la fina-
litat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts. 
Cal establir la data d’inici de la vigència del conveni.  
 

CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot l’exposat la funcionària que subscriu informa FAVORABLEMENT amb les 
observacions indicades l’aprovació del conveni de col·laboració entre Càritas Parroquial 
i l’Ajuntament de Canet de Mar, condicionat al compliment de totes les consideracions 
jurídiques establertes en aquest informe. 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i llevat d’error 
o omissió.” 
 
Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions aprovat pel RD 
887/2016, 21 de juliol. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Càritas Parroquial de Canet de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2021, el qual es transcriu a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
CÀRITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR ANY 2021. 
 
Canet de Mar, a data de la signatura electrònica 
 
REUNITS 
 
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d’alcaldessa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària de la corporació, la  Sra. Clara 
Pérez González, com assessora legal preceptiva segons el que disposa l’article 92.3 de 
la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d'una altra la Sra. Maria Dolors Puigdevall Dalmau, amb DNI -, directora de Càritas 
Diocesana de Girona, actuant en nom i representació de Càritas Diocesana de Girona, 
amb NIF R1700016G, i de l’altra el Mn. Felip Hereu Pla, amb DNI  -, president de Càritas 
Parroquial de Canet de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat suficient per conveniar i obligar-se el present con-
veni. 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- Que Càritas Parroquial de Canet de Mar forma part de Càritas Diocesana de 
Girona, institució de l’Església catòlica amb reconeixement civil com a entitat sense 
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afany de lucre, que té per missió acollir les persones que es troben en situació o risc de 
pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-les en el seu 
procés de promoció i desenvolupament personal integral, analitzant i incidint a les cau-
ses de la pobresa i treballant per la justícia social. 
 
Segon.- Que Càritas desenvolupa de forma continuada al llarg de l’any tot un seguit 
d’activitats en coordinació amb els serveis socials municipals. 
 
Tercer.- Que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas existeix l’interès mutu de 
coordinar-se per dur a terme activitats de promoció socials, com a complementàries de 
les competències pròpies locals, per tal de fer més eficaç l’atenció al sector de la pobla-
ció més desfavorida. 
 
Quart.- Que les esmentades línies de treball de Càritas poden ser considerades de “fi 
públic” i, per tant, subvencionables per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Cinquè.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit cultural, edu-
catiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de subvencions, de data 25 
de gener de 2018 i la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 
 
Sisè.- Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2021 té consignada la 
quantitat de 4.000,00€ en concepte de subvenció per a l’entitat, Càritas Parroquial de 
Canet, amb càrrec a la partida 40 23100 48300. Vist això, d’acord amb l’article 7è. de 
l’ordenança municipal que regula les bases per a la concessió de subvencions, aquesta 
subvenció pot concedir-se directament i es canalitzarà a través d’un conveni de col·la-
boració. 
 
 
 
 
 
 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
Es objecte del present conveni el foment, promoció i realització d’activitats i accions 
socials conjuntes i complementàries de les competències pròpies locals sempre per de-
manda explicita de l’Ajuntament realitzades durant l’exercici 2021. 
 
Segon.- Càritas es compromet a: 
 
1.- Col·laborar en el projecte “CANET ALIMENTS” conjunt amb Creu Roja i l’Ajuntament 
de Canet; en la compra dels aliments complementaris de primera necessitat que calguin  
sota la valoració tècnica de les necessitats per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
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2.- Participar de forma activa amb els seus voluntaris en tota l’organització i execució 
del projecte. 
 
3.- Les demandes puntuals d’emergència social que no es puguin atendre des de serveis 
socials per manca de recursos, prèviament pactades amb els tècnics de serveis socials, 
amb els recursos humans i materials de què disposa l’entitat. 
 
4.- Responsabilitzar-se de l’organització i funcionament del rober social. 
 
5.- Donar suport a qualsevol altra activitat, programa, servei, projecte o iniciativa de caire 
social que es pugui desenvolupar de mutu acord amb l’Ajuntament, com proporcionar 
ajuts tècnics, ajuts econòmics per subvencionar entre d’altres, necessitats bàsiques i 
d’altres necessitats a col·lectius que no disposen de documentació reglamentària, de 
forma puntual. 
 
Tercer.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats, Càritas s’haurà de 
coordinar amb els serveis socials municipals. 
 
Quart.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas han acordat treballar en un 
seguit d’activitats socials conjuntament, el projecte que l’Ajuntament subvencionarà es-
pecialment serà el de Canet Aliments, concretament amb la compra mensual de produc-
tes frescos de primera necessitat i les emergències puntuals recollides en l’Acord Segon, 
punts 3 i 5, si es donen, i que siguin assumibles per l’entitat. 
 
Cinquè.- És obligació de Càritas: 
 

 Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni. 
 Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes. 
 Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
 Comunicar l'obtenció d'ajudes de tercers per a la mateixa finalitat. 
 Justificar documentalment la realització del fi públic. 
 Presentar la documentació requerida en el termini establert. 
 Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de Subvenci-

ons. 
 
Sisè.- Despeses del projecte 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2021 al sosteniment de les des-
peses derivades del funcionament de l'activitat acordada amb una subvenció per un im-
port de 4.000,00€, corresponent a l’aplicació pressupostària 40 23100 48300 del pres-
supost general de l’Ajuntament, àrea d’Acció Social i Ciutadania, i que es pagarà en dos 
terminis: un avançament del 50% durant l'any 2021 després de la signatura del present 
conveni, i l'altre 50% un cop justificada la despesa.  
 
Setè.- Justificació  de la despesa 
 
El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2022 en la forma se-
güent: 
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a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas d'esmentar els 
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d'acord amb 
els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període a què es circumscriu la sub-
venció. 
 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la documen-
tació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 
 
c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació 
del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, de la data de paga-
ment. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'indicaran les 
desviacions que hi ha hagut. 
 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al pres-
supost presentat amb motiu de la sol·licitud i data de dintre del període corresponent al 
seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els re-
quisits següents: 

- Ser en originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents. 
- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF). 
- Identificació NIF del proveïdor. 
- Número de factura. 
- Lloc i data d'emissió de la factura. 
- Descripció del subministrament o servei. 
- Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida en el preu, que 

consti "IVA inclòs". 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 

 
No obstant el que estableix l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els següents casos: 
-Vendes al detall. 
-Transport de persones. 
-Serveis d'hostaleria i restauració. 
-Subministrament de begudes i comestibles. 
 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 
Nombre 
NIF de l'emissor. 
Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs". 
Contraprestació total. 
 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Una certificació del Secretari de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual va ser concedida. 
 
g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'importi la procedència. 



 

108 
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 

 
Com a justificant, Càritas aportarà les factures corresponents a la despesa realitzada 
per la compra de productes frescos de primera necessitat del projecte Canet Aliments, i 
les factures de les despeses derivades dels possibles ajuts descrits en l’Acord Segon, 
punts 3 i 5. 
 
La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 
 
Vuitè.- Comissió de seguiment 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar i Càritas vetllaran pel bon funcionament dels projectes i 
el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió paritària de segui-
ment integrada 
 
• Per part de l'Ajuntament: 
 

-L'Alcalde/sa o persona en qui delegui. 
-El regidor/la regidora d’Acció Social i Ciutadania o persona en qui delegui. 
-Un/a tècnic/a 

 
•Per part de Càritas Parroquial: 
 

-El president/la presidenta de l’entitat o persona en qui delegui. 
-El/la referent coordinador/a dels projectes subvencionats 

 
Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 
 
a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest conveni, 

així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 
 

b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de totes les parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància 
i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució 
del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector pú-
blic. 
 
Les dues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per a realitzar les funcions 
de seguiment i estableixen el mínim d'una reunió anual per a la coordinació, la valoració 
i el control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia o imprevist que pugui sorgir tant 
en la interpretació com l'aplicació del present conveni 
 
Novè.- Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·lici-
tud raonada i degudament motivada per part dels presidents de qualsevol de les entitats 
signants del present conveni. 
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Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans compe-
tents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, del 
qual en formaran part integrant. 
 
Desè.- Vigència del conveni 
 
La vigència del present conveni serà des de l’1 de gener del 2021 fins al 31 de desembre 
de 2021. 
 
En el cas que una de les parts consideri oportú no seguir realitzant aquesta col·laboració 
conjunta, haurà de posar-ho en coneixement de les dues parts restants, de manera fe-
faent y amb una antelació de dos mesos abans de l’acabament de la vigència del con-
veni. 
D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció a la que 
es refereix aquest conveni, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. No ge-
nera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar 
com a precedent. 
 
Onzè.- Extinció del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la expiració de la vigència del conveni. 
- Per la realització del seu objecte. 
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries.  
- Per acord de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
 
Dotzè.- Interpretació del conveni 
 
Per resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la interpretació 
i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió paritària, les tres 
parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tretzè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions 
contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 
2016/679), en endavant RGPD i en d’altres normes vigents o que en el futur puguin 
promulgar-se sobre l’esmentada matèria, comprometent-se a deixar indemne a l’altra 
part de qualsevol responsabilitat que es pugui declarar com a conseqüència del incom-
pliment de les obligacions, que en matèria de protecció de dades de caràcter personal 
els corresponguin a cadascuna de les parts.  
 
Catorzè.- Compatibilitat 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per a la ma-
teixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens públics, amb el 
benentès que l’import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el cost de 
l’activitat subvencionada. 
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I en prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, rubricat 
en tots els fulls i annexos estesos en una sola pàgina, en el lloc i data indicat a l'encap-
çalament.” 
 
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 col·laboració a signar amb Càritas Parroquial de Canet 
de Mar, amb NIF R1700016G en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2021. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, per import de 4.000,00€ amb càrrec a l’aplica-
ció pressupostària 40 23100 48300 corresponent a l’exercici 2021, d’acord amb la re-
tenció de crèdit 9830. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin ne-
cessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per tal 
que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar una bestreta del 50% 
de l’import de la subvenció atorgada, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021, se-
gons detall: 
 

Entitat Càritas parroquial Canet de Mar 
NIF R1700016G 
Import bestreta 50% 2.000,00 € 
Aplicació 40 23100 48300 
Número retenció de crèdit 9830 

 
Sisè.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes i al portal de transparència i comunicar-
ho a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. 
2.3.4. APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE EN EL MARC DE LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A L’ANY 2021 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Cata-
lunya, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de les corpo-
racions locals és afavorir el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de fa-
cilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder dur a 
terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Atès que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració 
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a 
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col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració social, la prevenció i la 
reparació de danys originats per sinistres i en general, l’exercici de tota funció social i 
humanitària, compatible amb l’esperit de la institució. Tot això sota els principis d’Huma-
nitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva modificació al Reial 
decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la 
Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa la publicació dels seus 
estatuts, la Creu Roja és una entitat idònia per contribuir al desenvolupament de la po-
lítica social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja hi ha un interès mutu de 
coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi ambientals, preventives 
i de seguretat ciutadana. 
 
Atès que la Creu Roja també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies locals, mitjançant el 
voluntariat de l’associació. 
 
Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions aprovat pel RD 
887/2016, 21 de juliol. 
 
Vista la memòria emesa en data 21 de juliol per la coordinadora responsable de l’àrea, 
que justifica la necessitat de fer aquest conveni de col·laboració, i que consta a l’expe-
dient. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària d’aquest ajuntament en data 28 de juliol i que 
es transcriu a continuació: 
 
 
 
“Informe 34/2021 de Secretaria, en relació a l’aprovació d’un conveni de col·labo-
ració entre l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre i l’Ajuntament 
de Canet de Mar 
 
Clara Pérez González, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb l’ex-
pedient d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre L’Assemblea Comarcal de Creu 
Roja a Maresme Centre i l’Ajuntament de Canet de Mar, i en virtut d’allò establert a l’art. 
3.3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels 
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent, 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
 
La Legislació aplicable és la següent: 
 

- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
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- El títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret 
de 17 de juny de 1955. 

- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Admi-
nistració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de 
subvencions. 

- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Adminis-
tració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar a la nova Base de Dades Nacional de subvencions. 

- Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Consideracions jurídiques 
 
S'entén per subvenció, a l'efecte d'aquesta llei, tota disposició dinerària realitzada per 
qualssevol dels subjectes contemplats en l'article 3 de la LGS, a favor de persones pú-
bliques o privades, i que compleixi els següents requisits: 
 
a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució 
d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja rea-
litzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent el beneficiari complir 
les obligacions materials i formals que s'haguessin establert. 
 
c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment 
d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. 
 
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concur-
rència competitiva. 
 
No obstant això, es podran concedir de forma directa les següents subvencions: 
 
a) Les previstes nominativament en els pressupostos generals de l'Estat, de les comu-
nitats autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i en la 
Normativa reguladora d'aquestes subvencions. 
 
Són subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de l'estat, de 
les comunitats autònomes o de les entitats locals, aquelles de les que l'objecte, dotació 
pressupostària i benefici apareguin determinats expressament en l'estat de despeses 
del pressupost. 
 
b) Aquelles l'atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a l'Administració per 
una norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que resulti d'aplica-
ció d'acord amb la seva pròpia normativa. Aquestes subvencions es regiran per aquesta 
norma i per les altres d'aplicació específica a l'Administració corresponent. 
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c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'in-
terès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificul-
tin la seva convocatòria pública. 
 
Amb caràcter previ a l'atorgament de la subvenció, hauran d'estar aprovades les Normes 
que estableixin les bases reguladores de les mateixes, en aquest sentit, cal tenir present 
que, d'acord amb allò que disposen els articles 65.3 paràgraf segon i l'article 67.2 parà-
graf segon, en els casos de concessió de les subvencions previstes nominativament en 
els pressupostos, l'acte de concessió o el conveni tindrà el caràcter de bases regulado-
res de la concessió als efectes del que disposa en la Llei general de subvencions. Així 
mateix, el Reial decret a què fan referència els articles 28.3 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions i 67.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2006, de 17 novembre, general de subvencions, també tindrà 
caràcter de bases reguladores de les subvencions i ha d'incloure els aspectes recollits 
en l'article 28.3 de la Llei General de subvencions. 
 
La característica fonamental del procediment de concessió directa, aplicable únicament 
en els supòsits previstos a la Llei i enumerats anteriorment, és la no exigència del com-
pliment dels principis de publicitat i concurrència. Això sí, tenint en compte l'obligació de 
publicar la concessió de totes les subvencions a la BDNS, recollida en l'article 20.8.b) 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, desenvolupada en l'ar-
ticle quart. 2 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, que estableix que aquesta informació s'ha de remetre a la 
BDNS de manera continuada a mesura que es vagin produint els fets registrables i en 
qualsevol cas, cal aportar-los abans que finalitzi el mes natural següent al de la seva 
producció. 
 
Així mateix s'ha de tenir en compte l'obligació que estableix l'article Sisè de la Resolució 
de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat quan 
diu que: «En aquelles subvencions o ajudes públiques en què no sigui preceptiva la 
convocatòria, l'òrgan concedent registrarà a la BDNS les dades estructurats immediata-
ment després que es publiqui la disposició reguladora si es tracta de subvencions o 
ajudes amb destinataris indeterminats, o en el moment de la concessió, en la resta dels 
casos. El SNPS donarà publicitat immediata de tals dades sense que sigui aplicable el 
termini de 72 hores que preveu la disposició cinquena. Tampoc serà necessària la pu-
blicació de l'extracte en el diari oficial ». 
 
TERCER.- Procediment a seguir  
 
El procediment s'iniciarà, normalment, d'ofici. Però a més, en virtut dels articles 65.3 i 
66.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, en els casos de concessió de sub-
vencions previstes nominativament en els pressupostos i en els supòsits de concessió 
directa imposada a l'Administració per una norma amb rang legal, quan es requereixi 
conveni de col·laboració entre l'entitat concedent i els beneficiaris, el procediment s'ini-
ciarà, bé d'ofici pel centre gestor del crèdit pressupostari al que se li imputa la subvenció 
o bé, a instància de l'interessat. 
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El procediment per a l'atorgament de la concessió directa d’una subvenció és el següent: 
 
A. Una vegada que es formuli informe d'Intervenció sobre l'existència de consignació 
pressupostària per a l'atorgament de la corresponent subvenció a l’Assemblea Comarcal 
de Creu Roja a Maresme Centre, s'emetrà la corresponent proposta amb relació a l'a-
torgament de la subvenció. 
 
B.  Quant a l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest conveni i, atorgament de la 
subvenció, l’article 10.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sec-
tor Públic, disposa que la competència per concedir subvencions a les Corporacions 
Locals correspon als òrgans que tinguin atribuïdes tals funcions a la legislació de règim 
local. No obstant això, la legislació de règim local no estableix expressament quin òrgan 
és competent per a la concessió de subvencions, havent, per tant, d'aplicar-se la clàu-
sula residual de l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, que atribueix a l’Alcalde aquelles competències que s'assignin al mu-
nicipi i no s'atribueixin a altres òrgans municipals, tenint en compte els límits propis de 
les despeses de la seva competència. 
 
És competent per aprovar el present conveni de col·laboració l’alcaldessa, de 
conformitat amb el que disposa l'article 21.s) de la LRBRL. No obstant això, mitjançant 
Decret de l’Alcaldia 2019/1041, de 18 de juny, es delegà a la Junta de Govern Local 
l’aprovació dels convenis de col·laboració que hagi de formalitzar aquest Ajuntament 
tant amb entitats de dret públic com amb subjectes de dret privat, així com aquells 
convenis que instrumentin la concessió d’una subvenció nominativa. 
 
C. Es notificarà la resolució als interessats, segons el que estableix l'article 40 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Pu-
bliques, ajustant-se la pràctica de la notificació a les disposicions contingudes en l'article 
41 de la precitada norma. 
 
D. Per rebre la subvenció, s’haurà de presentar la documentació necessària per a justi-
ficar la seva aplicació. La documentació serà l'exigida en el corresponent conveni regu-
lador (art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). 
 
No obstant, quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar paga-
ments a compte. Aquests abonaments a compte podran suposar la realització de paga-
ments fraccionats que respondran al ritme d'execució de les accions subvencionades, 
abonant-se per quantia equivalent a la justificació presentada. 
 
També es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran entregues de fons amb 
caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les 
actuacions inherents a la subvenció. 
 
Aquesta possibilitat i el règim de garanties hauran de preveure’s expressament en la 
normativa reguladora de la subvenció, en el nostre cas en el conveni. 
 
En cap cas podran realitzar-se pagaments anticipats a beneficiaris quan s'hagi sol·licitat 
la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol proce-
diment, trobar-se declarat en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un 



 

115 
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 

conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la 
Llei 22/2003, de 9 de juliol (RCL 2003, 1748), concursal, sense que hagi conclòs el perí-
ode d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 
 
E. Per últim i pel que fa al contingut del conveni, l'article 65.3 del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, disposa que aquest haurà d'incloure els punts següents, els quals es 
comprova que s’han inclòs en la proposta de conveni a formalitzar amb l’Assemblea 
Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre: 

 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb 
l'assignació pressupostària.  
 
b) Crèdit pressupostari al que s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, indi-
vidualitzada per a cada beneficiari si fossin diversos. 
 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o re-
cursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens pú-
blics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 
 
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar paga-
ments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que hau-
ran d'aportar els beneficiaris. 
 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la fina-
litat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts. 
Cal establir la data d’inici de la vigència del conveni.  
 

CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot l’exposat la funcionària que subscriu informa FAVORABLEMENT amb les 
observacions indicades l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Assemblea Co-
marcal de Creu Roja a Maresme Centre i l’Ajuntament de Canet de Mar, condicionat al 
compliment de totes les consideracions jurídiques establertes en aquest informe. 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i llevat d’error 
o omissió.” 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja i l’Ajuntament de Canet de Mar 
amb relació a la promoció del voluntariat i activitats socials al municipi de Canet de Mar 
per a l’any 2021, el qual es transcriu a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR i 
L'ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE PER A LA PRO-
MOCIÓ DEL VOLUNTARIAT I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER SOCIAL 
PER A l'ANY 2021 AL MUNICIPI DE CANET DE MAR.  
 
Canet de Mar, a data de la signatura electrònica 
 
REUNITS 
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D'una part l'I·lustríssima Sra. Blanca Arbell Brugarola, en la seva qualitat d'alcaldessa 
de l'Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària de la corporació, la Sra. 
Clara Pérez González, com a assessora legal preceptiva segons el que disposa l'article 
92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril. 
 
I per altra part, la Sra. Fanny Gallego Pardo, en nom i representació de Creu Roja Es-
panyola, en qualitat de Presidenta del Comitè Comarcal de Maresme Centre (d'ara en-
davant Creu Roja), amb CIF: Q-2866001G i domicili d’aquesta seu, carrer Narcís Mon-
turiol, 3 de Canet de Mar, reconeixent tots dos compareixents capacitat i competència 
per contractar i obligar-se 
 
MANIFESTEN 
 
Primer: Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d'interès públic, 
està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públi-
ques en les activitats humanitàries i socials impulsades per les mateixes. 
 
Segon: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració 
d'accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a 
col·lectius o persones amb dificultat per a la seva integració social, la prevenció i repa-
ració de danys originats per sinistres, calamitats públiques, conflictes, malalties i epidè-
mies, la cooperació en programes de prevenció sanitària i en accions de tipus assisten-
cial i reparador en el camp de salut, i en general, l'exercici de tota funció social i huma-
nitària, compatible amb l'esperit de la institució. Tot això sota els principis d'Humanitat, 
Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Tercer: Que a l'empara del Reial Decret 415/1996 d'1 de març pel que s’estableixen  les 
normes d'ordenació de la Creu Roja i l’ Ordre SCB / 801/2019, de 11 de juliol, per la qual 
es publica el text refós dels Estatuts de Creu Roja Espanyola, la Creu Roja és una entitat 
idònia per a contribuir al desenvolupament de la política social de l'Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Quart: Que l'Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d'activitats d'utilitat o interès social o la promoció d'una fi pública en l'àmbit cultural, edu-
catiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol un altre 
anàleg, d'acord amb el que estableix l'Ordenança municipal de subvencions, de data 25 
de gener de 2018 i la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 
 
Cinquè: Que el pressupost vigent de la Corporació per a l'exercici 2021 té consignada 
la quantitat 4.000,00€ en concepte de subvenció per a l'entitat Creu Roja Maresme Cen-
tre, amb càrrec a la partida 40 23100 48300. Vist això, d'acord amb l'article 7è de l'orde-
nança municipal que regula les bases per a la concessió de subvencions, aquesta sub-
venció es pot concedir directament i es canalitzarà a través d'un conveni de col·labora-
ció. 
 
Sisè: Que entre l'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja existeix l'interès mutu de 
coordinar-se per realitzar activitats de caràcter social, en els seus respectius camps 
d'actuació per fer més eficaç l'atenció a diferents sectors de la població. 
 
Que la Creu Roja prioritzarà les seves actuacions d'acord amb els eixos estratègics: 
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1. Una Creu Roja compromesa amb Principis i Valors. 
 
2. Una Creu Roja compromesa amb les situacions de vulnerabilitat. 
 
3. Una Creu Roja compromesa amb la Societat 
 
4. Una Creu Roja compromesa, en constant evolució. 
 
Per tot l’exposat, ambdues parts,  
 
ACORDEN 
 
Primer: Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni el foment i promoció d'activitats a realitzar per la Creu 
Roja com complementàries de les competències pròpies locals sempre per demanda 
explícita de l'ajuntament.  
 
Segon:  Compromisos de l’entitat 
 
La Creu Roja es compromet a: 
 

1. Realitzar la gestió de l'acció voluntària (Captació, acollida, Incorporació, Pagament 
de l'assegurança, Seguiment, formació per a l'activitat ....) per a la Incorporació i / o 
Seguiment dels / les voluntaris / es en el projecte. 
 
2. Capacitar el voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar correc-
tament les tasques i el projecte acordat, principalment en Formació. 

 
3. Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats: 

 
A. Projecte "CANET ALIMENTS". 
B. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos humans 

i materials que disposa l'entitat previ mutu acord. 
 
En el desenvolupament de les activitats i projectes que es duguin a terme en virtut d'a-
quest conveni, cadascuna de les parts signants serà responsable del compliment de la 
normativa reguladora de les dades de caràcter personal. 
 
Tercer: Obligacions de l’entitat  
 
És obligació de Creu Roja: 
 

 Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni. 
 Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes 
 Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
 Comunicar l'obtenció d'ajudes de tercers per a la mateixa finalitat. 
 Justificar documentalment la realització del fi públic. 
 Presentar La documentació requerida en el termini establert. 
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 Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de Subvenci-
ons. 
 

Quart: Despeses del projecte 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2021 al sosteniment de les des-
peses derivades del funcionament de l'activitat acordada amb una subvenció per un im-
port 4.000,00€,corresponent a l’aplicació pressupostària 40 23100 48300 del pressupost  
general de l’Ajuntament, àrea de Benestar Social, que es pagarà en dos terminis: un 
avançament del 50% durant l'any 2021 després de la signatura del present conveni i 
l'altre 50% un cop justificada la despesa.   
 
Cinquè: Justificació de la despesa 
 
 El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2022 en la forma se-
güent: 
 
a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas d'esmentar els 
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d'acord amb 
els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període a què es circumscriu la sub-
venció. 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la documen-
tació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 
c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació 
del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, de la data de paga-
ment. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'indicaran les 
desviacions que hi ha hagut. 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al pres-
supost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període corresponent al 
seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els re-
quisits següents: 
 

- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents. 
- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF). 
- Identificació NIF del proveïdor. 
- Número de factura. 
- Lloc i data d'emissió de la factura. 
- Descripció del subministrament o servei. 
- Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida en el preu, que 

consti "IVA inclòs". 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 

 
No obstant el que estableix l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els següents casos: 
 
- Vendes al detall. 
- Transport de persones. 



 

119 
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 

- Serveis d'hostaleria i restauració. 
- Subministrament de begudes i comestibles. 
- Revelat de fotografies. 
 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són :. 
 

 Nombre 
 NIF de l'emissor. 
 Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs". 
 Contraprestació total. 

 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Una certificació del Secretari de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual va ser concedida. 
 
g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència 
 
Com a justificant la Creu Roja aportarà documentació en concepte de partida d'estruc-
tura del personal tècnic.   
 
 
 
 
 
Sisè: Comissió de seguiment. 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja vetllaran pel bon funcionament dels pro-
jectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió paritària de 
seguiment integrada  
• Per part de l'Ajuntament: 

- L'Alcalde/sa o persona en qui delegui. 
- El regidor/la regidora de  Benestar Social o persona en qui delegui. 
- Un/a tècnic/a 

• Per part de la Creu Roja: 
-El president/la presidenta o delegat/da de l'Assemblea Comarcal de Creu    
  Roja a Maresme Centre o persona en qui delegui. 
- Un/a referent tècnic/a o el coordinador/la coordinadora Comarcal 
 

Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 
 
a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest conveni, 

així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 
b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de totes les parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància 
i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució 
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del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector pú-
blic. 
 
Les dues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per a realitzar les funcions 
de seguiment i estableixen el mínim d'una reunió anual per a la coordinació, la valoració 
i el control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia o imprevist que pugui sorgir tant 
en la interpretació com l'aplicació del present conveni 
 
Setè: Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·lici-
tud raonada i degudament motivada per part dels presidents de qualsevol de les entitats 
signants del present conveni. 
  
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans compe-
tents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, del 
qual en formaran part integrant. 
 
Vuitè: Vigència del conveni 
 
La vigència del present conveni serà des de l’1 de gener del 2021 fins al 31 de desembre 
de 2021.  
 
En el cas que una de les parts consideri oportú no seguir realitzant aquesta col·laboració 
conjunta, haurà de posar-ho en coneixement de les dues parts restants, de manera fe-
faent y amb una antelació de dos mesos abans de l’acabament de la vigència del con-
veni. 
 
D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció a la que 
es refereix aquest conveni, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. No genera 
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a 
precedent. 
 
Novè: Extinció del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la expiració de la vigència del conveni. 
- Per la realització del seu objecte. 
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries.  
- Per acord de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
 
Desè: Interpretació del conveni 
 
Per resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la interpretació 
i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió paritària, les tres 
parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Onzè: Protecció de dades de caràcter personal 
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Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions 
contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 
2016/679), en endavant RGPD, la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades perso-
nals i garantia dels drets digitals,  i en altres normes vigents o que en el futur es puguin 
promulgar-se sobre esmentada matèria, comprometent-se a deixar indemne a l’altre 
part de qualsevol responsabilitat que es pugui declarar com a conseqüència del incom-
pliment de les obligacions, que en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
els corresponguin a cadascuna de les parts.  
 
Dotzè: Compatibilitat 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per a la ma-
teixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens públics, amb el 
benentès que l’import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el cost de 
l’activitat subvencionada. 
 
I en prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, rubricat 
en tots els fulls i annexos estesos en una sola pàgina, en el lloc i data indicat a l'encap-
çalament.” 
 
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 col·laboració a signar amb Creu Roja Maresme Centre, 
en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2021 per al projecte del Voluntariat. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, per import de 4.000,00€ amb càrrec a l’aplica-
ció pressupostària 40 23100 48300 corresponent a l’exercici 2021, d’acord amb la re-
tenció de crèdit 9830. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin ne-
cessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’entitat Creu Roja Maresme Centre. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per tal 
que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar una bestreta del 50% 
de l’import de la subvenció atorgada, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021, se-
gons detall: 
 

Entitat Creu Roja Maresme Centre 
NIF Q2866001G 
Import bestreta 50% 2.000,00 € 
Aplicació 40 23100 48300 
Número retenció de crèdit 9830 

 
Sisè.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes i al portal de transparència i comunicar-
ho a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. 
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2.3.5. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_21_2021 de data 10 d’agost de 2021 per 
import de 1.608,83 € corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost aprovat per a l’exercici 2021. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
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.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_21_2021 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
  BSGG21_2021   10-08-21  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

142 - - allotjament urgència/pensió  420,00 € 
Pensió Can Tor-

rent 
- 

143 - - llibres/material escolar 240,00 € Col·legi Yglesias F08981904 

144 F - llibres/material escolar       240,00 €  Col·legi Yglesias F08981904 

145 - - llibres/material escolar      110,97 €  Escola Fedac G65058349 

146 - - llibres/material escolar       121,62 €  Escola Fedac G65058349 

147 - - altres        16,24 €  INTRESS G08973224 

148 - - allotjament urgència/pensió       400,00 €  
Pensió Can Tor-

rent 
- 

149 - - 
desplaçaments/ transports 

(escolars, disminuïts, sanitari) 
       60,00 €  INTRESS G08973224 

150 - - llibres/material escolar        180,00 €  Col·legi Yglesias F08981904 
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151 - - llibres/material escolar       180,00 €  Col·legi Yglesias F08981904 

total         1.968,83 €      

 
Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
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2.4. Alcaldia 
 
2.4.1. RELACIÓ DE DECRETS DE DATA DEL 26 DE JULIOL AL 8 D’AGOST DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 19 al 25 de juliol de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 

RESAL2021/1623 Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina juny 2021 26/07/2021 

RESAL2021/1624 Decret autorització mostra d'artesania 7 d'agost i 4 de setembre de 2021 26/07/2021 

RESAL2021/1625 Nomenament interventora actal_26_07_2021 26/07/2021 

RESAL2021/1626 Decret reconeixement antiguitat MJ- 26/07/2021 

RESAL2021/1627 Decret convocatòria CIG extraordinària 290721 26/07/2021 

RESAL2021/1628 Decret 1a TA ordenació de pagaments 2021-13 26/07/2021 

RESAL2021/1629 Decret atorgament prórroga llicència Endesa carrers Mercat Montseny i Montnegre 27/07/2021 

RESAL2021/1630 Decret baixa A-- 27/07/2021 

RESAL2021/1631 Decret baixa P-- 27/07/2021 

RESAL2021/1632 Decret baixa A i A -- 27/07/2021 

RESAL2021/1633 Decret baixa L-- 27/07/2021 

RESAL2021/1634 Decret baixa B-- 27/07/2021 

RESAL2021/1635 Decret alta T-- 27/07/2021 

RESAL2021/1636 Decret Convocatòria JGL 290721 27/07/2021 

RESAL2021/1637 Decret d'Alcaldia compensació deutes J- 27/07/2021 

RESAL2021/1638 Decret d'Alcaldia compensació deutes C- 27/07/2021 

RESAL2021/1639 Decret resolució exp 27/07/2021 

RESAL2021/1640 Decret contractació servei docència. 27/07/2021 

RESAL2021/1641 Decret desballestament 5753BNN 28/07/2021 

RESAL2021/1642 Decret aprovació AD's relació Q_2021_21 28/07/2021 

RESAL2021/1643 Decret PS 27_07 28/07/2021 

RESAL2021/1644 Decret AI 27_07 28/07/2021 

RESAL2021/1645 Decret IMI 27_07 28/07/2021 

RESAL2021/1646 Decret desballestament C3855BPL 28/07/2021 

RESAL2021/1647 Decret desballestament B6049UC 28/07/2021 

RESAL2021/1648 Decret aprovació de despeses carregades en compte 28/07/2021 

RESAL2021/1649 Decret contractació aux adm -PO Diputació_juliol 28/07/2021 

RESAL2021/1650 Decret nomenament puntual interventora acctal 28/07/2021 

RESAL2021/1651 Decret aprovació de factures F_64 fase O sense reparament 28/07/2021 

RESAL2021/1652 Decret aprovació factura 7a certificació obra C_Clausell 28/07/2021 

RESAL2021/1653 Decret d'Alcaldia d'aprovació de modificació de crèdit 28/07/2021 

RESAL2021/1654 Decret INCOACIÓ civisme M- 28/07/2021 

RESAL2021/1655 Decret aprovació nòmina mes de juliol 2021 28/07/2021 

RESAL2021/1656 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC juny 2021 28/07/2021 

RESAL2021/1657 Decret INCOACIÓ civisme A- 29/07/2021 

RESAL2021/1658 Decret lloguer nínxol 2136 29/07/2021 

RESAL2021/1659 Decret exp.111494 29/07/2021 

RESAL2021/1660 Decret nomenament cap acctal Policia Local 29/07/2021 

RESAL2021/1661 Decret cap acctal BOiS_S- 29/07/2021 
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RESAL2021/1662 Decret cap acctal BOiS_D- 29/07/2021 

RESAL2021/1663 Decret AI 28_07 29/07/2021 

RESAL2021/1664 Decret cap acctal BOiS_E- 29/07/2021 

RESAL2021/1665 Decret nomenament tresorera acctal 29/07/2021 

RESAL2021/1666 Resolució Alcaldia nomenament advocat i procurador 29/07/2021 

RESAL2021/1667 Decret d'Alcaldia canvi signatura mancomunada pagaments 29/07/2021 

RESAL2021/1668 Decret exp. divisme CI- 30/07/2021 

RESAL2021/1669 Decret Contractació Menor Obres Reparació Envans Escola Misericòrdia 30/07/2021 

RESAL2021/1670 Decret concessió bestreta Sra. M- 30/07/2021 

RESAL2021/1671 Decret coproducció programa ràdio 30/07/2021 

RESAL2021/1672 Decret d'aixecament del reparament F_68 30/07/2021 

RESAL2021/1673 Decret Alcaldia aprovació pressupost de tresoreria 2021 30/07/2021 

RESAL2021/1674 Decret d'Alcaldia contracte menor servei seguretat biblioteca i museu 30/07/2021 

RESAL2021/1675 05_Decret d'alcaldia padró preu públic EB2021-07 02/08/2021 

RESAL2021/1676 Decret d'Alcaldia aprovació pla de disposició de fons 2021 02/08/2021 

RESAL2021/1677 Decret convocatòria Ple extraordinari 050821 02/08/2021 

RESAL2021/1678 Decret concessió bestreta Sr. M- 03/08/2021 

RESAL2021/1679 Decret aprovació de factures F_69_2021 fase O sense reparament 03/08/2021 

RESAL2021/1680 Decret concessió permís matrimoni Sr. JFS 03/08/2021 

RESAL2021/1681 Decret aprovació de factures F_68 fase O amb repararament 03/08/2021 

RESAL2021/1682 04_Decret aprovació i exposició pública padró taxa manteniment aparcament_2021_3T 03/08/2021 

RESAL2021/1683 04_Decret alcaldia padró ABO_08 03/08/2021 

RESAL2021/1684 Decret Convocatòria JGL 050821 03/08/2021 

RESAL2021/1685 Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions dietes i desplaçaments de juny 2021 03/08/2021 

RESAL2021/1686 Decret encàrrec servei auditoria Ajt 03/08/2021 

RESAL2021/1687 Decret rectificació nòmina mes de juliol – M- 03/08/2021 

RESAL2021/1688 Resolució AlcaldIa rectificació error material JGL 03/08/2021 

RESAL2021/1689 Decret proposta adjudicació plaça secretaria 04/08/2021 

RESAL2021/1690 Decret autorització transmissió aparcament núm. 303 04/08/2021 

RESAL2021/1691 Decret aprovació liquidació sanció IRPF 2019 04/08/2021 

RESAL2021/1692 Decret desballestament 7892DJD 04/08/2021 

RESAL2021/1693 Decret trasllat restes RC- 04/08/2021 

RESAL2021/1694 decret nomenament i convocatòria mesa de contractació 05/08/2021 

RESAL2021/1695 04_Decret d'Alcaldia aprovació i exposició pública padro taxa serveis temporada 2021_3AF 05/08/2021 

RESAL2021/1696 Decret aprovació AD's relació Q_2021_22 05/08/2021 

RESAL2021/1697 Decret rectificació nòmina rectifi mes de juliol 05/08/2021 

RESAL2021/1698 Decret encàrrec servei sonorització Fira Modernista 05/08/2021 

RESAL2021/1699 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm. 285 05/08/2021 

RESAL2021/1700 Decret rescissió nomenament funcionària interina 06/08/2021 

RESAL2021/1701 Decret Alcaldia conformitat i pagament factures mòdul fix 06/08/2021 

RESAL2021/1702 Decret d'Alcaldia d'aprovació de pagaments núm. 2021-14 06/08/2021 
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2.4.2. LLIBRE DE DECRETS 1a. QUINZENA D'AGOST 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes d’agost de 2021. 
 
3. Donar compte de les resolucions judicials  
 
Es dona compte de la Sentència número 253/2021, de 26 de juliol, del procediment 
abreujat 166/2021 F, que estima el recurs presentat pel demandant, contra la 
desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada el 21 de gener de 2020 i anul·la la resolució impugnada en tot el seu 
contingut. 
 
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 17:48 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


