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

LOCAL DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2021 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:20 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

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

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/38 ordinari 23/09/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Concessió llicència obra major per addició planta al c/ Clausell, 13 
2.1.2. Concessió llicència obra major per reforma habitatge c/ Mas Muní, 11 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets de dat del 13 al 19 de setembre de 2021 
 
2.3. Secretaria 
2.3.1. Autorització nous professionals a adscriure al contracte de servei de psicologia i 
logopèdia 
 
2.4. Promoció Econòmica i Turisme 
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2.4.1. Acceptació recursos tècnics atorgats per la Diputació de Barcelona, en el marc 
del catàleg XGL 2021, en l'àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica, Co-
merç, Consum i Turisme 
 
2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Acceptació fons prestació DIBA actuacions platges COVID 
 
2.6. Educació, Igualtat i Participació 
2.6.1. Aprovació Justificació Despeses - Conveni IES 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/38 ordinari 23/09/2021 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
23 de setembre 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. Urbanisme 

 
2.1.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AL SENYOR xxx PER A 
L'ADDICIÓ D'UNA PLANTA A L’EDIFICI EXISTENT AL CARRER CLAUSELL, 13 
 
Vista la instància presentada pel senyor xxx, arquitecte, actuant en nom i representació 
del senyor xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres majors per a l'addició d'una 
planta a l’edifici existent al carrer Clausell, 13. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 19/05/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 17 de març de 2021 s’aporta sol·licitud de llicència d’obres majors junt amb 
el projecte bàsic per a la construcció d’una remunta en edifici plurifamiliar entre mit-
geres situat al carrer Clausell núm. 11-13-15 de Canet de Mar, per l’addició d’una 
nova planta a un habitatge existent. La sol·licitud s’acompanya de l’acceptació de 
residus de la construcció, així com dels justificants de pagament de les taxes 
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corresponents, calculades a partir del PEM previst al projecte.  
 
Actualment, la propietat està constituïda amb règim de propietat horitzontal (d’acord amb 
la llicència de divisió concedida per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 
7 de novembre de 2018).  
 
D’acord amb la llicència de divisió horitzontal concedida, l’edifici consta de les següents 
Entitats:  
Entitat núm. 1: corresponent a la planta baixa destinada a local 
Entitat núm. 2: corresponent a la planta pis amb dues entitats destinades a dos habitat-
ges. 
 
Sobre l’entitat resultant núm. 1, en data de 31 d’agost de 2020, es va entrar sol·licitud 
de llicència d’obres majors per a la reforma i addició d’edifici plurifamiliar entre mitgeres 
al carrer Clausell 11. 
 
Sobre l’entitat resultant núm. 2, s’han concedit les següents llicències d’obres majors: 
a) Reforma interior de l’habitatge situat al pis primer esquerra (Junta de Govern Local, 
en sessió de data 3 de setembre de 2018). 
b) Reforma integral d’habitatge al pis primer dreta (Junta de Govern Local, en sessió de 
data 5 de juny de 2019) 
 
L’habitatge situat al pis primer esquerra de l’entitat 2 és el que, d’acord amb la documen-
tació presentada, és objecte de llicència per la seva ampliació mitjançant l’addició d’una 
nova planta.  
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

a) 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). 

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

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

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

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

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

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

h) Ordenances fiscals vigents. 

 
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 corresponent al carrer 
Clausell  núm. 11-13-15 està classificada dins el sòl urbà consolidat i té l’aprofitament 
definit pels paràmetres corresponents a la zona amb clau “R3b” corresponent a 
“residencial, zona d’illa tancada, subzona parcel·la mitjana”. Els paràmetres bàsics que 
regulen aquesta subzona són una edificabilitat màxima segons aplicació dels 
paràmetres d’ordenació, una densitat d’habitatges segons el mòdul de 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 12 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.- Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 72.008,16 
€. Per tal d’obtenir el pressupost mitjançant l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, és 
precís conèixer la superfície a enderrocar, així com el còmput total de sostre de nova 
planta d’acord amb la normativa d’aplicació. Així doncs, s’ha de justificar la superfície a 
enderrocar. 

TERCERA.- La planta primera existent sobrepassa la profunditat màxima edificable es-
tablerta per la normativa d’aplicació, la qual la limita a 12 m. L’art. 108 de la llei d’urba-
nisme estableix que: “en les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edi-
ficació disconforme amb els paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, 
però que no quedin fora d’ordenació, s’hi ha d’autoritzar les obres de consolidació i re-
habilitació i els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou plane-
jament”. Per la seva banda, l’art. 36 del POUM de Canet de Mar, estableix el següent: 
“2. En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d'edificació disconforme 
amb els paràmetres imperatius d'un nou planejament urbanístic, però que no quedin fora 
d'ordenació, s'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d'ús, 
sempre d'acord amb les condicions bàsiques del nou planejament. 3. Només es podran 
autoritzar obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les definides a l’art.119.3 del 
Reglament de la llei d’urbanisme, quan concorrin les següents circumstàncies: a) que 
l’edificació no sobrepassi el sostre màxim permès pel POUM a la parcel·la. b) que restin 
lliures, com a mínim, el 80% dels espais no edificables previstos per la normativa c) que 
la construcció del volum disconforme hagi estat emparat en llicència o sigui anterior al 
primer instrument de planejament municipal.” Donat que l’edifici existent es troba en 
situació de volum disconforme, però no queda fora d’ordenació, i donat que el projecte 
presentat justifica el compliment dels apartats determinats al POUM per a les actuacions 
en edificacions en situació de disconformitat, es conclou que serà viable autoritzar les 
obres sol·licitades una vegada justificats el compliment de totes les condicions bàsiques 
de planejament així com de la resta de normativa d’aplicació.  

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 amb una plaça 
d’aparcament, com a mínim, per a cada habitatge. Donat que el projecte presentat no 
comporta un increment en el nombre d’habitatges existents ni l’increment de superfície 
d’altres usos, sinó que tan sols es tracta de l’increment de la superfície de sostre destinat 
a un dels habitatges preexistents, és causa d’exempció la necessitat de disposar de 
places d’aparcament.  
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CINQUENA.- El projecte presentat s’ajusta de forma genèrica a la normativa d’aplicació, 
tanmateix, és necessari justificar els següents punts: 

a) Definir la superfície i el volum a enderrocar.  
b) Especificar l’escala gràfica correcta de cada plànol. 
c) Acotar el vol dels ràfecs de coberta per tal de comprovar el compliment de l’art. 

87 del POUM. 
d) Especificar la pendent de la coberta, de manera que es doni compliment amb 

l’art. 84 del POUM, el qual estableix que la pendent màxima serà del 30%. Així 
mateix, definir que l’acabat serà amb teula àrab ceràmica vermella.  

e) Definir els acabats de les parets laterals que quedin vistes, donat que s’hauran 
de tractar amb materials i colors de façana, d’acord amb l’art. 76 del POUM.  

f) Justificar la connexió dels baixants mitjançant xarxa separativa. 
g) Justificar el punt d’aplicació de l’ARM, d’acord amb l’art. 78 del POUM i justificar 

el compliment de la mateixa tenint en consideració el determinat en el mateix 
article: “L’alçada reguladora màxima d’un edifici és la mesura vertical sobre el 
pla exterior de la façana del front principal, des del seu punt d’aplicació fins a la 
intersecció de l’esmentada façana amb el pla superior del darrer forjat, tant si 
és pla com inclinat.”  

SISENA.- Revisada la justificació de les superfícies construïdes totals proposades, 
s’obté que s’estan computant els dos espais porxats al 50%, no obstant, donat que amb-
dós espais seran coberts i que es projecten tancats per tres de les seves quatre orien-
tacions, s’han de computar al 100%, d’acord amb l’art. 73.3 del POUM. Cal recalcular 
les superfícies d’acord amb aquest extrem i, així mateix, realitzar el càlcul una vegada 
ajustat l’espai sotacoberta, d’acord amb el punt d’aplicació de l’ARM, si és el cas. 
També, donat que sobre l’entitat resultant núm. 1, en data de 31 d’agost de 2020, es va 
entrar sol·licitud de llicència d’obres majors per a la reforma i addició d’edifici plurifamiliar 
entre mitgeres al carrer Clausell 11, s’haurà de justificar el compliment de la normativa 
d’aplicació en quant a sostre edificat, tenint en consideració la superfície proposada per 
l’entitat 1, la qual preveu l’addició de 253,04m² de sostre addicional al sostre actual 
(127,90m² en planta primera i 125,14m² en planta segona).  

SETENA.- L’art. 86 del POUM regula els paràmetres dels cossos sortints. El projecte 
presentat proposa un balcó a carrer que caldrà que respecti i justifiqui el vol màxim 
permès. Així mateix, s’ha de justificar l’alçada de la barana del nou balcó de planta 
segona, de manera que es doni compliment a la normativa d’aplicació (revisar alçada 
barana de la secció del plànol 10). 
Per altra banda, s’indica que s’aprofita la coberta de l’espai que es troba en volum 
disconforme com a terrassa de l’habitatge. A dia d’avui, a aquest espai ja se li dona 
aquest ús, pel qual no es tracta d’un canvi d’ús i es permet mantenir aquesta superfície 
amb aquesta finalitat. 

VUITENA.- D’acord amb l’art. 75.7 i 89.3 del POUM, els elements tècnics no poden 
sobresortir de la línia de façana. El projecte presentat preveu l’aparició de persianes que 
sobresurten tant respecte de la línia de façana principal com respecte de la línia de 
façana posterior. Cal justificar que aquests elements s’integren en la solució de façana 
de l’immoble. 

NOVENA.- Segons la fitxa justificativa de les condicions d’habitabilitat que acompanya 
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el projecte presentat, l’habitatge objecte d’ampliació dona compliment al Decret 
d’Habitabilitat 141/2012, no obstant, per tal de poder realitzar les comprovacions 
pertinents, és precís acompanyar el document presentat de la justificació gràfica 
corresponent, amb incidència concreta dels següents punts:  

a. Quadrats de justificació de les dimensions mínimes lliures de les 
habitacions, així com inscripció del cercle d’1,20m de les estances a 
justificar com a accessibles. 

b. Previsió dels espais d’emmagatzematge dimensionats. 

c. Alçada de les estances. 

DESENA.- Cal completar l’expedient amb la següent documentació, degudament sig-
nada: 

a. Estudi bàsic de Seguretat i Salut 

b. Plec de Condicions, Amidaments 

c. Justificació del Decret d’Ecoeficiència 

d. Relació específica de la normativa d’aplicació 

e. Assumeix visat i signat per un tècnic competent 

f. Full d’estadística 

g. A la memòria s’indica que s’adjunta la fitxa justificativa del Decret 
135/1995 d’Accessibilitat, però no es troba adjunta al document. 

 
CONCLUSIONS: 
 
L’objecte de la llicència d’obres sol·licitada es correspon amb les previsions de la 
normativa urbanística d’aplicació, tenint en consideració que es tracta de l’ampliació de 
la superfície d’un habitatge existent en un edifici que es troba en situació de 
disconformitat pel seu excés de profunditat edificada en planta primera; si bé cal 
modificar i complementar la documentació aportada amb els punts següents per tal de 
poder-la informar favorablement: 
 

1) Una vegada actualitzades les superfícies d’enderroc i obra nova, s’hauran de 
realitzar els pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb el 
pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, si és 
el cas.  

2) Cal justificar el punt d’aplicació de l’ARM, d’acord amb l’art. 78 del POUM i 
justificar el compliment de la mateixa. 

3) Cal recalcular les superfícies construïdes computant els porxos al 100%, d’acord 
amb l’art. 73.3 del POUM, i ajustar l’espai sotacoberta, d’acord amb el punt 
d’aplicació de l’ARM, si és el cas. Així mateix, cal quantificar la superfície i volum 
a enderrocar. 

4) Justificar el compliment del sostre màxim edificable tenint en consideració la 
superfície prevista edificar a l’entitat 1, d’acord amb la sol·licitud de llicència 
d’obres majors per a la reforma i addició d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al 
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carrer Clausell núm.11. 

5) Cal especificar l’escala gràfica correcta a cada plànol. 

6) Acotar el vol dels ràfecs de coberta per tal de comprovar el compliment de l’art. 
87 del POUM. 

7) Especificar la pendent de la coberta, de manera que es doni compliment amb 
l’art. 84 del POUM, el qual estableix que la pendent màxima serà del 30%. Així 
mateix, definir que l’acabat serà amb teula àrab ceràmica vermella.  

8) Justificar la connexió dels baixants mitjançant xarxa separativa  

9) Justificar el compliment de la normativa d’aplicació als cossos sortints, d’acord 
amb l’art. 86 del POUM, així com l’alçada de les baranes de protecció segons el 
CTE. 

10) Justificar el compliment dels art. 75.7 i 89.3 del POUM, per part de les persianes 
proposades. 

11) Justificar gràficament el compliment del Decret d’Habitabilitat 141/2012. 

12) Les parets laterals que quedin vistes, s’hauran de tractar amb materials i colors 
de façana d’acord amb l’art. 76 del POUM. 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, d’acord amb la normativa municipal.  

13) Cal completar la documentació presentada. És condició indispensable per a 
l’atorgament de la corresponent llicència d’obres majors aportar l’estudi bàsic de 
seguretat i salut i l’assumeix de l’obra per part d’un arquitecte (tal com estableix 
l’ordenança municipal). 

 
 
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 27/08/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
 
FETS 
 
En data de 17 de març de 2021 s’aporta sol·licitud de llicència d’obres majors junt amb 
el projecte bàsic per a la construcció d’una remunta en edifici plurifamiliar entre mit-
geres situat al carrer Clausell núm. 11-13-15 de Canet de Mar, per l’addició d’una 
nova planta a un habitatge existent. La sol·licitud s’acompanya de l’acceptació de 
residus de la construcció, així com dels justificants de pagament de les taxes i impostos 
corresponents, calculats a partir del PEM previst al projecte.  
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Actualment, la propietat està constituïda amb règim de propietat horitzontal (d’acord amb 
la llicència de divisió concedida per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 
7 de novembre de 2018).  
 
D’acord amb la llicència de divisió horitzontal concedida, l’edifici consta de les següents 
Entitats:  
Entitat núm. 1: corresponent a la planta baixa destinada a local 
Entitat núm. 2: corresponent a la planta pis amb dues entitats destinades a dos habitat-
ges. 
 
Sobre l’entitat resultant núm. 1, en data de 31 d’agost de 2020, es va entrar sol·licitud 
de llicència d’obres majors per a la reforma i addició d’edifici plurifamiliar entre mitgeres 
al carrer Clausell 11, la qual es troba en tramitació. 
 
Sobre l’entitat resultant núm. 2, s’han concedit les següents llicències d’obres majors: 
a) Reforma interior de l’habitatge situat al pis primer esquerra (Junta de Govern Local, 
en sessió de data 3 de setembre de 2018). 
b) Reforma integral d’habitatge al pis primer dreta (Junta de Govern Local, en sessió de 
data 5 de juny de 2019) 
 
L’habitatge situat al pis primer esquerra de l’entitat 2 és el que, d’acord amb la documen-
tació presentada, és objecte de llicència per la seva ampliació mitjançant l’addició d’una 
nova planta.  
 
Els promotors de l’obra són el Sr. xxx i la Sra. xxx. El projecte bàsic està redactat per 
l’arquitecte xxx, amb número de col·legiat 23.537/7. 
 
En data 21 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 12 de juliol de 2021 (ENTRA-2021-7084), el tècnic redactor fa entrada del pro-
jecte bàsic modificat per donar resposta a l’informe de discrepàncies, juntament amb 
l’estudi bàsic de seguretat i salut, l’assumeix de direcció d’obra signat sense visar per 
part del propi arquitecte redactor, l’assumeix d’execució signat sense visar per part del 
tècnic competent xxx, amb núm. de col·legiat 14.355, i els justificants dels pagaments 
complementaris de les taxes i impostos d’acord amb el pressupost previst al projecte, 
corresponent a un PEM de 83.431,38€. 
 
En data 29 de juliol de 2021 (ENTRA-2021-7632), el tècnic redactor fa entrada del pro-
jecte modificat i signat digitalment, l’estudi bàsic de seguretat i salut i la relació de la 
normativa d’aplicació, el full d’estadística, i els justificants dels pagaments complemen-
taris d’acord amb el pressupost de referència obtingut d’acord amb l’Ordenança munici-
pal, el qual correspon a un PEM de 102.140,32€. 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
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i) 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). 

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

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

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

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

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

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

p) 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 
Clausell  núm. 11-13-15 està classificada dins el sòl urbà consolidat i té l’aprofitament 
definit pels paràmetres corresponents a la zona amb clau “R3b” corresponent a 
“residencial, zona d’illa tancada, subzona parcel·la mitjana”. Els paràmetres bàsics que 
regulen aquesta subzona són una edificabilitat màxima segons aplicació dels 
paràmetres d’ordenació, una densitat d’habitatges segons el mòdul de 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 12 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.- Al projecte presentat inicialment constava un pressupost d’execució material 
de 72.008,16 €, segons el qual es varen realitzar els càlculs per a la liquidació dels 
impostos i garanties corresponents. L’interessat ha realitzat els pagaments complemen-
taris segons un PEM de 83.431,38€. Amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pres-
supost establert és de 102.140,32 €. Conseqüentment, el pressupost de referència a 
aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’ordenança fiscal vigent és el 
major dels esmentats, és a dir, 102.140,32 €. Si bé cal tenir en compte que les liquida-
cions que es realitzen són provisionals i un cop executada l’obra s’han de regularitzar 
d’acord amb l’import definitiu de l’obra. 

TERCERA.- La planta primera existent sobrepassa la profunditat màxima edificable es-
tablerta per la normativa, la qual la limita a 12 m. L’art. 108 de la llei d’urbanisme esta-
bleix que: “en les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació dis-
conforme amb els paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, però que no 



 

10 
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 

quedin fora d’ordenació, s’hi ha d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els 
canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament”. Per la 
seva banda, l’art. 36 del POUM de Canet de Mar, estableix el següent: “2. En les cons-
truccions i les instal·lacions que tinguin un volum d'edificació disconforme amb els parà-
metres imperatius d'un nou planejament urbanístic, però que no quedin fora d'ordenació, 
s'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d'ús, sempre 
d'acord amb les condicions bàsiques del nou planejament. 3. Només es podran autorit-
zar obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les definides a l’art.119.3 del Regla-
ment de la llei d’urbanisme, quan concorrin les següents circumstàncies: a) que l’edifi-
cació no sobrepassi el sostre màxim permès pel POUM a la parcel·la. b) que restin lliu-
res, com a mínim, el 80% dels espais no edificables previstos per la normativa c) que la 
construcció del volum disconforme hagi estat emparat en llicència o sigui anterior al pri-
mer instrument de planejament municipal.” Donat que l’edifici existent es troba en situa-
ció de volum disconforme, però no queda fora d’ordenació, es conclou que serà viable 
autoritzar les obres sol·licitades una vegada justificades adequadament el compliment 
de totes les condicions bàsiques de planejament així com la resta de normativa d’apli-
cació.  

La documentació presentada justifica correctament els apartats a) i c) de l’art. 36 del 
POUM, no obstant, a la justificació del compliment de l’apartat b) de l’art. 36 del POUM 
s’incorpora com a espai edificable l’espai ocupable per part dels cossos sortints (bal-
cons), superfície que excedeix la profunditat edificable. No obstant, cal justificar que 
restin lliures, com a mínim, el 80% dels espais no edificables previstos per la normativa, 
considerant com a espai no edificable tot aquell que sobrepassa de la profunditat edi-
ficable de la finca, en el cas que ens ocupa, 12 metres de profunditat. Cal modificar la 
justificació d’aquest apartat i comprovar el compliment de la normativa d’aplicació per 
tal de poder realitzar les actuacions proposades.  

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 amb una plaça 
d’aparcament, com a mínim, per a cada habitatge. Donat que el projecte presentat no 
comporta un increment en el nombre d’habitatges existents ni l’increment de superfície 
d’altres usos, sinó que tan sols es tracta de l’increment de la superfície de sostre destinat 
a un dels habitatges preexistents, és causa d’exempció la necessitat de disposar de 
places d’aparcament.  
 
 
CINQUENA.- Per tal d’adaptar el projecte al POUM i a la normativa d’aplicació, es sol·li-
citaren les esmenes dels següents punts: 
 

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

15) Justificar el punt d’aplicació de l’ARM, d’acord amb l’art. 78 del POUM i justificar 
el compliment de la mateixa. 

16) Recalcular les superfícies construïdes computant els porxos al 100%, d’acord 
amb l’art. 73.3 del POUM, i ajustar l’espai sotacoberta, d’acord amb el punt 
d’aplicació de l’ARM, si és el cas. Així mateix, cal quantificar la superfície i volum 
a enderrocar. 

17) Justificar el compliment del sostre màxim edificable tenint en consideració la 
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superfície prevista edificar a l’entitat 1, d’acord amb la sol·licitud de llicència 
d’obres majors per a la reforma i addició d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al 
carrer Clausell núm.11, la qual forma part de la mateixa parcel·la. 

18) Especificar l’escala gràfica correcta a cada plànol. 

19) Acotar el vol dels ràfecs de coberta justificant el compliment de l’art. 87 del 
POUM. 

20) Especificar la pendent de la coberta, de manera que es doni compliment amb 
l’art. 84 del POUM, el qual estableix que la pendent màxima serà del 30%, i 
definir que l’acabat serà amb teula àrab ceràmica vermella.  

21) Justificar la connexió dels baixants mitjançant xarxa separativa. 

22) Justificar el compliment de la normativa d’aplicació als cossos sortints, d’acord 
amb l’art. 86 del POUM, així com l’alçada de les baranes de protecció segons el 
CTE. 

23) Justificar el compliment dels art. 75.7 i 89.3 del POUM, per part de les persianes 
proposades. 

24) Justificar gràficament el compliment del Decret d’Habitabilitat 141/2012. 

25) Les parets laterals que quedin vistes, s’hauran de tractar amb materials i colors 
de façana d’acord amb l’art. 76 del POUM. 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, d’acord amb la normativa municipal.  

26) Completar la documentació presentada. És condició indispensable per a 
l’atorgament de la corresponent llicència d’obres majors aportar l’estudi bàsic de 
seguretat i salut i l’assumeix de l’obra per part d’un arquitecte. 

 

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

- Es presenten els justificants dels pagaments complementaris. 

- S’aporta el plànol 03 de justificació del punt d’aplicació de l’ARM, d’acord amb 
l’art. 78 del POUM i s’ajusta la proposta segons el mateix. 

- Es justifica el compliment dels apartats a) i c) de l’art. 36 del POUM, per a les 
actuacions en edificacions en volum disconforme, de manera que es justifica que 
l’edificació resultant de la intervenció no sobrepassa el sostre màxim edificable 
permès pel POUM. El sostre construït resultant de la intervenció s’ha recalculat 
tenint en consideració que les superfícies construïdes dels porxos computen al 
100% d’acord amb l’art. 73.3 del POUM, i una vegada ajustat l’espai sotacoberta 
després de redefinir el punt d’aplicació de l’ARM d’acord amb la normativa. 
També s’ha considerat a la justificació la superfície prevista edificar a l’entitat 1, 
d’acord amb la sol·licitud de llicència d’obres majors per a la reforma i addició 
d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Clausell núm.11. No obstant, cal 
corregir la justificació conforme resten lliures un 80% dels espais no edificables 
previstos per la normativa, d’acord amb l’exposat a la consideració tècnica 
TERCERA. 

- Es justifica el compliment de l’art. 87 del POUM per part dels ràfecs de coberta. 
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En primer lloc, el ràfec que dona a la façana principal, disposa d’un vol igual al 
del cos sortint directament inferior. Per altra banda, el ràfec de la façana 
posterior, disposa del vol màxim que podria disposar el cos sortint de la planta 
directament inferior, tot i que es manté la terrassa existent, la qual sobrepassa la 
profunditat màxima edificable. 

- A la documentació gràfica s’especifica que la pendent màxima de la coberta serà 
del 30%, d’acord amb l’art. 84 del POUM, i als amidaments es defineix que 
l’acabat serà amb teula àrab ceràmica vermella.  

- Es justificar la connexió dels baixants mitjançant xarxa separativa. 

- S’actualitza la justificació del compliment de la normativa d’aplicació als cossos 
sortints, d’acord amb l’art. 86 del POUM, així com l’alçada de les baranes de 
protecció segons el CTE. S’indica que els cossos sortints proposats donant a la 
façana a carrer són els existents. 

- Es suprimeixen les persianes proposades inicialment a la façana principal. 

- Es justifica el compliment del Decret d’Habitabilitat, tenint en consideració que 
es tracta d’una actuació englobada al Grup I segons l’Annex 4 del propi Decret. 

- Es justifica el tractament de les parets laterals que es preveu que quedin vistes 
amb materials i colors de façana d’acord amb l’art. 76 del POUM.  

- S’aporta l’estudi bàsic de seguretat i salut i l’assumeix de l’obra per part d’un 
tècnic competent. 

 
 
CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’esmentat, per tal de poder informar favorablement a la sol·licitud de la llicència 
d’obres majors per a la construcció d’una remunta en edifici plurifamiliar entre mitgeres 
situat al carrer Clausell núm. 11-13-15 de Canet de Mar, per l’addició d’una nova planta 
a un habitatge existent, cal modificar i complementar la documentació aportada 
justificant el punt següent:  

1. Modificar la justificació del compliment de l’apartat b) de l’art. 36 del POUM de 
manera que es justifiqui que restin lliures, com a mínim, el 80% dels espais no 
edificables previstos per la normativa, considerant com a espai no edificable tot 
aquell que sobrepassa de la profunditat edificable de la finca, determinat en 
12 metres de profunditat. Cal modificar la justificació d’aquest apartat i compro-
var que s’ajusta a la normativa d’aplicació.  

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, d’acord amb la normativa 
municipal. 
 
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 
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executiu visat, per tal de poder iniciar les obres, així com dels corresponents assumeix 
de direcció i execució de l’obra degudament signats i visats.” 
 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 14/09/2021, que es transcriu a 
continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC 

 
FETS 
 
En data de 17 de març de 2021 s’aporta sol·licitud de llicència d’obres majors junt amb 
el projecte bàsic per a la construcció d’una remunta en edifici plurifamiliar entre mit-
geres situat al carrer Clausell núm. 11-13-15 de Canet de Mar, per l’addició d’una 
nova planta a un habitatge existent. La sol·licitud s’acompanya de l’acceptació de 
residus de la construcció, així com dels justificants de pagament de les taxes i impostos 
corresponents, calculats a partir del PEM previst al projecte.  
 
Actualment, la propietat està constituïda amb règim de propietat horitzontal (d’acord amb 
la llicència de divisió concedida per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 
7 de novembre de 2018).  
 
D’acord amb la llicència de divisió horitzontal concedida, l’edifici consta de les següents 
Entitats:  
Entitat núm. 1: corresponent a la planta baixa destinada a local 
Entitat núm. 2: corresponent a la planta pis amb dues entitats destinades a dos habitat-
ges. 
 
Sobre l’entitat resultant núm. 1, en data de 31 d’agost de 2020, es va entrar sol·licitud 
de llicència d’obres majors per a la reforma i addició d’edifici plurifamiliar entre mitgeres 
al carrer Clausell 11, la qual es troba en tramitació. 
 
Sobre l’entitat resultant núm. 2, s’han concedit les següents llicències d’obres majors: 
a) Reforma interior de l’habitatge situat al pis primer esquerra (Junta de Govern Local, 
en sessió de data 3 de setembre de 2018), amb un pressupost de referència de 
48.597,12€. 
b) Reforma integral d’habitatge al pis primer dreta (Junta de Govern Local, en sessió de 
data 5 de juny de 2019), amb un pressupost de referència de 25.560,00€. 
 
L’habitatge situat al pis primer esquerra de l’entitat 2 és el que, d’acord amb la documen-
tació presentada, és objecte de llicència per la seva ampliació mitjançant l’addició d’una 
nova planta.  
 
Els promotors de l’obra són el Sr. Xxx i la Sra. xxx. El projecte bàsic està redactat per 
l’arquitecte xxx, amb número de col·legiat 23.537/7. 
 
En data 21 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 la llicència, s’havia d’esmenar i aportar documentació comple-
mentària.  
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En data 12 de juliol de 2021 (ENTRA-2021-7084), el tècnic redactor fa entrada del pro-
jecte bàsic modificat per donar resposta a l’informe de discrepàncies, juntament amb 
l’estudi bàsic de seguretat i salut, l’assumeix de direcció d’obra signat sense visar per 
part del propi arquitecte redactor, l’assumeix d’execució signat sense visar per part del 
tècnic competent xxx, amb núm. de col·legiat 14.355, i els justificants dels pagaments 
complementaris de les taxes i impostos d’acord amb el pressupost previst al projecte, 
corresponent a un PEM de 83.431,38€. 
 
En data 29 de juliol de 2021 (ENTRA-2021-7632), el tècnic redactor fa entrada del pro-
jecte modificat i signat digitalment, l’estudi bàsic de seguretat i salut i la relació de la 
normativa d’aplicació, el full d’estadística, i els justificants dels pagaments complemen-
taris d’acord amb el pressupost de referència obtingut d’acord amb l’Ordenança munici-
pal, el qual correspon a un PEM de 102.140,32€. 
 
En data 31 d’agost de 2021, es notifica 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, cal modificar la justificació del compliment de l’art. 36 
del POUM, el qual regula els condicionants per a poder tramitar obres de gran rehabili-
tació en edificis en situació de disconformitat.  
 
En data 10 de setembre de 2021 (ENTRA-2021-8775), el tècnic redactor fa entrada de 
la resposta tècnica a les esmenes sol·licitades, indicant que la intervenció proposada no 
es considera gran rehabilitació, donat que el pressupost de referència de l’actuació pre-
vista (102.140,32€) no supera el 50% del valor que resultaria de fer una edificació de 
nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que l’edificació existent.  
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

q) 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). 

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

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

t) Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ur-
banisme. 

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

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

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

x) Ordenances fiscals vigents. 

 
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 corresponent al carrer 
Clausell  núm. 11-13-15 està classificada dins el sòl urbà consolidat i té l’aprofitament 
definit pels paràmetres corresponents a la zona amb clau “R3b” corresponent a 
“residencial, zona d’illa tancada, subzona parcel·la mitjana”. Els paràmetres bàsics que 
regulen aquesta subzona són una edificabilitat màxima segons aplicació dels 
paràmetres d’ordenació, una densitat d’habitatges segons el mòdul de 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 12 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.- Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 71.368,30 
€. Amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és de 102.140,32 
€. En conseqüència, l’interessat va realitzar els pagaments complementaris segons el 
pressupost més elevat, corresponent als 102.140,32 €. Si bé cal tenir en compte que les 
liquidacions que es realitzen són provisionals i un cop executada l’obra s’han de regula-
ritzar d’acord amb l’import definitiu de l’obra. 

TERCERA.- La planta primera existent sobrepassa la profunditat màxima edificable es-
tablerta per la normativa, la qual la limita a 12 m. L’art. 108 de la llei d’urbanisme esta-
bleix que: “en les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació dis-
conforme amb els paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, però que no 
quedin fora d’ordenació, s’hi ha d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els 
canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament”. Per la 
seva banda, l’art. 36 del POUM de Canet de Mar, estableix el següent: “2. En les cons-
truccions i les instal·lacions que tinguin un volum d'edificació disconforme amb els parà-
metres imperatius d'un nou planejament urbanístic, però que no quedin fora d'ordenació, 
s'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d'ús, sempre 
d'acord amb les condicions bàsiques del nou planejament. 3. Només es podran autorit-
zar obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les definides a l’art.119.3 del Regla-
ment de la llei d’urbanisme, quan concorrin les següents circumstàncies: a) que l’edifi-
cació no sobrepassi el sostre màxim permès pel POUM a la parcel·la. b) que restin lliu-
res, com a mínim, el 80% dels espais no edificables previstos per la normativa c) que la 
construcció del volum disconforme hagi estat emparat en llicència o sigui anterior al pri-
mer instrument de planejament municipal.” Donat que l’edifici existent es troba en situa-
ció de volum disconforme, però no queda fora d’ordenació, és viable autoritzar les obres 
sol·licitades una vegada justificades adequadament el compliment de totes les condici-
ons bàsiques de planejament així com la resta de normativa d’aplicació.  

L’art. 119.3 del RLU estableix que s’entén per gran rehabilitació:  
 

a) El conjunt d’obres que constitueixin una actuació global en tot l’edifici i que 
comportin, a més, alguna de les actuacions següents: increment de volum o sos-
tre edificable, increment del nombre de departaments o unitats funcionals ante-
riorment existents, redistribució general d’espais i canvi de l’ús principal de l’edi-
fici.  

b) La substitució de l’edifici, encara que es mantingui la façana o algun altre ele-
ment estructural.  
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c) L’execució simultània o successiva d’altres obres de reforma o rehabilitació 
que tinguin un cost igual o superior al 50 per cent del valor d’una construcció de 
nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que l’edificació 
existent.  

 
Es constata que les actuacions previstes no constitueixen una actuació global en tot 
l’edifici “a)”, ni la seva substitució “b)”, de manera que s’ha realitzat la comprovació 
conforme l’actuació prevista no es trobi en la situació recollida a l’apartat “c)” de l’art. 
119.3 del RLU, per tal de que no s’hagi de considerar una gran rehabilitació. 
Seguidament s’exposa la comprovació realitzada:  
 
Valoració del cost de les obres de reforma o rehabilitació d’execució simultània o suc-
cessiva: 
 

PRESSUPOST

Reforma interior de l’habitatge situat al pis primer esquerra 
(Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de setembre de 2018) 48.597,12 €
Reforma integral d’habitatge al pis primer dreta 
(Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de juny de 2019) 25.560,00 €
Addició d’una nova planta a l’habitatge ubicat al pis primer esquerra 
de l’entitat 2 (objecte de la present llicència) 102.140,32 €

TOTAL 176.297,44 €  
 
 
Valor construcció de nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que 
l’edificació existent: 
 

Concepte Pl. m2 Mb Ct Cu Mr Pressupost   

Mòduls de 
referència 

PB 
600,00 511 

Edifici en-
tre mitge-
res (1/2 
façanes) 

1 

Locals comerci-
als en planta 
baixa sense ús 
específic. 1 511,00 306.600,00   

P1 
120,97 511 

Edifici en-
tre mitge-
res (1/2 
façanes) 

1 

Habitatges en-
tre 150 m² i 100 
m². Bars. Escor-
xadors.  1,6 817,60 98.905,07   

P1 
117,31 511 

Edifici en-
tre mitge-
res (1/2 
façanes) 

1 

Habitatges en-
tre 150 m² i 100 
m². Bars. Escor-
xadors.  1,6 817,60 95.912,66 50% valor 

Pressupost de referència  501.417,73 250.708,86 
 
Es constata que a les actuacions realitzades (anys 2018 i 2019), sumades a l’actuació 
de remunta prevista realitzar a l’habitatge de ubicat al pis primer esquerra de l’entitat 2 
(objecte de la present llicència), els hi correspon un valor total de 176.297,44€. 
Donat que el 50% del valor de la construcció suposa un total de 250.708,86€, es com-
prova que aquest últim és superior al corresponent a les actuacions realitzades i previs-
tes, pel qual es conclou que l’actuació proposada no ha de ser considerada com a gran 
rehabilitació. D’aquesta manera, es troba exempta de justificar el punt 3 de l’art. 36 del 
POUM, el qual regula les circumstàncies que s’han de donar per tal de poder permetre 
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obres de gran rehabilitació en edificis amb volum disconforme.  
 
Val a dir que sobre l’entitat resultant número 1, es troba en tramitació la llicència d’obres 
majors per a la reforma i addició d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Clausell 
11. Dita actuació suposa per ella mateixa una obra de gran rehabilitació, fet pel qual es 
preveia que ambdós expedients en tràmit (el present i el referent a l’entitat 1) justifiques-
sin el compliment de l’apartat 3 de l’art. 36 del POUM. No obstant, donat que el present 
expedient es resoldrà amb anterioritat a l’expedient corresponent a l’actuació prevista 
sobre l’entitat núm. 1, i per tot l’exposat anteriorment, és viable autoritzar les obres sol·li-
citades una vegada justificat el compliment de totes les condicions bàsiques de planeja-
ment així com la resta de normativa d’aplicació. 
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 amb una plaça 
d’aparcament, com a mínim, per a cada habitatge. Donat que el projecte presentat no 
comporta un increment en el nombre d’habitatges existents ni l’increment de superfície 
d’altres usos, sinó que tan sols es tracta de l’increment de la superfície de sostre destinat 
a un dels habitatges preexistents, és causa d’exempció la necessitat de disposar de 
places d’aparcament.  
 
CINQUENA.- Per tal d’adaptar el projecte al POUM i a la normativa d’aplicació, es sol·li-
citaren les esmenes dels següents punts: 
 

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

28) Justificar el punt d’aplicació de l’ARM, d’acord amb l’art. 78 del POUM i justificar 
el compliment de la mateixa. 

29) Recalcular les superfícies construïdes computant els porxos al 100%, d’acord 
amb l’art. 73.3 del POUM, i ajustar l’espai sotacoberta, d’acord amb el punt 
d’aplicació de l’ARM, si és el cas. Així mateix, cal quantificar la superfície i volum 
a enderrocar. 

30) Justificar el compliment del sostre màxim edificable tenint en consideració la 
superfície prevista edificar a l’entitat 1, d’acord amb la sol·licitud de llicència 
d’obres majors per a la reforma i addició d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al 
carrer Clausell núm.11, la qual forma part de la mateixa parcel·la. 

31) Especificar l’escala gràfica correcta a cada plànol. 

32) Acotar el vol dels ràfecs de coberta justificant el compliment de l’art. 87 del 
POUM. 

33) Especificar la pendent de la coberta, de manera que es doni compliment amb 
l’art. 84 del POUM, el qual estableix que la pendent màxima serà del 30%, i 
definir que l’acabat serà amb teula àrab ceràmica vermella.  

34) Justificar la connexió dels baixants mitjançant xarxa separativa. 

35) Justificar el compliment de la normativa d’aplicació als cossos sortints, d’acord 
amb l’art. 86 del POUM, així com l’alçada de les baranes de protecció segons el 
CTE. 

36) Justificar el compliment dels art. 75.7 i 89.3 del POUM, per part de les persianes 
proposades. 
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37) Justificar gràficament el compliment del Decret d’Habitabilitat 141/2012. 

38) Les parets laterals que quedin vistes, s’hauran de tractar amb materials i colors 
de façana d’acord amb l’art. 76 del POUM. 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, d’acord amb la normativa municipal.  

39) Completar la documentació presentada. És condició indispensable per a 
l’atorgament de la corresponent llicència d’obres majors aportar l’estudi bàsic de 
seguretat i salut i l’assumeix de l’obra per part d’un arquitecte. 

 

SISENA.- La documentació presentada dona resposta als requeriments d’esmenes que 
es varen sol·licitar, donat que es recullen els següents punts: 
 

- Es presenten els justificants dels pagaments complementaris calculats d’acord 
amb el pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal 
vigent. 

- S’aporta el plànol 03 de justificació del punt d’aplicació de l’ARM, d’acord amb 
l’art. 78 del POUM i s’ajusta la proposta segons el mateix. 

- Es justifica el compliment de l’art. 87 del POUM per part dels ràfecs de coberta. 
En primer lloc, el ràfec que dona a la façana principal, disposa d’un vol igual al 
del cos sortint directament inferior. Per altra banda, el ràfec de la façana posterior 
disposa del vol màxim que podria disposar el cos sortint de la planta directament 
inferior, tot i que actualment la terrassa existent sobrepassa la profunditat 
màxima edificable. 

- A la documentació gràfica s’especifica que la pendent màxima de la coberta serà 
del 30%, d’acord amb l’art. 84 del POUM, i als amidaments es defineix que 
l’acabat serà amb teula àrab ceràmica vermella.  

- Es justifica la connexió dels baixants mitjançant xarxa separativa. 

- S’actualitza la justificació del compliment de la normativa d’aplicació als cossos 
sortints, d’acord amb l’art. 86 del POUM, així com l’alçada de les baranes de 
protecció segons el CTE. S’indica que els cossos sortints proposats donant 
façana a carrer són els existents. 

- Es suprimeixen les persianes proposades inicialment a la façana principal, les 
quals sobrevolaven respecte la línia de façana. 

- Es justifica el compliment del Decret d’Habitabilitat 141/2012, tenint en 
consideració que es tracta d’una actuació englobada al Grup I segons l’Annex 4 
del propi Decret. 

- Es justifica el tractament de les parets laterals que quedin vistes amb materials i 
colors de façana d’acord amb l’art. 76 del POUM.  

- S’aporta l’estudi bàsic de seguretat i salut, l’assumeix de l’obra per part d’un 
tècnic competent i el full d’estadística complimentat.  

 
CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’esmentat, donat que les obres proposades s’ajusten a la normativa urbanística 
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vigent, s’informa favorablement a la sol·licitud de la llicència d’obres majors per a la 
construcció d’una remunta en edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Clausell 
núm. 11-13-15 de Canet de Mar, per l’addició d’una nova planta a un habitatge 
existent, amb la següent condició particular: 
 

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 lli-
cència l’aportació del corresponent projecte executiu visat i signat per part del 
promotor i amb signatura digital del tècnic redactor, el qual haurà d’obtenir el 
vistiplau municipal abans de l’inici de les obres. 

 
 
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 la TAG d’Urbanisme, emès en data 15/09/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

 
“INFORME JURÍDIC 

 
FETS 

En data 17/03/2021 (ENTRA-2021-2533) el senyor xx, arquitecte, actuant en nom del 
senyor xxx, sol·licita llicència d’obres majors per a l'addició d'una planta a l’edifici 
existent al carrer Clausell, 13, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic,  redactat 
pel mateix tècnic. 

En data 19/05/2021 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 electrònic d’esmena és notificat al tècnic redactor del projecte 
en data 21/05/2021. 
 
En dates 12/07/2021 (ENTRA-2021-7084) i 29/07/2021 (ENTRA-2021-7631 i (ENTRA-
2021-7632) es presenta nova documentació per completar l’expedient i l’arquitecta 
municipal emet informe en data 27/08/2021 en el que posa de manifest que la 
documentació presentada dona resposta parcial al requeriment efectuat, atès que 
manca per justificar el compliment de l’apartat b) de l’art. 36 del POUM de manera que 
es justifiqui que restin lliures, com a mínim, el 80% dels espais no edificables previstos 
per la normativa, considerant com a espai no edificable tot aquell que sobrepassa de la 
profunditat edificable de la finca, determinat en 12 metres de profunditat. 
 
El requeriment electrònic d’esmena és notificat al tècnic redactor del projecte en data 
31/08/2021. 
 
En data 10/09/2021 (ENTRA-2021-8775) s’aporta nova documentació i, en data 
14/09/2021, l’arquitecta municipal emet informe favorable, donat que la documentació 
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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 
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. 
 
En data 14/09/2021 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat, si bé recorda que 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, el qual haurà d’obtenir el vistiplau 
municipal abans de l’inici de les obres. 
 
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 
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comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Ampliació 2,51 €/m2  84,28 m2 211,54 € 

Consta acreditat a l’expedient que en data 16/03/2021 es va efectuar l’ingrés d’aquest 
import (núm. d’autoliquidació 2021/0000001095). 
 
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. 
 
D’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 
27/08/2021,  es constata que si bé al projecte presentat consta un pressupost d’execució 
material de 83.431,38 euros, amb l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost 
resultant és de 102.140,32 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 
102.140,32 € 4%  4.085,61 € 

 
Consten acreditats a l’expedient els ingressos següents: 
 
16/03/2021: Autoliquidació 2021/0000001094 ............................................... 2.880,33 € 
02/07/2021: Autoliquidació 2021/0000003054 .................................................. 456,93 € 
28/07/2021: Autoliquidació 2021/0000003422 .................................................. 740,93 € 
TOTAL ........................................................................................................... 4.078,19 € 
 
Manca per ingressar 7,42 euros, per completar la quota de l’impost. 
 
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 2.042,81 € 
 
Consten acreditats a l’expedient els dipòsits següents: 
 
16/03/2021: Autoliquidació 2021/0000001096 .................................................... 57,61 € 
05/07/2021: Autoliquidació 2021/0000003055 ................................................ 1.611,02 € 
28/07/2021: Autoliquidació 2021/0000003425 .................................................. 370,46 € 
TOTAL ........................................................................................................... 2.039,09 € 
 
Manca per dipositar 3,72 euros, per completar l’import de la garantia. 
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Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que s’ha aportat el document d'acceptació núm. DA21.059, 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. 

Prèviament a l’atorgament de la llicència caldrà acreditar a l’expedient l’ingrés i el dipòsit 
dels imports i pels conceptes següents: 
 
ICIO ...................................................................................................................... 7,42 € 
Garantia per la correcta reposició dels béns municipals ...................................... 3,72 €” 
 
 
Es comprova que en data 16/09/2021 es presenta, amb número de registre d’entrada 
ENTRA-2021-9026, el Projecte Executiu visat. 
 
Es comprova que en data 17/09/2021 es presenta, amb número de registre d’entrada 
ENTRA-2021-9132, els justificants de pagament dels imports complementaris en 
concepte d’ICIO i Garantia per la correcta reposició dels béns municipals, corresponents 
a 7,42 € i 3,72 €, respectivament, ingressats en data 16/09/2021. 
 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 22/09/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
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FETS 
 
En data de 17 de març de 2021 s’aporta sol·licitud de llicència d’obres majors junt amb 
el projecte bàsic per a la construcció d’una remunta en edifici plurifamiliar entre mit-
geres situat al carrer Clausell núm. 11-13-15 de Canet de Mar, per l’addició d’una 
nova planta a un habitatge existent. La sol·licitud s’acompanya de l’acceptació de 
residus de la construcció, així com dels justificants de pagament de les taxes i impostos 
corresponents, calculats a partir del PEM previst al projecte.  
 
Actualment, la propietat està constituïda amb règim de propietat horitzontal (d’acord amb 
la llicència de divisió concedida per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 
7 de novembre de 2018).  
 
D’acord amb la llicència de divisió horitzontal concedida, l’edifici consta de les següents 
Entitats:  
Entitat núm. 1: corresponent a la planta baixa destinada a local 
Entitat núm. 2: corresponent a la planta pis amb dues entitats destinades a dos habitat-
ges. 
 
Sobre l’entitat resultant núm. 1, en data de 31 d’agost de 2020, es va entrar sol·licitud 
de llicència d’obres majors per a la reforma i addició d’edifici plurifamiliar entre mitgeres 
al carrer Clausell 11, la qual es troba en tramitació. 
 
Sobre l’entitat resultant núm. 2, s’han concedit les següents llicències d’obres majors: 
a) Reforma interior de l’habitatge situat al pis primer esquerra (Junta de Govern Local, 
en sessió de data 3 de setembre de 2018), amb un pressupost de referència de 
48.597,12€. 
b) Reforma integral d’habitatge al pis primer dreta (Junta de Govern Local, en sessió de 
data 5 de juny de 2019), amb un pressupost de referència de 25.560,00€. 
 
L’habitatge situat al pis primer esquerra de l’entitat 2 és l’habitatge objecte de llicència 
per la seva ampliació mitjançant l’addició d’una nova planta.  
 
Els promotors de l’obra són el Sr. xx i la Sra. xx. El projecte bàsic està redactat per 
l’arquitecte xx, amb número de col·legiat 23.537/7. 
 
En data 21 de maig de 2021, es va notificar informe tècnic per part de l’Ajuntament de 
Canet de Mar sobre la documentació aportada, el qual concloïa que per tal de poder 
informar favorablement la llicència, calia esmenar i aportar documentació complemen-
tària.  
 
En data 12 de juliol de 2021 (ENTRA-2021-7084), el tècnic redactor fa entrada del pro-
jecte bàsic modificat per donar resposta a l’informe de discrepàncies, l’estudi bàsic de 
seguretat i salut, els assumeix de direcció i d’execució, i els justificants dels pagaments 
complementaris de les taxes i impostos d’acord amb el pressupost corresponent a un 
PEM de 83.431,38€. 
En data 29 de juliol de 2021 (ENTRA-2021-7632), el tècnic redactor fa entrada del pro-
jecte modificat i signat digitalment, l’estudi bàsic de seguretat i salut i la relació de la 
normativa d’aplicació, el full d’estadística, i els justificants dels pagaments 
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complementaris d’acord amb el pressupost de referència obtingut d’acord amb l’Orde-
nança municipal, el qual correspon a un PEM de 102.140,32€.  
 
En data 31 d’agost de 2021, es notifica un segon informe tècnic per part de l’Ajuntament 
de Canet de Mar sol·licitant l’aportació de nova documentació. 
En data 10/09/2021 (ENTRA-2021-8775) l’interessat aporta nova documentació i, en 
data 14/09/2021, la tècnica municipal emet informe favorable, donat que la documenta-
ció presentada dona resposta als requeriments d’esmenes efectuats i les obres propo-
sades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, condicionant l’inici 
de les obres a l’aportació dels fulls d’assumeix de direcció i d’execució de l’obra dels 
tècnics competents així com el projecte d’execució visat, el qual haurà d’obtenir el visti-
plau dels serveis tècnics municipals. En data 15/09/2021 la TAG d’Urbanisme emet in-
forme favorable recollint que, previ a l’atorgament de la llicència caldrà acreditar a l’ex-
pedient l’ingrés i el dipòsit del imports i pels conceptes següents, donant així compliment 
a l’Ordenança municipal: 
 
ICIO ...................................................................................................................7,42 € 
Garantia per la correcta reposició dels béns municipals ...................................3,72 € 
 
El qual, en data 16 de setembre de 2021, és notificat a l’interessat.  
 
En dates 15 de setembre de 2021 (ENTRA-2021-9026), 17 de setembre de 2021 (EN-
TRA-2021-9132) i 20 de setembre de 2021 (ENTRA-2021-9256) els tècnics redactors 
fan entrada del projecte executiu visat i signat; dels justificants de pagament dels imports 
complementaris; i dels fulls d’assumeix de direcció i d’execució de l’obra dels tècnics 
competents visats i signat, per tal de completar l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

a) 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). 

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

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

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

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

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

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

h) Ordenances fiscals vigents. 
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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 
Clausell  núm. 11-13-15 està classificada dins el sòl urbà consolidat i té l’aprofitament 
definit pels paràmetres corresponents a la zona amb clau “R3b” corresponent a 
“residencial, zona d’illa tancada, subzona parcel·la mitjana”. Els paràmetres bàsics que 
regulen aquesta subzona són una edificabilitat màxima segons aplicació dels 
paràmetres d’ordenació, una densitat d’habitatges segons el mòdul de 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 12 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.- Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 71.368,30 
€. Amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és de 102.140,32 
€. Es constata que l’interessat ha realitzat els pagaments complementaris d’acord amb 
el pressupost més elevat, d’acord amb l’Ordenança municipal, corresponent als 
102.140,32 €. Si bé cal tenir en compte que les liquidacions realitzades són provisionals 
i un cop executada l’obra s’han de regularitzar d’acord amb l’import definitiu de l’obra. 

TERCERA.- La planta primera existent sobrepassa la profunditat màxima edificable es-
tablerta per la normativa, la qual la limita a 12 m. L’art. 108 de la llei d’urbanisme i l’art. 
36 del POUM estableixen que: “en les construccions i les instal·lacions que tinguin un 
volum d’edificació disconforme amb els paràmetres imperatius d’un nou planejament 
urbanístic, però que no quedin fora d’ordenació, s’hi ha d’autoritzar les obres de conso-
lidació i rehabilitació i els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del 
nou planejament”. Donat que l’edifici existent es troba en situació de volum disconforme, 
però no queda fora d’ordenació, i donat que la proposta presentada no ha de ser consi-
derada una obra de gran rehabilitació, és conclou que és viable autoritzar les obres 
sol·licitades una vegada justificades adequadament el compliment de totes les condici-
ons bàsiques de planejament així com la resta de normativa d’aplicació.  

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 amb una plaça 
d’aparcament, com a mínim, per a cada habitatge. Donat que el projecte presentat no 
comporta un increment en el nombre d’habitatges existents ni l’increment de superfície 
d’altres usos, sinó que tan sols es tracta de l’increment de la superfície de sostre destinat 
a un dels habitatges preexistents, és causa d’exempció la necessitat de disposar de 
places d’aparcament.  
 
CINQUENA.- Es comprova que s’han aportat els assumeix de direcció de l’obra i de 
direcció de l’execució de l’obra dels tècnics competents, ambdós visats pels col·legis 
professionals corresponents, així com el projecte executiu visat i signat, el qual s’ajusta 
al projecte bàsic presentat, amb el qual es va obtenir els informes municipals favorables 
per a l’obtenció de la llicència.  
 
 
CONCLUSIONS: 
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Per tot l’esmentat, donat que les obres proposades s’ajusten a la normativa urbanística 
vigent, s’informa favorablement a la sol·licitud de la llicència d’obres majors per a la 
construcció d’una remunta en edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Clausell 
núm. 11-13-15 de Canet de Mar, per l’addició d’una nova planta a un habitatge 
existent. 
 

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.” 
 
 
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 xxx per a l'addició d'una planta 
a l’edifici existent al carrer Clausell, 13, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
 
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 4.085,61 € 

2.880,33 € 
2021/0000001094 

04/03/2021 
16/03/2021 

456,93 € 
2021/0000003054 

28/06/2021 02/07/2021 

740,93 € 
2021/0000003422 

26/07/2021 
28/07/2021 

7,42 € 
2021/0000004271 

16/09/2021 
16/09/2021 

Taxes Urbanístiques 333,96 €  
2021/0000001095 

04/03/2021 16/03/2021 

 
 
 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 valors urba-
nístics en risc 2.042,81 € 

57,61 € 
2021/0000001096 

04/03/2021 16/03/2021 

1.611,02 € 2021/0000003055 
28/06/2021 

05/07/2021 

370,46 € 
2021/0000003425 

26/07/2021 
28/07/2021 

3,72 € 
2021/0000004273 

16/09/2021 16/09/2021 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
 
2.1.2. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AL SENYOR xxx PER A LA 
REFORMA DE L'HABITATGE SITUAT AL CARRER MAS MUNÍ, 11, PER A LA 
CREACIÓ D’UN GARATGE 
 
Vista la instància presentada pel senyor xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres 
majors per a la reforma de l'habitatge situat al carrer Mas Muní, 11 per a la creació d’un 
garatge, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte tècnic xxx 
(visat 2021002877, de 25/05/2021). 
 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica, emès en data 10/03/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENORS PER A REFORMAR 
L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MAS MUNÍ, 11 
 
 
FETS 
 
En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors presentada per xxx, en data 9 de 
març del 2021 i número d’expedient 974, un cop revisada la documentació aportada es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en reformar l’edifici situat 
al carrer Mas Muní, 11. 
 
L’esmentada sol·licitud s’acompanya amb un assumeix de direcció facultativa on 
s’especifica que les obres proposades pretenen reformar l’interior d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Mas Muní, 11 per a la creació d’un garatge, ara 
bé, no s’aporta la documentació tècnica necessària que detalli l’actuació. 
 
Per altra banda, s’especifica que el pressupost de les obres puja a la quantitat de 
4.100,00 € i s’adjunten els justificants de les liquidacions corresponents a les taxes i 
impostos de les obres, així com les garanties pels valors urbanístics en risc. 
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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.- 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” R2a “carrers tradicional” 
 
Segona.- L’assumeix de direcció facultativa presentat especifica que les obres 
proposades pretenen reformar l’interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat 
al carrer Mas Muní, 11, per a la creació d’un garatge, ara bé, no s’aporta la documentació 
tècnica necessària que detalli l’actuació. 
En qualsevol cas, però, caldrà tenir en compte l’Ordenança municipal reguladora de les 
condicions dels aparcaments i els seus accessos a través de la via pública, de forma 
que caldrà complir amb les característiques tècniques següents: 
 

- La porta d’accés de vehicles no podrà sobresortir del pla de façana ni envair la 
via pública en cap moment del seu recorregut. 
 

- Els garatges disposaran de ventilació natural, amb finestres de superfície no 
inferior a un 5% de la superfície construïda del local. En el cas de no ser possible 
la ventilació natural, s’utilitzarà la forçada i aquesta anirà conduïda fins a la 
coronació de l’edifici. 
 

- Per facilitar l’accés als garatges des del carrer i per sobre de la vorera, caldrà 
preveure una vorada de gual remuntable, d’acord amb les característiques 
constructives detallades a l’esmentada Ordenança: 

 
“Article 20 
Característiques constructives del rebaix d’accés 
 

1. Les vorades que quedin davant de les entrades i sortides dels 
aparcaments disposaran d’un rebaix d’accés de vehicles d’acord 
amb els models de l’annex 1, mantenint sempre la mateixa rasant i 
alineacions de la vorera en tot el seu recorregut. En casos 
excepcionals i justificats, es fixaran les rasants per part dels Serveis 
Tècnics Municipals. 
 

2. El paviment de la vorera haurà de mantenir una rasant continua 
sense poder realitzar rebaixos fins a la trobada amb la vorada. 
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3. Únicament s’admetran rebaixos realitzats amb vorades 
remuntables de formigó prefabricat que disposaran obligatòriament 
de les corresponents peces d’extrem esquerra i dreta per realitzar 
la transició entre el pla de la vorada recta i el pla de la vorada 
rebaixada. 
 
En funció de l’amplada de vorera, es permetran els models de 
vorada que es detallen a continuació: 
 
a) En voreres d’amplada inferior a 1,40 metres únicament es 

permetrà col·locar vorades remuntables de la mateixa amplada 
que la vorada recta amb les corresponents peces especials 
d’entrega (model 1). 
 

b) En voreres d’amplada superior o igual a 1,40 metres, també es 
permetrà col·locar vorades remuntables de fins a 40 
centímetres d’amplada amb les corresponents peces especials 
d’entrega (model 2). 

 
Excepcionalment, en voreres amb una alçada inferior a 4 
centímetres, no serà obligatori col·locar les vorades remuntables.” 

 
 
Tercera.- En relació a la gestió de residus,  s’ha presentat el document d’acceptació de 
residus i el comprovant del dipòsit per a la posterior gestió, signat per un gestor de 
residus autoritzat. 

 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’esmentat, per tal de poder valorar correctament la proposta per a la construcció 
d’un garatge i completar l’expedient, caldrà aportar la documentació tècnica necessària 
que detalli amb claredat les obres proposades, tenint en compte en qualsevol cas, els 
condicionants establerts a l’Ordenança municipal reguladora de les condicions dels 
aparcaments i els seus accessos a través de la via pública.” 
 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica, emès en data 09/04/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
 
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA A LA SOL·LICITUD DE 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENORS PER A CONSTRUIR UNA PORTA DE 
GARATGE A L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MAS MUNÍ, 11 
 
 
FETS 
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En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la construcció d’una porta de 
garatge a l’edifici situat al carrer Mas Muní, 11, número d’expedient 974, en data 7 d’abril 
del 2021 s’ha presentat nova documentació en resposta a un primer escrit d’esmenes 
dels Serveis tècnics municipals.  
 
Per altra banda, es verifica que també s’ha inclòs a l’expedient un projecte tècnic de les 
obres proposades en format paper i sense registre d’entrada. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada, puja a la quantitat 
de 4.100,00 € (IVA exclòs).  
 
L’expedient també s’acompanya amb un assumeix de direcció facultativa i els justificants 
de les liquidacions corresponents a les taxes i impostos de les obres, així com les 
garanties pels valors urbanístics en risc. 
 
 
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.- Revisat el projecte tècnic presentat en format paper, es comprova que les 
obres proposades consisteixen en la reforma interior d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres per adequar part de l’espai existent per a la creació d’un garatge.  
 
Concretament, es pretén obrir una porta de garatge a la façana del C/ Mas Muní, 11 i 
adequar una superfície aproximada de 23,50 m2 de la part frontal de l’habitatge com a 
garatge. Es preveu deixar un pas lateral de 90 centímetres per accedir a l’habitatge des 
del carrer sense haver de passar pel garatge, ara bé, l’habitatge deixa de tenir ventilació 
i assolellament a través de la façana del carrer Mas Muní. 
 
L’habitatge, d’acord amb el plànols aportats, té una superfície aproximada, abans de la 
reforma, de 61,45 m2 a més d’un bany exterior situat al pati posterior.  
 
Segona.- Consultat el POUM de planejament vigent, es comprova que el punt 6 de 
l’article 75 s’indica el següent: 
 

“6. Tot habitatge o apartament rebrà ventilació i assolellament a través de la 
façana principal de l’edificació.” 

 
Tal i com ja s’ha comentat al punt anterior, la reforma proposada deixa l’habitatge 
existent sense ventilació i assolellament a través de la façana del carrer Mas Muní, ara 
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bé, la parcel·la, d’acord amb el plànol d’ordenació del POUM, també té façana per la 
part posterior al carrer Sant Pere. 
 

 
 
 
Tercera.- La creació del garatge redueix l’habitatge en més d’un terç la seva superfície 
inicial construïda (superfície aproximada després de la reforma: 37,95 m2). Per altra 
banda, les obres proposades representen una modificació substancial de les condicions 
d’habitabilitat i al projecte no queda justificat el compliment del Decret d’habitabilitat ni 
del Codi Tècnic de l’edificació. 
 
Quarta.- Pel que fa al nou aparcament, la nova documentació aportada justifica el 
compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les condicions dels aparcaments i 
els seus accessos a través de la via pública. 
 
Quinta.- En relació a la gestió de residus,  s’ha presentat el document d’acceptació de 
residus i el comprovant del dipòsit per a la posterior gestió, signat per un gestor de 
residus autoritzat. 
 
Sexta.- El pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a 
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres és de 11.768,33 €  
 

 
 
Per tant, pel que fa a 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 de 
referència com a base del pagament a compte, donat que aquest és d’un import superior 
al pressupost presentat juntament amb la sol·licitud.  
 

ConcepteNº m2 Mb Mr Pr

Mòduls de 
referència 1 23,5 511 Reformes  que afectin elements  

estructura ls . 0,7 Habitatges  entre 50 m² i  100 m². 
Vestuaris . 1,4 500,78 11.768,33

500,78 11.768,33
470,73

Ordenança fiscal núm. 5. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ct Cu

Pressupost de referència
Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (4% del pressupost de referència)
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CONCLUSIONS 
 
Per tot l’esmentat, donat que les obres proposades modifiquen substancialment 
l’habitatge existent, serà necessari tramitar l’expedient com a llicència d’obres majors, 
aportant el projecte tècnic corresponent on es justifiqui tant el compliment de la 
normativa urbanística de planejament vigent, el POUM, com la resta de normativa 
vinculant (Decret d’habitabilitat, Codi Tècnic de l’edificació, ...) 
 
Així mateix, caldrà aportar els justificants de les liquidacions complementàries tant de 
les taxes d’obra major com dels impostos i les garanties pels valors urbanístics en risc 
d’acord amb el pressupost de referència. 
 
En qualsevol cas, caldrà presentar tota la documentació, inclòs el projecte tècnic, en 
format digital, per tal de ser incorporat correctament al gestor d’expedients.” 
 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 30/06/2021, que es transcriu a 
continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC 

 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MAJORS PER A REFORMAR 
L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MAS MUNÍ, 11 PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN GA-
RATGE 
 
 
FETS 
 
En data 9 de març de 2021 i número d’expedient 974, s’aporta sol·licitud de llicència 
d’obres menors presentada per part del Sr. xxx, per a la reforma de l’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres situat al carrer Mas Muní, 11 per a la creació d’un garatge. S’acompa-
nyava del document d’acceptació de residus i el comprovant del dipòsit per a la posterior 
gestió, signat per un gestor de residus autoritzat. 
 
En data 7 d’abril de 2021 es presenta nova documentació en resposta a un primer escrit 
d’esmenes dels Serveis tècnics municipals.  
 
En data 12 d’abril de 2021 es posa a disposició de l’interessat un nou informe tècnic 
municipal, el qual recull la necessitat de tramitar l’expedient com a llicència d’obres ma-
jors, donat que les obres proposades modifiquen substancialment l’habitatge existent.  
 
En data 26 de maig de 2021 s’aporta el projecte bàsic i executiu visat per a la construc-
ció d’un garatge al carrer Mas Muní núm. 11 de Canet de Mar. La sol·licitud s’acom-
panya de l’assumeix de direcció facultativa visat i signat, l’Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, i dels justificants de pagament de les liquidacions complementàries. El tècnic re-
dactor del projecte és l’arquitecte xxx, amb número de Col·legiat 7695. 
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En data 2 de juny de 2021 s’aporta el model normalitzat de la sol·licitud de llicència 
d’obres majors. 
 
  
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 finca de referència es troba inclosa 
al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona “R2a” correspo-
nent a la zona urbà tradicional, subzona de carrers tradicionals. Els paràmetres 
bàsics que regulen l’edificació permesa són una profunditat edificable màxima de 14 m 
a tota la seva alçada i una alçada reguladora màxima de 7,50 m corresponent a planta 
baixa i una planta pis. 
 

SEGONA.- Es comprova que la planta baixa existent sobrepassa la profunditat màxima 
edificable establerta en 14 metres per la normativa d’aplicació, en conseqüència, es 
tracta d’un volum disconforme i és d’aplicació l’art. 108 del TRLUC i l’art. 36 del POUM.  

La normativa municipal regula les llicències en construccions i usos amb volum discon-
forme a l’art. 36 del POUM de la següent manera: 

En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació discon-
forme amb els paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, però que 
no quedin fora d’ordenació, s’hi han d’autoritzar les obres de consolidació i reha-
bilitació i els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou 
planejament. 
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En conseqüència, és viable la realització de la reforma de l’edificació existent en situació 
de disconformitat, donat que no es troba fora d’ordenació. No obstant, el cost de la pre-
sent actuació haurà de ser considerada a l’hora de realitzar posteriors obres de reforma 
o rehabilitació, d’acord amb l’art. 119.3 del RLU, el qual defineix com a obres de gran 
rehabilitació: 

c) L'execució simultània o successiva d'altres obres de reforma o rehabilitació 
que tinguin un cost igual o superior al 50 per cent del valor d'una construcció de 
nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que l'edificació 
existent. 

 
 
TERCERA.- La superfície de reforma considerada en el projecte presentat inicialment 
era d’un total de 23,50m², pel qual el pressupost de referència establert corresponia a 
11.768,33€. No obstant, l’última proposta presentada preveu la reforma d’un total de 
30,60m² de superfície. Així, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost 
establert és de 15.323,87€. 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, 15.323,87 €. 
 
QUARTA.- D’acord amb el projecte presentat, es comprova que les obres proposades 
consisteixen en la reforma interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres per adequar 
part de l’espai existent per a la creació d’un garatge.  
 
Concretament, es pretén obrir una porta de garatge a la façana del C/ Mas Muní, 11 i 
adequar una superfície aproximada de 18,63 m2 útils de la part frontal de l’habitatge com 
a garatge. Es preveu deixar un pas lateral de 1,25 metres per accedir a l’habitatge des 
del carrer sense haver de passar pel garatge, ara bé, l’habitatge deixa de tenir ventilació 
i assolellament a través de la façana del carrer Mas Muní. 
 
L’habitatge, d’acord amb el plànols aportats, té una superfície aproximada, abans de la 
reforma, de 61,45 m2 a més d’un bany exterior situat al pati posterior, el qual es troba 
excedint la profunditat edificable i comunicat amb l’habitatge a través d’un espai porxat.  
 
 
CINQUENA.- Consultat el POUM de planejament vigent, es comprova que al punt 6 de 
l’article 75 s’indica el següent: 
 

“6. Tot habitatge o apartament rebrà ventilació i assolellament a través de la 
façana principal de l’edificació.” 

 
La reforma proposada deixa l’habitatge existent sense ventilació i assolellament a través 
de la façana del carrer Mas Muní, ara bé, la parcel·la, d’acord amb el plànol d’ordenació 
del POUM, també disposa de façana al carrer Sant Pere. 
SISENA.- L’art. 108 del POUM determina la necessitat de disposar d’un nombre de pla-
ces 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. Tanmateix, 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 la finca únicament disposa d’un habitatge, 
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és causa d’exempció de la necessitat de disposar de places d’aparcament. No obstant, 
la proposta presentada preveu la ubicació d’una plaça d’aparcament. 
Així mateix, es constata que la proposta presentada dona compliment a l’Ordenança 
municipal reguladora de les condicions dels aparcaments i els seus accessos a través 
de la via pública, en els punts que li són d’aplicació, tenint en consideració que es tracta 
d’un aparcament unifamiliar, amb una capacitat inferior a 5 places d’aparcament i amb 
una superfície que no supera els 100m².  
 
 
SETENA.- La creació del garatge redueix considerablement la superfície de l’habitatge 
existent, i suposa l’eliminació d’una habitació del mateix. Per tal de revisar correctament 
el compliment del Decret d’Habitabilitat, cal completar la documentació presentada.  
 
 
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 adequadament: 
 

1) Donat l’increment en la superfície afectada per la reforma prevista, cal realitzar 
els 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 15.323,87€.  

2) Per tal de justificar el compliment del Decret 141/2012 d’Habitabilitat, és precís 
aportar les justificacions següents:  

a. Definir gràficament l’equip de cuina existent, de manera que es pugui 
verificar que disposa, com a mínim, de pica i aparell de cocció elèctric o 
de gas. 

b. Definir gràficament l’equip higiènic existent, de mode que es pugui 
verificar que estigui format, com a mínim, per un lavabo, un vàter i una 
dutxa o banyera, així com el compliment de l’apartat 6.4 del Decret 
d’Habitabilitat. 

c. Definir la ubicació de la instal·lació de l’equip de rentada de roba. 

d. Cal determinar la superfície de l’habitatge resultant després de l’actuació. 

e. Es recomana aportar còpia de la cèdula d’Habitabilitat vigent per tal de 
poder comprovar les afirmacions recollides a la memòria tècnica. 

3) Cal aportar les fitxes justificatives del CTE que manquen per completar la 
documentació.  

4) Cal aportar el full d’estadística degudament complimentat i signat. 

 

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.” 
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Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 03/09/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A REFORMAR L’EDIFICI SI-
TUAT AL CARRER MAS MUNÍ, 11 PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN GARATGE 
 
 
FETS 
 
En data 9 de març de 2021 i número d’expedient 974, s’aporta sol·licitud de llicència 
d’obres menors presentada per part del Sr. xxx, per a la reforma de l’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres situat al carrer Mas Muní, 11 per a la creació d’un garatge. S’acompanya 
del document d’acceptació de residus i el comprovant del dipòsit per a la posterior gestió, 
signat per un gestor de residus autoritzat. 
 
En data 7 d’abril de 2021 es presenta nova documentació en resposta a un primer escrit 
d’esmenes dels Serveis tècnics municipals.  
 
En data 12 d’abril de 2021 es posa a disposició de l’interessat un nou informe tècnic 
municipal, el qual recull la necessitat de tramitar l’expedient com a llicència d’obres ma-
jors, donat que les obres proposades modifiquen substancialment l’habitatge existent.  
 
En data 26 de maig de 2021 s’aporta el projecte bàsic i executiu visat per a la construc-
ció d’un garatge al carrer Mas Muní núm. 11 de Canet de Mar. La sol·licitud s’acom-
panya de l’assumeix de direcció facultativa visat i signat, l’Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, i dels justificants de pagament de les liquidacions complementàries. El tècnic re-
dactor del projecte és l’arquitecte xxx, amb número de Col·legiat 7695. 
 
En data 6 de juny de 2021 s’aporta el model normalitzat de la sol·licitud de llicència 
d’obres majors. 
 
En data 21 de juliol 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 la llicència d’obres sol·licitada cal: 
 

5) Realitzar els 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 15.323,87€.  

6) Justificar el compliment del Decret 141/2012 d’Habitabilitat, definint gràficament 
l’equip de cuina i l’equip higiènic existents, definir la ubicació de la instal·lació de 
l’equip de rentada de roba i determinar la superfície de l’habitatge resultant 
després de l’actuació. Així mateix, es recomana aportar còpia de la cèdula 
d’Habitabilitat vigent. 

7) Aportar les fitxes justificatives del CTE que manquen per completar la 
documentació.  
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8) Aportar el full d’estadística degudament complimentat i signat. 

 

En data 9 de juliol de 2021 el Sr. xxx, promotor de l’actuació, aporta els justificants de 
pagament de les liquidacions complementàries.  

 

En data 20 de juliol de 2021 (ENTRA-2021-7320) es fa entrada d’un informe tècnic que 
dona resposta a l’informe tècnic municipal i es completa la documentació de l’expedient. 
 
 
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 finca de referència es troba inclosa 
al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona “R2a” correspo-
nent a la zona urbà tradicional, subzona de carrers tradicionals. Els paràmetres 
bàsics que regulen l’edificació permesa són una profunditat edificable màxima de 14 m 
a tota la seva alçada i una alçada reguladora màxima de 7,50 m corresponent a planta 
baixa i una planta pis. 

SEGONA.- Es comprova que la planta baixa existent sobrepassa la profunditat màxima 
edificable establerta en 14 metres per la normativa d’aplicació, en conseqüència, es 
tracta d’un volum disconforme i és d’aplicació l’art. 108 del TRLUC i l’art. 36 del POUM.  

La normativa municipal regula les llicències en construccions i usos amb volum discon-
forme a l’art. 36 del POUM de la següent manera: 
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En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació discon-
forme amb els paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, però que 
no quedin fora d’ordenació, s’hi han d’autoritzar les obres de consolidació i reha-
bilitació i els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou 
planejament. 

En conseqüència, és viable la realització de la reforma de l’edificació existent en situació 
de disconformitat, donat que no es troba fora d’ordenació. No obstant, el cost de la pre-
sent actuació haurà de ser considerada a l’hora de realitzar posteriors obres de reforma 
o rehabilitació, d’acord amb l’art. 119.3 del RLU, el qual defineix com a obres de gran 
rehabilitació: 

c) L'execució simultània o successiva d'altres obres de reforma o rehabilitació 
que tinguin un cost igual o superior al 50 per cent del valor d'una construcció de 
nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que l'edificació 
existent. 

 
TERCERA.- Les obres proposades consisteixen en la reforma interior d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres per adequar part de la seva superfície per a la creació d’un 
garatge.  
 
Concretament, es vol obrir una porta de garatge a la façana del C/ Mas Muní, 11 i ade-
quar una superfície aproximada de 18,63 m2 útils de la part frontal de l’habitatge com a 
garatge. Es preveu deixar un pas lateral d’1,25 metres per accedir a l’habitatge des del 
carrer sense haver de passar pel garatge, ara bé, l’habitatge deixa de tenir ventilació i 
assolellament a través de la façana del carrer Mas Muní. 
 
L’habitatge, d’acord amb el plànols aportats, té una superfície aproximada, abans de la 
reforma, de 61,45 m2, a més d’un bany exterior situat al pati posterior, el qual es troba 
excedint la profunditat edificable i comunicat amb l’habitatge a través d’un espai porxat. 
Una vegada realitzada la reforma, l’habitatge passa a disposar d’un total de 38,33m² de 
superfície útil. 
 
QUARTA.- Consultat el POUM de planejament vigent, es comprova que al punt 6 de 
l’article 75 s’indica el següent: 
 

“6. Tot habitatge o apartament rebrà ventilació i assolellament a través de la 
façana principal de l’edificació.” 

La reforma proposada deixa l’habitatge existent sense ventilació i assolellament a través 
de la façana del carrer Mas Muní, ara bé, la parcel·la, d’acord amb el plànol d’ordenació 
del POUM, també disposa de façana al carrer Sant Pere. 
 
CINQUENA.- 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. Tanmateix, 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 la finca únicament disposa d’un habitatge, 
és causa d’exempció de la necessitat de disposar de places d’aparcament. No obstant, 
la proposta presentada preveu la ubicació d’una plaça d’aparcament. 
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Així mateix, es constata que la proposta presentada dona compliment a l’Ordenança 
municipal reguladora de les condicions dels aparcaments i els seus accessos a través 
de la via pública, en els punts que li són d’aplicació, tenint en consideració que es tracta 
d’un aparcament unifamiliar, amb una capacitat inferior a 5 places d’aparcament i amb 
una superfície que no supera els 100m².  
 
SISENA.- La documentació aportada dona resposta als requeriments d’esmenes sol·li-
citats, donat que es completa la documentació de la següent manera: 
 

- S’aporten els justificant dels pagaments complementaris de taxes i impostos 
d’acord amb el pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança 
fiscal vigent. 

- S’aporta la justificació del compliment del Decret 141/2012 d’Habitabilitat, 
definint gràficament l’equip de cuina i l’equip higiènic, de manera que es pot 
comprovar que l’habitatge disposa del elements mínims exigits i que aquesta 
dotació no es veu reduïda amb l’actuació; es defineix la ubicació de la instal·lació 
de l’equip de rentada de roba dins de la pròpia cuina; i es determina la superfície 
útil de l’habitatge resultant després de l’actuació. Així mateix, s’aporta còpia de 
la cèdula d’Habitabilitat vigent per tal de poder verificar la informació definida al 
projecte. 

Val a dir que la intervenció prevista “disminució de la superfície útil d’un habitatge 
existent” no està tipificada en l’annex 4 del Decret 141/2012. Per tal d’obtenir la 
cèdula de l’habitatge resultant, es podrà sol·licitar la cèdula d’habitabilitat com a 
segona ocupació justificant la variació de la superfície amb còpia de la llicència 
i/o projecte on consti aquesta reducció de la superfície útil destinada a habitatge, 
el qual justificaria que l’entitat no és objecte d’una divisió per fer un altre habitatge 
(grup E). 

- S’aporta la fitxa justificativa del DB SUA del CTE degudament complimentada.  

- S’aporta el full d’estadística degudament complimentat i signat. 

 
 
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 reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al 
carrer Mas Muní, núm. 11 de Canet de Mar per a la creació d’un garatge. 
 

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 21/09/2021, que es transcriu a 
continuació: 
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“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 

En data 09/03/2021 (ENTRA-2021-2223) el senyor xxx. sol·licita llicència d’obres majors 
consistents en la reforma de l’edifici situat al carrer Mas Muní, 11, per a la creació d’un 
garatge, d’acord amb la documentació tècnica redactada pel senyor xxx, arquitecte 
tècnic. 

En data 10/03/2021 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 
15/03/2021. 
 
En data 07/04/2021 (ENTRA-2021-3286) es presenta nova documentació per completar 
l’expedient i l’arquitecta municipal emet informe en data 09/04/2021 en el que fa constar 
que donat que les obres proposades modifiquen substancialment l’habitatge existent, 
serà necessari tramitar l’expedient com a llicència d’obres majors, aportant el projecte 
tècnic corresponent on es justifiqui tant el compliment de la normativa urbanística de 
planejament vigent, el POUM, com la resta de normativa vinculant (Decret d’habitabilitat, 
Codi Tècnic de l’edificació, ...). El requeriment d’esmena és notificat al sol·licitant de la 
llicència en data 12/04/2021. 
 
En data 17/04/2021 (ENTRA-2021-3656) es presenta una sol·licitud de pròrroga del 
termini per a la presentació de la documentació requerida, atès que la realització del 
projecte i posterior tramitació pel COAC fan impossible poder complir amb el termini 
fixat. 
 
En data 26/05/2021 (ENTRA-2021-5133) es presenta nova documentació en resposta 
al requeriment d’esmena efectuat: projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte 
tècnic xxx (visat 2021002877, de 25/05/2021), full d’assumeix visat i signat i estudi basic 
de seguretat I salut, visat I signat. 
 
En data 30/06/2021 l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar les esmenes 
que cal realitzar en el projecte presentat per tal de donar compliment a la normativa 
urbanística. El requeriment d’esmena és notificat al sol·licitant de la llicència en data 
06/07/2021. 
 
En dates 09/07/2021 (ENTRA-2021-7013) i 20/07/2021 (ENTRA-2021-7320) s’aporta 
nova documentació i, en data 03/09/2021, l’arquitecta municipal emet informe favorable, 
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),  
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- 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 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. 
 
En data 03/09/2021 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat, si bé recorda 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. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Reforma 1,67 €/m2  30,60 m2 51,10 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
 
01/03/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000001067 ................................. 168,21 € 
31/05/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000002554 ................................. 165,75 € 
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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. 
 
D’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 
30/06/2021,  es constata que si bé al projecte presentat consta un pressupost d’execució 
material de 11.768,33 euros, amb l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost 
resultant és de 15.323,87 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 
15.323,87 € 4%  612,95 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
 
01/03/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000001066 ................................. 164,00 € 
31/05/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000002552 ................................. 306,73 € 
09/07/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000003124 ................................. 142,22 € 
 
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 306,48 € 
 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit dels imports següents: 
 
01/03/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000001068 ................................... 82,00 € 
31/05/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000002555 ................................. 153,37 € 
09/07/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000003125 ................................... 71,11 € 
 
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. DA21.063, 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 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: 
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“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 i amb l’informe tècnic de data 
03/09/2021, 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 al senyor xxx per a la reforma de 
l'habitatge situat al carrer Mas Muní, 11, per a la creació d’un garatge, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
 
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 
NÚMERO AUTOLIQUIDA-

CIÓ DATA DE PAGAMENT 

ICIO 612,95 € 

164,00 € 
2021/0000001066 

26/02/2021 01/03/2021 

306,73 € 
2021/0000002552 

28/05/2021 31/05/2021 

142,22 € 
2021/0000003124 

06/07/2021 09/07/2021 

Taxes Urbanístiques     333,96 € 
168,21 € 

2021/0000001067 
26/02/2021 

01/03/2021 

165,75 € 
2021/0000002554 

28/05/2021 31/05/2021 

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

CONCEPTE IMPORT 
NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓ 

DATA DE PAGAMENT 
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Garantia pels valors 
urbanístics en risc 

306,48 € 

82,00 € 
2021/0000001068 

26/02/2021 01/03/2021 

153,73 € 
2021/0000002555 

28/05/2021 31/05/2021 

71,11 € 
2021/0000003125 

06/07/2021 09/07/2021 

 
 
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. Alcaldia 
 
 
2.2.1. RELACIÓ DE DECRETS DE DATA DEL 13 AL 19 DE SETEMBRE DE 2021 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 13 al 19 de setembre de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2021/1833 Resolució desestimació rp 13/09/2021 

RESAL2021/1834 Decret nomenament funcionaria interina substitució IT 13/09/2021 

RESAL2021/1835 Decret encàrrec servei defensa jurídica delictes lleus 10-2021 13/09/2021 

RESAL2021/1836 Decret AI 08_09 14/09/2021 

RESAL2021/1837 Decret PS 13_09 14/09/2021 

RESAL2021/1838 Decret d'Alcaldia 14/09/2021 

RESAL2021/1839 Decret IMI 13_09 14/09/2021 

RESAL2021/1840 Decret AI 13_09 14/09/2021 

RESAL2021/1841 Decret assabentat renúncia lloguer plaça 274 14/09/2021 

RESAL2021/1842 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm. 406 14/09/2021 

RESAL2021/1843 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1844 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1845 Decret INCOACIÓ civisme xx 14/09/2021 

RESAL2021/1846 Decret Convocatòria JGL ordinària 16092021 14/09/2021 

RESAL2021/1847 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1848 Decret exp. 21-230622 14/09/2021 

RESAL2021/1849 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm.247 14/09/2021 

RESAL2021/1850 Decret d'Alcaldia linies fonamentals pss 2022 14/09/2021 

RESAL2021/1851 Decret INCOACIÓ civisme -A 14/09/2021 

RESAL2021/1852 Resolució incoació expedient rp 14/09/2021 

RESAL2021/1853 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 
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RESAL2021/1854 Decret exp. 111504 14/09/2021 

RESAL2021/1855 Decret exp.21-232329 14/09/2021 

RESAL2021/1856 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1857 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1858 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1859 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1860 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1861 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1862 Decret Aprovació AD's relació Q_2021_27 14/09/2021 

RESAL2021/1863 Decret aprovació pròrroga contracte 14/09/2021 

RESAL2021/1864 Decret INCOACIÓ civisme xP 14/09/2021 

RESAL2021/1865 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1866 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1867 Decret INCOACIÓ gossos x 14/09/2021 

RESAL2021/1868 Decret INCOACIÓ civisme Cx 14/09/2021 

RESAL2021/1869 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1870 Decret INCOACIÓ civisme x 14/09/2021 

RESAL2021/1871 Decret INCOACIÓ civisme Ix 14/09/2021 

RESAL2021/1872 Decret canvi titularitat nínxol 1470 15/09/2021 

RESAL2021/1873 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia liquidacions arrendament local ambulància maig a agost 2021 15/09/2021 

RESAL2021/1874 Decret baixes caducitat - 3r trim 2020 16/09/2021 

RESAL2021/1875 Decret encàrrec servei programa CoeduCanet 2021-22 16/09/2021 

RESAL2021/1876 Decret baixes ofici 3r trimestre 2020 16/09/2021 

RESAL2021/1877 DECRET DEVOLUCIONS DE FIANCES 16/09/2021 

RESAL2021/1878 DECRET DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS JOAN OMS 6 17/09/2021 

RESAL2021/1879 DECRET DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 17/09/2021 

RESAL2021/1880 Decret AI 15_09 17/09/2021 

RESAL2021/1881 Decret alta inventari mòdul platja 17/09/2021 

RESAL2021/1882 DECRET DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS R. ST 17/09/2021 

RESAL2021/1883 Decret rectificació error material 17/09/2021 

RESAL2021/1884 Decret 1a Tinència aprovació IRPF agost i ordena pagament AEAT 17/09/2021 

RESAL2021/1885 Decret aprovació de factures F_81 ADO sense reparament 17/09/2021 

RESAL2021/1886 Decret aprovació de factures F_75_O sense reparament 17/09/2021 

RESAL2021/1887 Decret aprovació de factutres F/2021/73 O sense reparament 17/09/2021 

RESAL2021/1888 Decret 1a Tinència revocació assignació provisional tasques 17/09/2021 

RESAL2021/1889 Decret aprovació de factures F_2021_77 O sense reparació 17/09/2021 

RESAL2021/1890 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 17/09/2021 

RESAL2021/1891 Decret concessió bestreta Sr. xx 17/09/2021 

RESAL2021/1892 Decret baixes ofici 4rt trimestre 2020 17/09/2021 

RESAL2021/1893 Decret DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT 17/09/2021 
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RESAL2021/1894 Decret targeta d'aparcament individual 17/09/2021 

RESAL2021/1895 Resolució aprov definitiva projecte Masoveria 17/09/2021 

RESAL2021/1896 Decret targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat 17/09/2021 

RESAL2021/1897 Decret 2a Tinència aprovació memòria valorada ampliació potència elèctrica mercat 17/09/2021 

RESAL2021/1898 Decret baixes caducitat - 4rt trimestre 2020 17/09/2021 

RESAL2021/1899 Decret 1a Tinència nomenament puntual interventora accidental 17/09/2021 

RESAL2021/1900 Decret exp. 112652 17/09/2021 

RESAL2021/1901 Decret INCOACIÓ civisme MENOR - xx 17/09/2021 

RESAL2021/1902 Decret aprovació de factures F/2021/70 fase O sense reparament 17/09/2021 

RESAL2021/1903 Decret INCOACIÓ civisme x 17/09/2021 

RESAL2021/1904 Decret exp. 21-232283 17/09/2021 

RESAL2021/1905 Aprovació factures Fase O F2021 F82 sense reparament 17/09/2021 

RESAL2021/1906 Decret INCOACIÓ civisme (MENOR)  x 17/09/2021 

RESAL2021/1907 Decret aprovació factures F/2021 O sense reparament 17/09/2021 

RESAL2021/1908 Decret INCOACIÓ civisme x 17/09/2021 

RESAL2021/1909 Decret INCOACIÓ civisme x 17/09/2021 

RESAL2021/1910 Resolució expedient sancionador residus 17/09/2021 

RESAL2021/1911 Decret 1a Tinència adscripció provisional al lloc de treball d'encarregat d'enllumenat 17/09/2021 

 
2.3. Secretaria 
 
2.3.1. AUTORITZACIÓ NOUS PROFESSIONALS A ADSCRIURE AL CONTRACTE DE 
SERVEI DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA. 

 
 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2019, 
va acordar adjudicar a la societat Eduvic, SCCL, amb NIF núm. F60709896, el contracte 
del servei de psicologia i logopèdia.  
 
Atès que en data 12 de novembre de 2019, es va procedir a la formalització del con-
tracte, establint-se en la clàusula quarta una durada del contracte de dos anys, per bé 
que podrà ser prorrogat, d’any en any fins un màxim de 4 anys, pròrrogues incloses. 
 
Atès que en data 7 de juny de 2021 s’ha rebut escrit registre d’entrada núm. ENTRA-
2021-5692  de la senyora Adela Camí Delabert en representació d’Eduvic, SCCL en què 
sol·licita l’adscripció al servei d’una nova professional en substitució de la psicòloga i la 
logopeda que fins ara estaven adscrites al servei. 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol d’enguany, 
es va autoritzar el canvi de professional, en substitució de la psicòloga i logopeda per a 
la prestació de serveis de psicologia i logopèdia. 
 
Atès que en data 13 de setembre de 2021 s’ha rebut un nou escrit registre d’entrada 
núm. ENTRA-2021-8893 de la senyora Adela Camí Delabert en representació d’Eduvic, 
SCCL en què sol·licita l’adscripció al servei de dues noves professionals en substitució 
de la psicòloga i logopeda que ja s’havia demanat en data 7 de juny. 



 

47 
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 

 
Vist que en la clàusula cinquena del contracte de servei de referencia s’establia la pos-
sibilitat de que l’equip tècnic destinat a la prestació del servei oferts a la seva plica, 
pogués patir variacions amb l’autorització expressa de l’òrgan de contractació i sempre 
que els nous tècnics oferts per la contractista tinguin el mateix nivell d’experiència i titu-
lació que els substituïts. 
 
Vist que les professionals que es proposen per adscriure al servei, estan en possessió 
de la titulació acadèmica requerida, tant en psicologia com en logopèdia i que compten 
amb l’experiència professional mínima requerida de dos anys en cadascuna de les es-
pecialitats (tal i com requereix la clàusula 11 del PCAP). 
 
Vist l’informe emès en data 17 de setembre d’enguany, per la tècnica d’educació, que 
consta a l’expedient favorable al canvi de professionals esmentat. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Lo-
cal, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplica-
ció, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de professionals a adscriure al present contracte de servei 
comunicat per la mercantil Eduvic, SCCL amb NIF núm. F60709896, en data  13 de 
setembre de 2021 (registre núm. ENTRA-2021-8893) en substitució de la psicòloga i 
logopeda per a la prestació del servei de psicologia i logopèdia. 
 
Segon.- El present contracte es seguirà regint per totes i cadascuna de les clàusules 
fixades en el document formalitzat en data 12 de novembre de 2019. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució a intervenció i a la responsable del contracte als 
efectes oportuns. 
 
 
2.4. Promoció Econòmica i Turisme 
 
2.4.1.ACCEPTACIÓ RECURSOS TÈCNICS ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, EN EL MARC DEL CATÀLEG XGL 2021, EN L'ÀMBIT DE 
POLÍTIQUES LOCALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, CONSUM I 
TURISME 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 28 de gener de 
2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Go-
verns Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 2021-
2023, així com el seu règim jurídic i econòmic. 
 



 

48 
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 

Atès que mitjançant Decret 2021/473 de la 1ªTinència de l’Alcaldia, de 2 de març de 
2021, l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de diverses subvencions i 
ajuts en l’àmbit de de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Tu-
risme, entre els quals es sol·licitaven els recursos següents: 
 

Suport jurídic en matèria de mercats de venda no sedentària 

Suport i assistència tècnica als ens locals en matèria jurídica per l’elaboració o mo-
dificacions d’ordenances, bases de convocatòries, atorgaments d’autoritzacions va-
cants o altres àmbits de gestió dels mercats de venda no sedentària. 

Grup d’interrelació per a la promoció de l’activitat comercial 

Grup d’intercanvi, coneixement i reflexió entre el personal tècnic dels ens locals amb 
l’objectiu de generar noves iniciatives al teixit comercial, mercats i fires locals. 

 

Atès que en data 3 d’agost de 2021 s’ha rebut, per part de la Diputació de Barcelona, la 
comunicació d’aprovació dels recursos materials de la Gerència de Serveis de Comerç 
en el març de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de Concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona amb 
data 29 de juliol, consistents en la realització de serveis i activitats. 

Atès que la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dictamen 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 22 de setembre de 2021, que forma part de l’expedient 
 
Fonaments de dret: 

Règim jurídic i econòmic del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 2021-2023 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar els següents recursos tècnics atorgats per la Diputació de Barcelona, 
consistents en la realització de serveis i activitats, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2021 el qual s’emmarca en el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023,  
 

Codi  

XGL 
Recurs / Actuació 

21/Y/312411 

Suport jurídic en matèria de mercats de venda no sedentària: Su-
port i assistència tècnica als ens locals en matèria jurídica per l’ela-
boració o modificacions d’ordenances, bases de convocatòries, 
atorgaments d’autoritzacions vacants o altres àmbits de gestió 
dels mercats de venda no sedentària. 
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21/Y/312343 

Grup d’interrelació per a la promoció de l’activitat comercial : Grup 
d’intercanvi, coneixement i reflexió entre el personal tècnic dels 
ens locals amb l’objectiu de generar noves iniciatives al teixit co-
mercial, mercats i fires locals. 

 
Segon.- L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució.  
 
Tercer.- L’execució i justificació de les accions s’hauran d’ajustar a allò establert en el 
Règim de concertació i en la convocatòria 2021. 
 
 
2.5. Medi Ambient 
 
2.5.1. ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ "ACTUACIONS 
D'INFORMACIÓ I MANTENIMENT A LES PLATGES EN EL CONTEXT DE LA COVID-
19" APROVAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2021 DEL PLA DE CONCERTACIÓ 
XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023 
 
Fets: 

Vista la comunicació rebuda per part de la Diputació de Barcelona en data 21 de setem-
bre de 2021 i registre d’entrada núm. 2021-9293. 

En virtut de l’acord núm. 545/2021 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
en data 16/09/2021, que aprova les concessions del fons de prestació "Actuacions d'in-
formació i manteniment a les platges en el context de la COVID-19", en el marc de la 
convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Lo-
cals 2020-2023. 

Vista la relació detallada dels imports concedits dins del fons de prestació "Actuacions 
d'informació i manteniment a les platges en el context de la COVID-19":  

 

 CODI Import concedit 2021 

Canet de Mar 21/Y/312247 3.500,00 € 

 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 

Primer.- Acceptar la concessió del fons de prestació "Actuacions d'informació i mante-
niment a les platges en el context de la COVID-19" aprovat per la Diputació de Barce-
lona, en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 

 CODI Import concedit 2021 

Canet de Mar 21/Y/312247 3.500,00 € 
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Segon.- Facultar l'alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 

Tercer.- Comunicar expressament l'acceptació de l'ajut concedit a la Diputació de Bar-
celona, a través del PMT, i als Serveis Econòmics municipals. 

 
2.6. Educació, Igualtat i Participació 
 
2.6.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DESPESES - CONVENI IES 2020 
 
RELACIÓ DE FETS 

 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2020 
es va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís 
Domènech i Montaner per tal de que l’Ajuntament de Canet de Mar pogués utilitzar de-
terminats espais de les instal·lacions que l’Institut té al Carrer Francesc Cambó (mòduls 
de les pistes de Vil·la Flora i del costat del gimnàs, i el gimnàs i pistes poliesportives) 
fora de l’horari escolar i sense interferir en l’activitat docent, per realitzar activitats de 
caràcter social. 
 
Atès que el conveni es va signar el 14 de desembre de 2020, amb vigència durant tot 
l’any 2020.  
 
Atès que la Clàusula Tercera del conveni establia un règim de compensació econòmica 
per l’ús de les instal·lacions de l’Institut: 
 

“L’Ajuntament de Canet de Mar, col·laborarà en el finançament de les despeses 
de neteja, consum d’aigua, electricitat, derivades dels usos d’aquestes instal·laci-
ons i així com altres tasques de manteniment que requereixin l’espai utilitzat (gim-
nàs, vestidors, pistes i entorn) com tasques de jardineria i altres que no es puguin 
cobrir des de l’Àrea de Medi Ambient. 
 
En concepte de les despeses assenyalades anteriorment l’Ajuntament farà un 
abonament anual a l’ Institut Lluís Domènech i Montaner (CIF Q5850056B) per 
import de 7.000,00€ (set mil euros), que també inclourà aquells desperfectes que 
es produeixin per l’ús normal de les instal·lacions. Aquesta despesa anirà a càrrec 
de l’aplicació pressupostaria 52 34200 20200 del vigent pressupost ordinari de 
l’any 2020. L’abonament es destinarà a finançar les despeses que es produeixin 
al llarg de l’any 2020.” 

 
Atès que a la Clàusula Sisena del Conveni s’establia el Termini i la forma de justificació 
de les despeses: 
 

“L’ Institut Lluís Domènech i Montaner haurà de justificar les despeses en que hagi 
incorregut durant l’any 2020 com a conseqüència de la cessió, com a màxim el dia 
31 de gener de 2021 mitjançant la presentació de còpia de les factures correspo-
nents per un import màxim de 7.000,00€ (set mil euros).” 

 
Atès que en data 26 de gener de 2021, l’IES Lluís Domènech i Montaner va presentar 
la documentació justificativa de les despeses esmentades a la Clàusula Tercera, 
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mitjançant registre d’entrada número 2021/652. 
 
Vist l’Informe Tècnic relatiu a l’aprovació de la Justificació de les despeses, emès en 
data 23 de juliol de 2021 pel Tècnic d’Esports, i què es transcriu a continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC 

 
FETS 
 
Donat que l’institut Lluís Domènech i Montaner  ha presentat factures en concepte 
de les despeses electricitat de diferents períodes de l’any 2020, de netejar de les 
classes per l’Escola d’adults i  de 2 comandaments d’aire  condicionat i posta en 
marxa dels mateixos, per justificar el conveni del mateix any on implicava una 
col·laboració en diferents àrees de l’ajuntament (esports, educació i festes) per a 
la cessió d’espais per desenvolupar activitats municipals. 
 
Donat que aquests factures fan referència a despeses del centre educatiu on 
l’ajuntament  ha estat realitzant activitats de diferents àrees com esports, educació 
i joventut. 
 
Donat que l’institut Lluís Domènech i Montaner ha presentat dintre dels terminis 
establerts la justificació del conveni. 
 
Donat que la totalitat de l’import de les factures presentades és de set mil cent 
trenta-un amb trenta sis euros (7.131,36€) i supera la quantitat atorgada en el con-
veni (7.000,00€) 
 
CONCLUSIONS 
 
Per aquests motius considerem oportú aprovar la justificació del pagament, realit-
zada el 24 de desembre del 2020, de set mil euros (7.000€) a l’institut Lluís Do-
mènech i Montaner tal i com s’establia en el conveni signat.” 

 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Donar per correctament justificades les despeses d’utilització de les instal·laci-
ons presentades per l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner, i 
aprovar el pagament de l’import màxim de 7.000,00€ (set mil euros) establert a la Clàu-
sula Sisena del Conveni de col·laboració, signat el 14 de desembre de 2020, entre l’IES 
Lluís Domènech i Montaner i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària i comunicar als departaments 
d’Esports, Intervenció i Tresoreria. 
 
 
3. Propostes urgents 
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L’alcaldessa i presidenta de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot 
seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Promoció Econòmica i Turisme 
 
3.1.1. APROVACIÓ RENOVACIÓ DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR AL COMPROMÍS PER A LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA BIOSPHERE 
COMARQUES DE BARCELONA 
 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 19 de març de 2020, va 
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al compromís per a la sostenibilitat 
turística BIOSPHERE comarques de Barcelona. 
 
Atès que en data 7 de setembre de 2021 el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme, com a ens gestor del programa Compromís per la Sostenibilitat Turística BI-
OSPHERE a les comarques de Barcelona coordinat per la Diputació de Barcelona i la 
Cambra de Comerç de Barcelona, ha sol·licitat a l'Ajuntament de Canet de Mar la sig-
natura de la Declaració Responsable com a requisit per poder renovar el distintiu del 
qual gaudeix l'Oficina de Turisme. 
 
Atès que des de l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme es té interès en renovar l’ad-
hesió a aquest programa per continuar amb el procés d’implementació d’un model de 
turisme sostenible per a que el territori rebi un impacte positiu d’aquesta activitat, incor-
porant criteris com la gestió sostenible, la conservació mediambiental, la qualitat i segu-
retat, el patrimoni cultural, el desenvolupament socioeconòmic i la satisfacció del client. 
 
Atès que el cost de la renovació del distintiu és de 40,00 € però enguany està bonificat 
i és gratuït, per la qual cosa l’Ajuntament no ha de preveure cap pagament per aquest 
concepte. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 22 de setembre que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
 
El Biosphere és un segell de turisme sostenible que aplica els Objectius de 
Desenvolupament sostenible de l'Instituto de Turismo Responsable (ITR), or-
ganització internacional que promou, des de fa més de 20 anys, el turisme res-
ponsable a nivell internacional. El “Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere” 
vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turís-
tics de les comarques de Barcelona. 
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El projecte està liderat per Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Bar-
celona, però a la comarca del Maresme n’és l’ens gestor el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 19 de març de 
2020, va acordar l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
compromís per la sostenibilitat turística Biosphere Comarques de Barcelona. 
 
Durant aquest primer any d’implantació, des de l’Oficina de Turisme s’ha partici-
pat en actuacions formatives col·lectives i s’ha rebut assessorament individualit-
zat per a definir un pla de millora continua per aquest servei que, desprès 
d’aquestes actuacions, ha aconseguit obtenir el distintiu Biosphere Responsible 
Tourism que reconeix el compromís per la sostenibilitat turística i que garanteix 
el compliment de requisits conforme a principis de sostenibilitat i millora contínua. 
 
L'obtenció del distintiu Biosphere Responsible Tourism per part de l'Oficina de 
Turisme de Canet de Mar era un dels punts que l'Equip de Govern municipal 
s'havia proposat assolir durant aquest mandat i que formava part del Pla d'Actu-
ació Municipal (PAM). 
 
En data 7 de setembre de 2021 el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme, com a ens gestor del programa Compromís per la Sostenibilitat Turís-
tica Biosphere a les comarques de Barcelona coordinat per la Diputació de Bar-
celona i la Cambra de Comerç de Barcelona, ha sol·licitat a l'Ajuntament de Ca-
net de Mar la signatura de la Declaració Responsable com a requisit per poder 
renovar el distintiu del qual gaudeix l'Oficina de Turisme. 
 
El cost de la renovació del distintiu és de 40,00 € però enguany està bonificat i 
és gratuït, per la qual cosa l’Ajuntament no ha de preveure cap pagament per 
aquest concepte.  
 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 

PRIMERA.- Atès que durant aquest primer any d’implantació del distintiu Bi-
osphere, l’Oficina de Turisme del municipi ja ha aconseguit aquest reconeixe-
ment, des de l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme es té interès en renovar 
l’adhesió a aquest programa per continuar amb el procés d’implementació d’un 
model de turisme sostenible per a que el territori rebi un impacte positiu d’aquesta 
activitat, incorporant criteris com la gestió sostenible, la conservació mediambi-
ental, la qualitat i seguretat, el patrimoni cultural, el desenvolupament socioeco-
nòmic i la satisfacció del client.  

SEGON.- Per renovar l’adhesió, l’Ajuntament ha de enviar al Consorci de Pro-
moció Turística una declaració responsable, segons model facilitat pel Consorci 
que forma part de l’expedient. 
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TERCER.- El cost de la renovació del distintiu és de 40,00 € però enguany està 
bonificat i és gratuït, per la qual cosa l’Ajuntament no ha de preveure cap paga-
ment per aquest concepte.  
 
 

CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe. 

 
Fonaments de dret: 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la renovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
compromís per la sostenibilitat turística BIOSPHERE comarques de Barcelona, per 
continuar amb el procés d’implementació d’un model de turisme sostenible per a que el 
territori rebi un impacte positiu d’aquesta activitat, incorporant criteris com la gestió 
sostenible, la conservació mediambiental, la qualitat i seguretat, el patrimoni cultural, el 
desenvolupament socioeconòmic i la satisfacció del client. 
 
Segon.- Tramitar la renovació de l’adhesió, davant el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, mitjançant declaració responsable, segons model facilitat i que 
forma part de l’expedient 
 
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per signar tots els documents que es derivin d’aquesta 
renovació i fer efectiu els presents acords. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria. 
 
 
3.2. Acció Social i Ciudadania 
 
3.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚM. BSGG_24_2021 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_24_2021 de data 21 de setembre de 2021 
per import de 2769,14€ 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 
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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_24_2021 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
 
 

 
RELACIÓ 
NÚM.: 

  BSGG24_2021   21-09-21  

NÚM. 
BENEFICI-
ARI 

DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

174 -. - llibres/material escolar    120,00 €  - - 

175 - - llibres/material escolar    293,91 €  
Col·legi Yglesias 
SCCL                           

 F08981904 

176 - - llibres/material escolar    180,00 €  - - 

177 - - 
despeses habitatge - llo-
guers/hipoteca 

  400,00 €  EL MATEIX - 

178 - - 
despeses habitatge - sub-
ministraments - AIGUA 

    36,82 €  EL MATEIX - 

179 - - 
despeses habitatge - llo-
guers/hipoteca 

  351,29 €  EL MATEIX - 

180 - - 
aparells ortopèdics/ulle-
res/plantilles 

    87,12 €  EL MATEIX - 

181 - - 
despeses habitatge - fian-
ces 

1.300,00 € EL MATEIX - 

TO-
TAL       

2.769,14 € 
    

 
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. 
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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. 

 
3.3. Cultura i Patrimoni 
 
3.3.1.ACCEPTACIÓ JUSTIFICACIÓ I DONAR PER TANCAT EL CONVENI QUE 
INSTRUMENTALITZA LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA FUNDACIÓ PALAU I 
FABRE EN COMPLIMENT DEL COMPROMÍS ADQUIRIT EN LA SIGNATURA DEL 
CONVENI 2021 TANCAMENT SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PALAU_2021 
 
 
Fets: 
 
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 10 de juny de 2021 va aprovar 
el conveni de col·laboració amb la Fundació Palau i Fabre amb NIF: G62923032 que 
instrumentalitza la subvenció nominativa prevista al pressupost 2021 per aquesta entitat 
que promou la celebració del Festival de Poesia i + a la comarca del Maresme. 

Que durant l’any 2021 la regidoria de Cultura ha gestionat conjuntament amb la Funda-
ció Palau i Fabre la celebració de l’inici del festival de Poesia i + al nostre municipi, amb 
gran èxit d’assistents i qualitat de la proposta.  

 
Vist l’informe tècnic emès en data 20 de setembre de 2021 que es transcriu a 
continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2242/2021 2486   
Assumpte: Subvenció Nominativa Fundació Palau i Fabre Poesia i + 2021 
 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 

Primer.- Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 10 de juny de 2021 
va aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Palau i Fabre amb NIF: 
G62923032, que instrumentalitza la subvenció nominativa prevista al pressupost 2021 
per participar en les activitats organitzades per la Fundació i, concretament, per implan-
tar el Festival Poesia i + al municipi de Canet de Mar.  

Segon.- Vist allò que s’especifica en el conveni de referència pel que fa a la justificació 
de les subvenció atorgada, segons el qual cal presentar la següent documentació, dins 
el termini establert: 

- Memòria detallada (l’ajuntament proporciona un  model) 
- Exemplar que acrediti la publicitat de l’acte 
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- Relació classificada de despeses amb factures o tiquets en el cas de depeses 
de vendes al menor, transports de persones, serveis d’hostaleria i restauració, 
subministrament de begudes i comestibles, revelat de fotografies. 

- La liquidació econòmica de l‘activitat (l’ajuntament proporciona un model) 
- Un certificat  del president que acrediti la justificació de l’aplicació de la subvenció 

a la finalitat per a la qual fou concedida. 
- Una relació detallada dels ingressos (està al model de la liquidació econòmica 

que proporciona l’ajuntament) 
 
Tercer.- Amb data 30 de juliol de 2021 i número de registre ENTRA-2021-7706, amb 
data 05 d’agost de 2021 amb número de registre ENTRA-2021-7866, i finalment, amb 
data 13 de setembre de 2021 i número de registre ENTRA-2021-8873, la Fundació Pa-
lau i Fabre amb NIF: G62923032 ha presentat la justificació de la subvenció dins el 
termini que estableix el conveni. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.  
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la ge-

neral de subvencions.  
- Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajunta-

ment de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de gener de 2018.  
 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Vist el conveni signat amb l’entitat, projecte i quantitat que es relacionen a 
continuació:    
 

ENTITAT  PROJECTE 2021 
Bestreta del 100% del 

conveni 

Fundació Palau i Fabre Poesia i + 5.000€  

 
 
SEGONA.- Vista la documentació presentada per l’entitat a mode de justificació, i de la 
qual se’n deriven les següents consideracions:   
 

 ENTITAT 

PRO-
JECT

E 
2021 

Memòria - 
Fitxa 7 

Publi-
citat 

Model justificació de despeses 
–  

Fitxa 8 

Certificat 
destí sub-
venció - 
Fitxa 8 

Relació d'al-
tres ingres-
sos Fitxa 9 

Fundació Pa-
lau i Fabre 

Poe-
sia i + 

Presentada i 
correcte 

Acredi-
tada 

Acrediten correctament una des-
pesa de 5.070,20 €  

Presentada i 
correcte 

Presentada i 
correcte 

 

TERCERA.- Que la Fundació Palau i Fabre acompleix els compromisos adquirits en la 
signatura del conveni pel que fa a organitzar un esdeveniment del Festival de Poesia i 
+ al municipi de Canet de Mar, d’acord amb la documentació presentada i pel seguiment 
que l’àrea de Cultura ha realitzat de l’esdeveniment.   
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CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per al tancament del conveni que regula la 
subvenció de l’any 2021 amb la Fundació Palau i Fabre per a la celebració del Poesia i 
+.  
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
 
Tècnica municipal 

 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar la justificació i donar per tancat el conveni que instrumentalitza la 
subvenció nominativa de la Fundació Palau i Fabre en compliment del compromís ad-
quirit en la signatura del conveni 2021 segons el qual calia fixar un marc de col·laboració 
entre la Fundació privada Palau i l’Ajuntament de Canet de Mar per participar en les 
activitats organitzades per la Fundació i, concretament per implantar el Festival de Po-
esia i + al municipi de Canet de Mar. 

 

Segon.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria.  
 
3.4. Intervenció 
 
3.4.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ 
MOIXONS LLEPAFILS DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Atès allò que disposen els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, article 65 del Reglament de la llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’article 7 de l’Ordenança municipal de bases 
reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar, i l’article 
34 de les Bases d’execució del pressupost vigents en aquest exercici. 

Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2021 en l’apartat cor-
responent a l’Àrea de Festes al capítol 4 té l’assignació nominativa per a l’Associació 
Moixons Llepafils de Canet de Mar la quantitat de 6.400,00€, i que els crèdits necessaris 
estan consignats a l’aplicació pressupostària indicada en els acords. 

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’As-
sociació Moixons Llepafils de Canet de Mar per a la tasca que porten a terme com és la 
tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de l’enterro 
d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular, la Diada del Cargol i/o qual-
sevol altre col·laboració amb entitats o muntatge de nova creació i atorgament de sub-
venció nominativa per aquesta finalitat, el text del qual és el següent: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ MOIXONS LLEPAFILS DE 
CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

REUNITS 

D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, i As-
sumpta Revoltós Vaquer, Regidora de Festes, assistits per Clara Pérez González, Se-
cretaria de la Corporació que dóna fe de l’acte. 

I de l’altra, Alejandro Asuar Miras , en nom i representació de L’associació Moixons Lle-
pafils de Canet de Mar amb adreça al carrer Saüc, 23 de Canet de Mar i NIF: G-
62866330 amb el número 91 al registre municipal d’entitats.  

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per contractar i 
obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 

MANIFESTEN 

I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part del nucli 
competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 

II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

III.- Que a l’Ajuntament de Canet de Mar li interessa que cada any es porti a terme la 
tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de l’enterro 
d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular, la Diada del Cargol i/o qual-
sevol altre col·laboració amb entitats o muntatge de nova creació que entri dins els in-
teressos del Govern municipal, per al gaudi de tota la població.  

IV.- Que l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar va néixer per tal de promoure 
la cultura gastronòmica local i dur a terme diverses activitats culturals relacionades amb 
la gastronomia i costums locals. També donaran suport a altres entitats que es dediquin 
a promoure activitats no lucratives.  

Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb subjec-
ció a les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte 

És objecte del present conveni instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar a l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar per tal de satisfer les 
despeses derivades per l’execució de les diferents activitats incloses dins aquest con-
veni en la clàusula segona apartat a) punt 1. 



 

60 
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 

SEGONA.- Obligacions de les parts  

a) Ajuntament de Canet de Mar: 
 

1.-L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import de 6.400 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 32 33800 48302 per subvencionar les despeses rela-
tives al funcionament ordinari de l’entitat, així com les corresponents al muntatge i rea-
lització de la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada 
de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular i la Diada del Car-
gol. 

 

2.-Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet, la 
guia activa, el web municipal i si s’escau butlletí municipal.  

3.-Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i l’organització 
d’activitats al municipi. 

b) Associació Moixons Llepafils: 

1.-Muntatge, preparació i realització de dos actes de Carnaval molt arrelats al municipi, 
com és la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes i la sardinada de 
l’enterro del mateix personatge. 

2.-Muntatge, preparació i realització de la Marxa Popular. 

3.- Muntatge, preparació i realització de la Musclada Popular. 

4.- Muntatge, preparació i realització de la Diada del Cargol. 

5.-Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre l’Ajun-
tament i les entitats. 

6.-La difusió de les activitats que organitza l’entitat, i en les quals col·labora l’Ajuntament, 
ja sigui directa o indirectament, hauran de ser editats en català i comptar amb el logotip 
de l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la col·laboració de” i comptar amb la marca 
És Canet. 

7.-Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula tercera d’aquest conveni. 

TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 

1.- La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 100% 
en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni. 

 2.- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present conveni 
finalitza el 31 de gener de 2022. 



 

61 
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 

3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 

a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se cir-
cumscriu la subvenció. 

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 les inversions de l'activitat, amb la identi-
ficació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la data de 
pagament.  

d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de les activitats, ajustades al 
present conveni 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) 

· 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 dins el preu, que consti IVA 
inclòs. 

· Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals. 

No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o vals 
en els casos següents: 

- Vendes al menor 

- Transport de persones 

- Serveis d'hostaleria i restauració 

- Subministrament de begudes i comestibles 
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- Revelat de fotografies 

Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 

- Número 

- NIF de l'emissor 

- Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 

- Contraprestació total 

e).- Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  

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

g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat benefi-
ciària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, informe d'au-
ditoria (només en el cas de les obligades).  

4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 

5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol altres administracions o ens públics o privats, 
amb el benentès que l'import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el 
cost de l'activitat subvencionada.  

 
QUARTA.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2021. 

Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el no 
acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, la 
seva anul·lació. 

En tot allò no previst en aquest conveni resultarà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i normativa de desenvolupament.   

CINQUENA.- Causes d’extinció del conveni. 
Són causes d’extinció del present conveni: 

- El transcurs del termini de vigència. 
- L’incompliment greu i manifest, material o legal, de qualsevol de les obligacions 

derivades d’aquest conveni. 
- El mutu acord de les parts signatàries. 
- La impossibilitat d’aconseguir la totalitat de l’objecte o finalitat prevista en el pre-

sent document. 
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- Qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc 
normatiu vigent. 

SISENA.- Modificació del conveni. 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en rela-
ció a la matèria aquí continguda i recull l’esperit i els objectius de les converses i els 
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni, o els possibles acords complementaris del que 
figura en aquest text, s’hi afegiran al mateix en forma d’annex, hauran de constar per 
escrit i estar signats per les parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-
ho. 
 
SETENA.- Naturalesa jurídica del conveni. 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de con-
formitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 

VUITENA.- Jurisdicció competent. 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenció administratiu. 

I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen dues 
còpies del present conveni a Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.” 

Vista la memòria del responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament, que consta a 
l’expedient. 

Vist l’informe de secretaria, que consta a l’expedient. 

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la pro-
posta de la Regidoria de Festes, s’acorda per unanimitat: 

Primer.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Moixons Llepafils 
de Canet de Mar per import de 6.400€ per tal de satisfer les despeses relatives al funci-
onament ordinari de l’entitat, així com les corresponents al muntatge i realització de la 
tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de l’enterro 
d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular, la Diada del Cargol i aprovar 
el corresponent conveni de col·laboració el text del qual es transcriu a la part expositiva. 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 6.400€ amb càrrec a la partida pressupos-
tària 32  33800  48302 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent. 

Tercer.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 6.400€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 32  33800  48302  de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit correspo-
nent. 
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Quart.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria muni-
cipal. 

 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
Es dona compte de Sentència núm. 221/2021, de dat 29 de setembre de 2021, rebuda 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11, de Barcelona, en relació al Procediment 
Ordinari 58/2020-A, comunicant que es desestima íntegrament el recurs contenciós-
administratiu interposat per la representació processal de SGS TECNOS, SAU, i se’ls 
requereix a que abonin a l’Ajuntament l’import de la liquidació del contracte aprovat en 
Resolució de 2009, i que puja a 589.985,79 euros. 
 
 
5. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:20 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


