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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DE DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2021 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals. 
 
Dades de la sessió: 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Data: 11.11.2021 
Hora inici: 17:09 h 
Hora fi: 18:04 h 
Lloc: Per videoconferència 
 
Assisteixen (5/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, presideix la sessió. 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 
Excusen assistència (1): 
PERE XIRAU ESPÀRRECH 
 
Presidenta: Sra. Blanca Arbell Brugarola 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 

 
Ordre del dia de la sessió: 
1. Actes pendents d'aprovar: 
Acta JGL núm. 44/2021, corresponent a la sessió ordinària de 04.11.2021 
2. Propostes 
Educació, Igualtat i Participació. Aprovació revocació final de l’import concedit a l’entitat 
Otaku Soul. Expedient 2243/2020 4284. PROP2021/460 
3. Alcaldia. 
Relació Decrets de l’Alcaldia i resolucions de les regidories corresponents a la segona 
quinzena octubre 2021 
Llibre Decrets segona quinzena mes d’octubre 2021 
 
4. Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió ordinària: 
Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, sotmet a la consideració dels membres assistents 
la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels assistents 
dels punts següents: 
 
1. Subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari a 

través de l’Acord Marc de l’ACM (Exp. 2018.9)  
2. Concessió llicència d’obres majors per a l’ampliació de l’edifici plurifamiliar situat al 

carrer Clausell, 11-13-15 
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3. Acceptació subvenció del Programa específic de resiliència local de la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 

5. Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la sessió 
 

Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, i es passen a tractar els 
punts inclosos en l’ordre del dia: 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
Acta JGL núm. 44/2021, corresponent a la sessió ordinària de 04.11.2021. 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
4 de novembre 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, s’aprova per 
unanimitat dels membres assistents. 
 
2. Propostes 
 
2. Educació, Igualtat i Participació. APROVACIÓ REVOCACIÓ DE FINAL DE L’IM-

PORT CONCEDIT A L’ENTITAT OTAKU SOUL 
 
Fets: 
 
Atès que la junta de govern local, en sessió de caràcter ordinari de data 8 d'abril de 
2021, va acordar l’acceptació de les justificacions de Joventut de la convocatòria 1/2020.  
 
Atès que en virtut de l’esmentat acord es va incoar expedient de revocació parcial i re-
integrament de l’import concedit a l’entitat Otaku Soul, segons el següent detall 
 
Nom d’entitat NIF Projecte Import a revocar 

 
OTAKU SOUL G65130536 Activitat curs 2020 – Manga i 

Anime / Jocs de Rol 
47,15 € 
 

 
Vist l’informe emès pel tècnic de Joventut, que consta a l’expedient administratiu en el 
qual es proposa la revocació de final de l’import esmentat al punt anterior, concedit a 
l’entitat Otaku Soul. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà pel qual es fa constar 
que l’entitat no ha presentat cap al·legació ni ha aportat més documentació.  
 
Vist l'informe de la Intervenció o, en el seu cas, la diligència d'intervingut i conforme, 
expedida d'acord amb l'article 219.2 de TRLHL i 48 de BEP. 
 
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 dels membres assistents: 
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Primer.- Aprovar la revocació de final de l’import concedit a l’entitat Otaku Soul, segons 
el següent detall:  
 

Nom d’entitat NIF Projecte Import a revocar 

 
OTAKU SOUL G65130536 Activitat curs 2020 – Manga 

i 
Anime / Jocs de Rol 

47,15 € 
 

 
Segon.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i Intervenció municipal.  
 
3. Alcaldia 
 
3.1. RELACIÓ DECRETS D'ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, DEL 
25 AL 31 D'OCTUBRE DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets d’Alcaldia 
i resolucions de les Regidories, del 25 al 31 d’octubre de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2021/2111 Decret incoació B2832EZ 25/10/2021 

RESAL2021/2112 Decret incoació 5757CLZ 25/10/2021 

RESAL2021/2113 Decret incoació 0748BGV 25/10/2021 

RESAL2021/2114 Decret incoació 6493CSP 25/10/2021 

RESAL2021/2115 Decret incoació B9933TB 25/10/2021 

RESAL2021/2116 Decret incoació B4900UF 25/10/2021 

RESAL2021/2117 Decret incoació 2611DNR 25/10/2021 

RESAL2021/2118 Decret incoació 4882DZG 25/10/2021 

RESAL2021/2119 Decret incoació B5254KH 25/10/2021 

RESAL2021/2120 Decret incoació B3366PJ 25/10/2021 

RESAL2021/2121 Decret incoació CR6216V 25/10/2021 

RESAL2021/2122 Decret incoació 0021GGN 25/10/2021 

RESAL2021/2123 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 151 25/10/2021 

RESAL2021/2124 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 154 25/10/2021 

RESAL2021/2125 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 159 25/10/2021 

RESAL2021/2126 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 427 25/10/2021 

RESAL2021/2127 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 152 25/10/2021 

RESAL2021/2128 Decret aprovació autorització places aparcament núm. 145 i 205 25/10/2021 

RESAL2021/2129 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 156 25/10/2021 

RESAL2021/2130 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 147 25/10/2021 

RESAL2021/2131 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 426 25/10/2021 

RESAL2021/2132 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 428 25/10/2021 
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RESAL2021/2133 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 148 25/10/2021 

RESAL2021/2134 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 144 25/10/2021 

RESAL2021/2135 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 158 25/10/2021 

RESAL2021/2136 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 355 25/10/2021 

RESAL2021/2137 Decret aprovació autorització plaça aparcament núm. 1 25/10/2021 

RESAL2021/2138 Decret targeta d'aparcament individual 25/10/2021 

RESAL2021/2139 Decret d'autorització de la plaça d'aparcament número 149 25/10/2021 

RESAL2021/2140 Decret d'autorització de la plaça d'aparcament número 302 25/10/2021 

RESAL2021/2141 Decret d'autorització per a la plaça d'aparcament número 146 25/10/2021 

RESAL2021/2142 Decret aprovació autorització plaça aparcament 161 25/10/2021 

RESAL2021/2143 Decret d'alta OC 25/10/2021 

RESAL2021/2144 Decret d'alta DT 25/10/2021 

RESAL2021/2145 Decret convocatòria Mesa 25/10/2021 

RESAL2021/2146 Decret llista provisional admesos i exclosos - agent PL lliure 25/10/2021 

RESAL2021/2147 Decret convocatòria Ple ordinari 281021 25/10/2021 

RESAL2021/2148 Resolució Alcaldia 25/10/2021 

RESAL2021/2149 Resolució incoació exp restauració Pol 1 parcel·la 30 25/10/2021 

RESAL2021/2150 Decret RESOLUCIÓ civisme MNQ 25/10/2021 

RESAL2021/2151 Decret aprovació factures F/91 2021 fase ADO amb reparament 25/10/2021 

RESAL2021/2152 Decret exp. 112024 25/10/2021 

RESAL2021/2153 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ MONTNEGRE 20 BAIXOS 25/10/2021 

RESAL2021/2154 Decret RESOLUCIÓ civisme MHV 25/10/2021 

RESAL2021/2155 Decret RESOLUCIÓ civisme RK 25/10/2021 

RESAL2021/2156 Decret aprovació bases tècnic de so Ràdio Canet 25/10/2021 

RESAL2021/2157 Resolució Alcaldia 26/10/2021 

RESAL2021/2158 Decret RESOLUCIÓ civisme CFO 26/10/2021 

RESAL2021/2159 Decret RESOLUCIÓ civisme XCM 26/10/2021 

RESAL2021/2160 Decret RESOLUCIÓ civisme  JCS 26/10/2021 

RESAL2021/2161 Decret RESOLUCIÓ civisme RRP 26/10/2021 

RESAL2021/2162 Decret renúncia plaça aparcament 431 26/10/2021 

RESAL2021/2163 Decret IMI 25_10 26/10/2021 

RESAL2021/2164 Decret PS 25_10 26/10/2021 

RESAL2021/2165 Decret AI 25_10 26/10/2021 

RESAL2021/2166 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 35-2021 de transferència de crèdits 26/10/2021 

RESAL2021/2167 Decret RR exp.21-00000216 26/10/2021 

RESAL2021/2168 Decret INCOACIÓ gossos AJP 26/10/2021 

RESAL2021/2169 Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions assistències càrrecs electes octubre 2021 26/10/2021 

RESAL2021/2170 Decret Denegació Llicència Telefónica Av 26/10/2021 

RESAL2021/2171 Decret 1a TA ordenació de pagaments 2021_18 26/10/2021 

RESAL2021/2172 Decret Convocatòria JGL ordinària 28102021 26/10/2021 
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RESAL2021/2173 Decret aprovació AD's relació Q_2021_32 26/10/2021 

RESAL2021/2174 Decret RR exp.21-224876 26/10/2021 

RESAL2021/2175 Decret RR exp.21-232253 26/10/2021 

RESAL2021/2176 Decret autorització mostra d'artesania 6 novembre 2021 26/10/2021 

RESAL2021/2177 DECRET OBRA MENOR PG MISERICÒRDIA 41 ASCENSOR 26/10/2021 

RESAL2021/2178 DECRET OBRA MENOR CADILLAC 10 26/10/2021 

RESAL2021/2179 Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina setembre 2021 27/10/2021 

RESAL2021/2180 Decret 1a Tinència embargaments i quota sindical setembre 2021 27/10/2021 

RESAL2021/2181 Decret aprovació AD's relació Q_2021_33 27/10/2021 

RESAL2021/2182 Decret de sol·licitud recursos DIBA per l'Arxiu 2022 27/10/2021 

RESAL2021/2183 DECRET OBRES MENORS ARRANJAMENT CLAVEGUERA - ALBA 7 27/10/2021 

RESAL2021/2184 DECRET OBRA MENOR VERDAGUER I CALLÍS 12 ELEVADOR 27/10/2021 

RESAL2021/2185 Decret INCOACIÓ NGG 27/10/2021 

RESAL2021/2186 Decret RR exp.21-231170 27/10/2021 

RESAL2021/2187 decret liquidació quotes Seg. Social _ Guàrdies Brigada 27/10/2021 

RESAL2021/2188 Resolució Alcaldia Autorització conferència Primàries 27/10/2021 

RESAL2021/2189 Decret INCOACIÓ civisme EMM 27/10/2021 

RESAL2021/2190 Decret permís despatx advocat 27/10/2021 

RESAL2021/2191 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia cessió espai assemblees setmanals Amb Papers 27/10/2021 

RESAL2021/2192 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 27/10/2021 

RESAL2021/2193 Decret contractació_aux adm_Garantia Juvenil 27/10/2021 

RESAL2021/2194 Decret baixa activitat  27/10/2021 

RESAL2021/2195 Decret RESOLUCIÓ civisme ANP 27/10/2021 

RESAL2021/2196 Resolució recurs de reposició 28/10/2021 

RESAL2021/2197 Resolució decret sancionador residus 28/10/2021 

RESAL2021/2198 Decret aprovació nòmina octubre 2021 28/10/2021 

RESAL2021/2199 Decret llista admesos i exclosos convocatòria treballador social 28/10/2021 

RESAL2021/2200 Decret incoació 4689FYL 28/10/2021 

RESAL2021/2201 Decret incoació 1497JVZ 28/10/2021 

RESAL2021/2202 Decret incoació 8339CVS 28/10/2021 

RESAL2021/2203 Decret incoació C3167BPB 28/10/2021 

RESAL2021/2204 Decret aprovació llista admesos plaça agent mobilitat 28/10/2021 

RESAL2021/2205 Decret rectificació nòmina mes de setembre 28/10/2021 

RESAL2021/2206 Decret MVNS - retorn ubicació habitual 28/10/2021 

RESAL2021/2207 Resolució PUB OLAS 28/10/2021 

RESAL2021/2208 Decret targeta aparcament individual 28/10/2021 

RESAL2021/2209 Decret AI 27_10 28/10/2021 

RESAL2021/2210 Decret incoació sancionador escombraries 28/10/2021 

RESAL2021/2211 Decret canvi de nom nínxol 28/10/2021 

RESAL2021/2212 Decret lloguer 3 anys nínxol 800 28/10/2021 
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RESAL2021/2213 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia 28/10/2021 

RESAL2021/2214 Decret Autorització Organització Milla Urbana 2021 28/10/2021 

RESAL2021/2215 Decret Autorització parada venda castanyes Colegi Yglesias 28/10/2021 

RESAL2021/2216 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia liquidació 4t trimestre deixalleria 2020 28/10/2021 

RESAL2021/2217 Decret pròrroga extraordinària plaça aparcament núm 28/10/2021 

RESAL2021/2218 Decret pròrroga extraordinària plaça aparcament núm. 150 28/10/2021 

RESAL2021/2219 Decret pròrroga extraordinària plaça aparcament núm 28/10/2021 

RESAL2021/2220 Decret encàrrec subministrament enllumenat públic 29/10/2021 

RESAL2021/2221 Resolució estimació recurs reposició 29/10/2021 

RESAL2021/2222 Decret RESOLUCIÓ gossos EL 29/10/2021 

RESAL2021/2223 Decret RESOLUCIÓ civisme EL 29/10/2021 

RESAL2021/2224 Decret  - BAIXA SANCIÓ per duplicada  29/10/2021 

RESAL2021/2225 Decret RR exp.21-229746 i 21-229767 29/10/2021 

RESAL2021/2226 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia_Utilització Envelat The Switch_13 nov 29/10/2021 

RESAL2021/2227 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia_Autorització sopars Envelat_Amics del Ball 29/10/2021 

RESAL2021/2228 Decret convocatòria CI Especial de Comptes 2111123 29/10/2021 

RESAL2021/2229 Decret aprovació factura 24 certificació teatre municipal Odeon 29/10/2021 

RESAL2021/2230 Decret nomenament funcionària interina substitució_ Intervenció 29/10/2021 

RESAL2021/2231 Decret  - DEVOLUCIÓ import sanció GOL 29/10/2021 

RESAL2021/2232 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC setembre 2021 29/10/2021 

RESAL2021/2233 Decret RR exp.2100000152 29/10/2021 

 
 
3.2.  LLIBRE DECRETS SEGONA QUINZENA OCTUBRE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes d’octubre de 2021. 
 
Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió ordinària: 
4. Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, sotmet a consideració dels membres assistents la 
declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels assistents 
dels punts següents: 
 
4.1. Subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari a 
través de l’Acord Marc de l’ACM (Exp. 2018.9)  
 
4.2. Concessió llicència d’obres majors per a l’ampliació de l’edifici plurifamiliar situat al 
carrer Clausell, 11-13-15 
 
4.3. Acceptació subvenció del Programa específic de resiliència local de la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 



 

7 
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 

 
 

4.1. SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS I DETERMINADES LLICÈNCIES 
DE PROGRAMARI A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM (Exp. 2018.09) 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament  de Canet de Mar, en data 21 de març de 2018, va aprovar l’adhesió al 
sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM 
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït. 
 
La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per 
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, en la seva sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar adjudicar 
l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de 
programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de 
les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es 
relacionen: 
 
1. ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA, Lots 1, 2, 14, 16 i 28. 
2. BECHTLE DIRECT, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
3. ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A, Lots 1,2, 3, 7, 8,         
10, 13, 15, 16 i 27. 
4. SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19. 
5. TELEFÓNICA SOL. DE INFOR. Y COMUNICA. DE ESP, SAU, Lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 i 14. 
6. PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12. 
7. RICOH ESPAÑA, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 
27. 
8. SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 
14. 
9. OMEGA PERIPHERALS, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27. 
10. ITGLOBAL, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 
26, 27 i 28. 
11. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 i 
25. 
12. SAYTEL SERV.INFOR.,SA, Lots 2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22, 
23,24,25,26,27 I 28. 
13. ASSECO SPAIN, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28. 
14. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA (INETUM), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 
14. 
15. TICNOVA QUALITY TEAM, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28. 
16. DAGRAM TI, SL, Lots 11, 12, 25 i 26. 
17. AUDIOVISUALES DATA, SL, Lots 13 i 14. 
18. ID GRUP, SA, Lots 13, 15, 17, 27 i 28. 
19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28. 
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En data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents con-
tractuals. 
 
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la 
LCSP. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta 
de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 
ens locals. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a dos dels adjudicataris dels Lots 1 i 2, Lot 1 : 
PC’S de sobretaula Avançat i5 en modalitat de compra i Lot 2 : Portàtils Avançat i5 en 
modalitat de compra, subministrament d’equipament informàtic i determinades llicencies 
de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya en la modalitat de com-
pra (Expedient 2018.09), havent-se presentat únicament la mercantil Abast Systems & 
Solutions. 
 
Atès que la proposta de l’empresa Abast Systems & Solutions, SL, és segons l’informe 
emès pel tècnic informàtic municipal de data 28 d’octubre d’enguany, la que té millor 
relació qualitat-preu, la qual va presentar en data 21 d’octubre d’enguany, les ofertes 
següents, en base als següents preus unitaris, IVA del 21% exclòs: 
 
 
 
 
 

Equip sobretaula 

Lot 1 

HP ProDesk 400 G7 SFF PC 

Win10 Pro 64-bit Intel Core i5-10400 2.9 GHZ 65W 
 

Memòria RAM 8GB DDR4-2933 MHZ 
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256GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD 
 

Teclat USB Smart Card + ratolí òptic 
 

Garantia 4 anys NBD OnSite DT Only HW support 
 

Total: 488,40 € (IVA no inclòs) 
  

Equip portàtil 

Lot 2 

HP ProBook 450 G8 

Win10 Pro 64-bit Intel Core i5-1135G7 
 

Memòria RAM 8GB DDR4-3200 MHZ 
 

256GB PCIe NVMe Value Solid State Drive 
 

3 Cell 45 Whr Long Life 
 

15.6 inc FHD (1920x1080) Anti-Glare LED UWVA 
 

Garantia 4 anys amb recollida i devolució 
 

Total: 606,10 € (IVA no inclòs) 

 
Atès que en l’esmentat informe, el tècnic municipal de l’Àrea d’Informàtica i Noves 
Tecnologies d’aquest Ajuntament, justifica la necessitat de procedir a la compra 
d’equipament informàtic objecte de l’esmentat acord marc, que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan de contractació és l’alcaldessa, d’acord amb el que estableix disposició 
addicional segona paràgraf 1 del LCSP, en tractar-se d’un contracte el valor estimat del 
qual no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els sis milions d’euros, 
ni es tracta tampoc d’una contractació plurianual que superi els anteriors imports. 
Tanmateix, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041 de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència en la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia de la Interventora municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per unanimitat dels membres assistents: 
 
PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a l’Acord marc de subminis-
trament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09). 
 
SEGON.- Adjudicar el contracte derivat de l’acord marc per al subministrament de 24 
equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2018.09) Lot 1 PC’S de sobretaula Avançat i5, a favor de la 
mercantil Abast Systems & Solutions, SL, proveïda del NIF B59104612, per un import 
de 11.721,60 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja la quantitat de 2.461,53 €, de 
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conformitat amb l’oferta presentada en data 21 d’octubre d’enguany, en la modalitat de 
compra.  
 
L’Adjudicació del present contracte restarà subjecte a la presentació per part l’adjudica-
tari, dins el termini atorgat a l’efecte, de la garantia definitiva requerida en l’acord setè 
de la present proposta. 
 
TERCER.- Adjudicar el contracte derivat de l’acord marc per al subministrament de 18 
equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2018.09) Lot 2 Portàtils Avançats i5, a favor de la mercantil 
Abast Systems & Solutions, SL, proveïda del NIF B59104612, per un import de 
10.909,80 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja la quantitat de 2.291,06  €, de conformitat 
amb l’oferta presentada en data 21 d’octubre d’enguany, en la modalitat de compra. 
 
QUART.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, una vegada lliurat el 
subministrament. En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, 
s’indicaran els defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al 
pagament. El pagament es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 198.4 LCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat. En cas de 
demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 198 LCSP. 
 
El format de la factura electrònica serà l’indicat a l’art. 5 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i haurà d’incloure a més de les dades i 
requisits establerts en l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públi-
ques, els següents extrems: 
 

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local del’ Ajuntament de 
Canet de Mar.  

b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pú-
blica és la Intervenció municipal. 

c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el següent número de referència del document d’autorització i dis-

posició de la despesa (AD núm. 220210013350). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que per-

meti identificar l’objecte del contracte 
 
De conformitat amb la disposició addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, 
per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, 
les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que par-
ticipin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats adminis-
tratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
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Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  
L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de Ca-
net de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 

 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia). 

 
QUART.- El termini de lliurament del material pel Lot 1, és de com a màxim de 6 
setmanes a comptar des de la notificació del present acord. 
 
Pel que respecte al Lot 2 , haurà de ser com a màxim de 6 mesos a comptar des de la 
notificació del present acord. 
 
CINQUÈ- Nomenar d’acord el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a responsable 
del contracte al tècnic d’informàtica, i abastarà almenys els objectius i funcions següents: 
 
a) Objectius:        
 
- Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec. 
- Precisar els termes d’execució. 
- Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contractada.  
- Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 

contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia 
comunicació a l’òrgan de contractació. 

- Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes i 
actes generals pressupostaris. 

 
b) Funcions:        
 
- Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte derivat de 

l’encàrrec. 
- Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament de 

l’equipament informàtic. 
- Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons 

correspongui, la  iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa 
d’altres mesures. 

- Conformar les factures i albarans acreditatius dels subministraments i serveis 
presentats per l’empresa adjudicatària. 

- Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  transcendent 
per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

- Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació o el 
titular del centre directiu i el cap de la unitat administrativa responsables de 
l’execució del contracte. 

- Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària de 
l’encàrrec. 
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Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran instrumentar 
en un llibre d’ordres, el qual tindrà el format i característiques fonamentals que es 
determinin mitjançant resolució de l’òrgan de contractació. 
 
SISÈ.- El  termini de garantia de l’equipament informàtic es fixa en 4 anys NBD OnSite 
DT Only HW support pel Lot 1, i pel que respecta al Lot 2 , serà una garantia de 4 anys 
amb recollida i devolució. Aquests terminis de garanties començaran a comptar des de 
la data de la recepció del material, d’acord amb les descripcions de la central de compres 
de l’ACM i el pressupost presentat per l’adjudicatària. 
 
SETÈ.- Requerir a l’empresa Abast Systems & Solutions, SL, perquè en el termini de 10 
dies hàbils, a comptar a partir de la notificació de la present adjudicació, acrediti que 
ha constituït a disposició de la Tresoreria municipal, garantia definitiva per import de 
586,08 €, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del lot 1 i garantia definitiva per 
import de 545,49 €, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del Lot 2, exclòs l’IVA. 
 
Aquesta garantia es podrà  presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 108 
de la LCSP. 
 
VUITÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 27.383,99 € a favor de la mercantil Abast 
Systems & Solutions, SL amb NIF núm. B59104612, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 14 92000 62300 (AD núm. 220210013350) del vigent pressupost 
ordinari per al 2021. 
 
NOVÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a l’ACM. 
 
DESÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al responsable del con-
tracte. 
 
ONZÈ.- Publicar en el Perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat. 
 
4.2. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A L’AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR SITUAT AL CARRER CLAUSELL, NÚM. 11-13-15 
 
Vista la instància presentada pel senyor -, arquitecte, actuant en representació dels 
senyors - i -, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres majors consistents en 
l’ampliació de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Clausell, 11-13-15, amb l’addició de 
dues plantes i la implantació de dos habitatges nous, d’acord amb el projecte bàsic 
redactat pel mateix tècnic. 
 
Vistos els informes tècnics de l’arquitecta municipal, emesos en dates: 22/10/2020, 
16/03/2021, 21/06/2021, 27/08/2021. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecta municipal, emès en data 22/10/2021, que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
En data de 31 d’agost de 2020 s’entra sol·licitud de llicència d’obres majors per a la reforma i 
addició d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Clausell 11. 
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Els promotors de l’obra són - i -. El projecte bàsic està redactat per l’arquitecte -, amb número de 
col·legiat 23537/7. 
 
Revisat el projecte bàsic que acompanya la sol·licitud de referència, es constata que es proposa 
l’ampliació de l’edificació existent a la parcel·la urbana corresponent al carrer Clausell 11-13-15 
augmentant dues plantes i implantant dos habitatges nous, així mateix, es proposa reformar la 
planta baixa existent per a destinar-la a aparcament i trasters. Actualment aquesta 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: correspon a la planta baixa destinada a local 
Entitat núm. 2: correspon a la planta pis amb dues entitats destinades a dos habitatges 
 
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) 

 
Així mateix, sobre l’habitatge situat al pis primer esquerra de la mateixa entitat núm. 2 s’ha 
tramitat recentment un expedient de llicència d’obres majors (exp. 2413/2021 1185) per a 
l’addició d’una nova planta a un habitatge existent, al qual es preveu un increment de 99,75m² 
de sostre.  
 
La sol·licitud d’obres presentada objecte del present informe proposa la construcció de dues 
noves plantes en una part de la parcel·la, cada planta destinada a l’ús d’un habitatge 
independent. Per tant, es proposa ampliar l’edifici plurifamiliar existent passant de dos a quatre 
habitatges. Alhora, es modifica l’ús d’una part del local de la planta baixa per destinar-lo a l’accés 
comunitari dels dos nous habitatges, dos trasters i un aparcament d’inicialment 3 places, el qual 
disposa de 2 places en l’última versió. 
 
En data de 25 de novembre de 2020, es va notificar informe tècnic municipal sobre la documen-
tació aportada, el qual conclou que cal modificar i completar la documentació aportada per tal de 
poder informar adequadament la llicència d’obres sol·licitada, i fent constar que és condició in-
dispensable 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. 
 
En data de 4 de gener de 2021 i registre d’entrada núm. 2021-33, s’aporta informe tècnic de 
resposta a les deficiències i els plànols corresponents. No consten als documents presentats 
signatures digitals vàlides, l’informe no està signat pel redactor i els plànols disposen únicament 
de la signatura manual escanejada. Així mateix, no s’aporta el projecte bàsic signat digitalment 
pel tècnic competent. 
 
En data 18 de març 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 adequada-
ment la llicència d’obres sol·licitada segueix mancant documentació i justificacions, així com ajus-
tar alguns aspectes del projecte per tal de donar compliment al POUM i a les Ordenances muni-
cipals. 
 
En data 6 d’abril de 2021 i registre d’entrada núm. 2021-3254, s’aporta nova documentació que 
correspon a un informe tècnic de resposta a les deficiències; la definició gràfica de la nova divisió 
horitzontal; la definició gràfica de l’edificabilitat permesa, existent i projectada; el projecte bàsic; 
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el certificat de col·legiació; l’estudi bàsic de seguretat i salut; i l’assumeix de direcció signat sense 
visar. No consten al projecte bàsic presentat les signatures digitals vàlides del tècnic competent. 
 
En data 20 d’abril de 2021 i registre d’entrada núm. 2021-3739, s’aporten els justificants de 
pagament de les liquidacions complementàries.  
 
En data 8 de juny de 2021 i registre d’entrada núm. 2021-5688, s’aporta el projecte bàsic signat 
digitalment pel tècnic competent.  
 
En data 21 de juny 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 calia modificar i aportar nova documentació. 
 
En data 17 de juliol de 2021 i registre d’entrada núm. 2021-7244, s’aporta nova documentació 
que correspon a un informe tècnic de resposta a les deficiències; la definició gràfica de la nova 
divisió horitzontal actualitzada; la definició gràfica de l’edificabilitat permesa, existent i projectada; 
la justificació de l’espai ocupat per l’edificació; còpia de les llicències d’obres i de primera 
ocupació atorgades anteriorment (dates 1983 i 1988) sobre l’entitat del Carrer Clausell, 13  per 
tal de justificar el compliment de l’art. 36 del POUM; el projecte bàsic modificat i signat digitalment; 
i l’assumeix de direcció facultativa signat digitalment. 
 
En data 31 d’agost 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 modificar la justificació del compliment de l’apartat b) de l’art. 
36 del POUM per a poder realitzar obres de gran rehabilitació en volums en situació de discon-
formitat de manera que es justifiqui que restin lliures, com a mínim, el 80% dels espais no edifi-
cables previstos per la normativa, considerant com a espai no edificable tot aquell que sobre-
passa de la profunditat edificable de la finca, determinat en 12 metres de profunditat i comprovar 
que s’ajusta a la normativa d’aplicació; també es sol·licita l’aportació del full d’estadística degu-
dament complimentat i signat. 
 
En data 16 d’octubre de 2021 (ENTRA-2021-10710), el tècnic redactor fa entrada del projecte 
bàsic modificat, la documentació gràfica de justificació del compliment dels paràmetres i del full 
d’estadística complimentat, documentació que substitueix la mateixa documentació presentada 
en data 11 d’octubre de 2021 (ENTRA-2021-10553). Al plànol 2 del document justificatiu dels 
paràmetres, on es justifica que amb la proposta presentada quedaran lliures, com a mínim, el 
80% dels espais no edificables previstos per la normativa, es preveu l’enderroc d’una porció del 
volum disconforme, concretament 2,97m², per tal de poder justificar el compliment d’aquest 
percentatge mínim que ha de restar lliure d’edificació. Aquest enderroc es preveu sobre l’entitat 
núm. 2, situat al pis primer dreta, el qual forma part de la mateixa parcel·la objecte de llicència.  
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

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

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

- 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 ser-
veis dels ens locals. 
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- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edifi-
cació i ús del sòl  

- Ordenances fiscals vigents 

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

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB en sessió 
de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la que correspon al carrer Clausell  núm. 11-
13-15 està classificada dins el sòl urbà consolidat i els paràmetres urbanístics d’aplicació queden 
regulats sota la clau “R3b” corresponent a la zona d’illa tancada, subzona parcel·la mitjana. Els 
paràmetres bàsics que regulen l’edificació permesa són una profunditat edificable màxima de 12 
m a les plantes pis, una alçada reguladora màxima de 10,00 m corresponent a planta baixa i 
dues plantes pis, i una ocupació del 100% de la planta baixa, la qual ve regulada per una alçada 
reguladora màxima de 4 metres en el pati d’illa. 
 
SEGONA.- La planta primera existent sobrepassa la profunditat màxima edificable establerta per 
la normativa, en conseqüència, es tracta d’un volum disconforme i és d’aplicació l’art. 108 del 
TRLUC. En les construccions i les instal·lacions que tenen un volum d’edificació disconforme 
amb els paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, però que no queden fora 
d’ordenació, s’hi ha d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació, sempre d’acord amb les 
condicions bàsiques del nou planejament. 
 
La normativa municipal regula les llicències en construccions i usos amb volum disconforme a 
l’art. 36 del POUM. Donat que la llicència d’obres sol·licitada s’entén com una obra de gran 
rehabilitació, únicament es pot autoritzar si concorren 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 plantejament municipal. 
 
A la proposta presentada es justifica que no es sobrepassa el sostre màxim permès obtingut per 
aplicació del paràmetres establers al POUM; que el volum disconforme va ser emparat en 
llicència i, per tal de donar compliment a l’espai mínim lliure d’edificació, la proposta preveu 
l’enderroc d’una porció del volum disconforme situat al pis primer dreta, concretament 
2,97m². D’aquesta manera es justifica 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, en el cas que ens ocupa, 12 metres de 
profunditat, tal i com es justifica al plànol 2: definició ocupació segons fondària edificable.  

TERCERA.- Revisat el plànol 3 del projecte bàsic presentat, així com la informació d’arxiu 
municipal que es disposa, es comprova que el volum disconforme previst enderrocar correspon 
a un bany de l’habitatge del pis primera dreta. A la memòria del projecte s’indica que dit enderroc 
no afectarà al compliment del Decret 141/2012 d’Habitabilitat. Es comprova que l’habitatge de 
referència disposa d’un altre bany complet, el qual es va justificar com a bany practicable a 
l’última intervenció que es va realitzar al mateix, de manera que es justifica que amb dit enderroc 
no s’afecta al compliment del Decret d’Habitabilitat. 

QUARTA.- La documentació aportada dona resposta als requeriments d’esmenes sol·licitats, 
donat que es completa la documentació aportant el full d’estadística; així com el document de 
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justificació dels espais lliures d’edificació mínims modificat. 
 

CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’esmentat, donat que l’objecte de la llicència d’obres sol·licitada es correspon amb les 
previsions de la normativa urbanística d’aplicació s’informa favorablement a la sol·licitud de la 
llicència d’obres majors per a l’ampliació de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Clausell 
núm. 11-13-15 de Canet de Mar, amb l’addició de dues plantes per a la implantació de dos 
habitatges nous, la reforma de la planta baixa existent per a ser destinada a aparcament i 
trasters i l’enderroc del bany de l’habitatge de planta primera dreta de l’entitat 2 existent, 
amb les següents condicions particulars: 
 

1. La llicència queda condicionada a l’entrega del preceptiu projecte executiu visat, el 
qual haurà d’obtenir el vistiplau per part dels serveis tècnics municipals, i el qual s’haurà 
d’acompanyar del certificat del tècnic redactor indicant els canvis introduïts respecte del 
projecte bàsic amb llicència, si s’escau, així com dels fulls d’assumeix dels tècnics 
competents visats, on hi consti expressament tant l’obra de reforma i addició com 
l’enderroc de la porció de volum disconforme a realitzar sobre l’entitat 2, per tal de poder 
iniciar les obres. 

2. L’art. 36 del POUM determina les condicions per a poder realitzar obres de gran 
rehabilitació en edificis en situació de disconformitat, de manera que cal justificar, entre 
d’altres, que restin lliures, com a mínim, el 80% dels espais no edificables previstos per 
la normativa. En aquest sentit, donat que cal portar a terme l’enderroc d’una porció de 
volum en situació de disconformitat per poder realitzar les obres de gran rehabilitació 
previstes, es proposa que sigui preceptiva la verificació in situ, per part dels tècnics 
municipals, conforme s’ha portat a terme l’enderroc de la superfície suficient de 
dit volum disconforme. 

3. D’acord amb l’indicat a l’article 6 de la ordenança fiscal núm. 28: Taxa pels Servei de 
Clavegueram, caldrà liquidar la quota tributària corresponent a la concessió de lli-
cència o autorització de presa a la xarxa de clavegueram, la qual s’exigirà una sola ve-
gada i consistirà en una quantitat fixa de 48,2 € per habitatge, local o indústria, tenint 
en consideració que es preveu la ubicació de dos nous habitatges.  

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 05/11/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 

En data 31/08/2020 (ENTRA-2020-7988) l’arquitecte -, actuant per encàrrec dels senyors -. i -., 
sol·licita llicència d’obres majors consistents en l’ampliació de l’edifici plurifamiliar situat al carrer 
Clausell, 11-13-15, amb l’addició de dues plantes i la implantació de dos habitatges nous, d’acord 
amb el projecte bàsic redactat pel mateix tècnic. En dates 02/09/2020 (ENTRA-2020-8090) i 
03/09/2020 (ENTRA-2020-8132) s’aporta documentació complementària a la sol·licitud. 

En data 22/10/2020 l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar les esmenes que cal 
realitzar i la documentació que cal presentar per poder obtenir l’informe favorable. El requeriment 
electrònic d’esmena és notificat al tècnic redactor del projecte en data 25/11/2020. 
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En data 04/01/2021 (ENTRA-2021-33) es presenta nova documentació per completar l’expedient 
i, en data 16/03/2021, l’arquitecta municipal emet nou informe en el que fa constar que no s’ha 
aportat el projecte bàsic signat digitalment pel tècnic competent i indica les esmenes que encara 
cal realitzar al projecte per tal que la llicència d’obres pugui ser informada favorablement. El 
requeriment electrònic d’esmena és notificat al tècnic redactor del projecte en data 18/03/2021. 
 
En dates 06/04/2021 (ENTRA-2021-3254), 20/04/2021 (ENTRA-2021-3739) i 07/06/2021 
(ENTRA-2021-5688) es presenta nova documentació. 
 
L’arquitecta municipal emet nou informe en data 21/06/2021 en el que fa constar, si bé el projecte 
es correspon, en general, amb les previsions de la normativa urbanística d’aplicació, en quin 
sentit cal modificar i complementar la documentació aportada per tal de poder emetre informe 
favorable. El requeriment electrònic d’esmena és notificat al tècnic redactor del projecte en data 
21/06/2021. 
En data 17/07/2021 (ENTRA-2021-7244) es presenta nova documentació, que és objecte 
d’informe per part de l’arquitecta municipal en data 27/08/2021. L’arquitecta municipal assenyala 
que manca encara per justificar el compliment de l’apartat b) de l’art. 36 del POUM per a poder 
realitzar obres de gran rehabilitació en volums en situació de disconformitat 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. També falta per aportar el full 
d’estadística degudament complimentat i signat. 
 
El requeriment electrònic d’esmena és notificat al tècnic redactor del projecte en data 31/08/2021 
i, en dates 11/10/2021 (ENTRA-2021-10553) i 16/10/2021 (ENTRA-2021-10710), aquest respon 
al requeriment. 
 
En data 22/10/2021 l’arquitecta municipal emet informe favorable relatiu al projecte bàsic, 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, si bé indica un seguit 
de condicions particulars a les quals caldrà sotmetre la llicència. 
 
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. 
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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 dels 
interessats. 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 22/10/2021 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte presentat, si bé 
recorda que, donat que es presenta un projecte bàsic, caldrà aportar el projecte executiu, que 
haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals abans de l’inici de les obres. 
 
Tanmateix, en el moment de redactar el present informe, es constata que el projecte executiu 
visat, així com el full d’assumeix visat, ha estat aportat a l’expedient administratiu en data 
03/11/2021 (ENTRA-2021-11444), per la qual cosa ja podrà ser objecte d’anàlisi i vistiplau, si 
s’escau, per part dels tècnics municipals abans de la concessió de la llicència. 
 
Tercera.- Per altra banda, l’arquitecta municipal ha posat de manifest al llarg de la tramitació de 
l’expedient que actualment la finca objecte de la sol·licitud 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). La planta primera existent sobrepassa la 
profunditat màxima edificable establerta per la normativa, en conseqüència, es tracta d’un volum 
disconforme i és d’aplicació l’art.108 del TRLUC.  
 
En les construccions i les instal·lacions que tenen un volum d’edificació disconforme amb els 
paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, però que no queden fora d’ordenació, 
s’hi ha d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació, sempre d’acord amb les condicions 
bàsiques del nou planejament. 
 
La normativa municipal regula les condicions en què únicament es pot autoritzar llicències en 
construccions i usos amb volum disconforme a l’art. 36 del POUM i, segons fa constar l’arquitecta 
municipal al seu informe de data 22/10/2021, a la proposta presentada es justifica que no es 
sobrepassa el sostre màxim permès obtingut per aplicació del paràmetres establers al POUM; 
que el volum disconforme va ser emparat en llicència i, per tal de donar compliment a l’espai 
mínim lliure d’edificació, la proposta preveu l’enderroc d’una porció del volum disconforme situat 
al pis primer dreta, concretament 2,97m². D’aquesta manera es justifica 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, en el cas que ens 
ocupa, 12 metres de profunditat, tal i com es justifica al plànol 2: definició ocupació segons 
fondària edificable. 
 
En relació amb l’enderroc previst al projecte, proposa  que sigui preceptiva la verificació in situ, 
per part dels tècnics municipals, conforme s’ha portat a terme l’enderroc de la superfície suficient 
de dit volum disconforme. 
 
L’enderroc d’aquest volum, en formar part del projecte informat favorablement, s’integra com a 
objecte de la llicència, per la qual cosa el compliment d’aquest extrem serà sotmès a comprovació 
en el tràmit de la primera ocupació, un cop finalitzades les obres. 
 
En cas d’incompliment d’aquesta o d’altres actuacions recollides al projecte, l’administració 
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municipal disposa de les eines contemplades tant al Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), com al Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), dirigides a 
restaurar, si s’escau, la realitat física alterada i/o l’ordre jurídic vulnerat, així com a la imposició 
de sancions per incompliment dels condicionants establerts a les llicències. 

 
Quarta.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, d’acord 
amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat a ingressar és la que resulta del 
càlcul següent: 
 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Ampliació 2,51 €/m2  270,11 m2 677,98 € 

Reforma 1,67 €/m2 151,75 m2  253,42 € 

TOTAL 931,40 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
 
19/08/2021 Núm. autoliquidació 2020/0000003054................................................ 931,40 € 
 
Cinquena.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del 
mòdul basic establert pel 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 16/03/2021,  es 
constata que si bé al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 235.221,51 
euros, amb l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost resultant és de 285.649,00 
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 

285.649,00 € 4%  11.425,96 € 
 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
 
03/09/2020 Núm. autoliquidació 2020/0000003053............................................. 9.408,86 € 
13/04/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000001508............................................. 2.017,10 € 
 
 
Sisena.- Quant a la garantia per la correcta reposició dels béns públics que poguessin resultar 
afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 5.712,98 € 
 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit dels imports següents: 
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20/08/2020 Núm. autoliquidació 2020/0000003055............................................. 4.704,43 € 
11/04/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000001509 ............................................. 1.008,55 € 
 
 
Setena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient que s’ha 
aportat el document d'acceptació núm. DA21.191, 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. 
Vuitena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, si bé ha 
estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, de data 18 de 
juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en la resolució 
d’atorgament es faci constar el següent: 

“Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1041 de 18 de 
juny.” 

CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors i amb el contingut dels informe tècnics que 
consten a l’expedient administratiu, s’informa favorablement l’atorgament de la llicència 
sol·licitada. 

El projecte d’execució, visat, 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.” 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 09/11/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU CORRESPONENT A LA SOL·LICITUD DE 
LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A L’ADDICIÓ DE DUES PLANTES I LA IMPLANTACIÓ 
DE DOS HABITATGES NOUS, REFORMA DE LA PLANTA BAIXA EXISTENT DESTINADA A 
APARCAMENT I TRASTERS I ENDERROC D’UNA PORCIÓ DE VOLUM DISCONFORME 
EXISTENT AL CARRER CLAUSELL, 11-13-15 
 
FETS 
 
En relació a la sol·licitud de llicència d’obres majors per a l’ampliació d’edifici plurifamiliar situat 
al carrer Clausell núm. 11-13-15 amb l’addició de dues plantes i la implantació de dos habitatges 
nous, reforma de la planta baixa existent destinada a aparcament i trasters i enderroc d’una 
porció de volum disconforme existent al carrer Clausell núm. 11-13-15 de Canet de Mar, 
(expedient núm. 3115), en data 3 de novembre del 2021 (ENTRA-2021-11444) el tècnic redactor 
ha presentat el projecte executiu i l’assumeix de la direcció facultativa de l’obra, ambdós 
documents visats i signats digitalment. Així mateix, en data 8 de novembre de 2021 s’aporta el 
document d’assumeix d’execució d’obra visat i signat per part del tècnic -, amb número de 
Col·legiat 14.355.  
 
En relació al mateix expedient, en data de 22 d’octubre de 2021 es va emetre informe tècnic 
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municipal favorable relatiu al projecte bàsic presentat pel tècnic redactor en dates 11/10/2021 
(ENTRA-2021-10553) i 16/10/2021 (ENTRA-2021-10710), si bé s’indicaven un seguit de 
condicions particulars, així com el recordatori de la necessitat d’aportar el projecte executiu visat, 
el qual ha d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals abans de l’inici de les obres.  
 
En data 5 de novembre de 2021, la TAG d’Urbanisme emet informe jurídic favorable relatiu al 
projecte bàsic presentat, si bé recorda que el projecte d’execució, visat, haurà d’obtenir el 
vistiplau dels serveis tècnics municipals. Així mateix, al mateix informe recull que, donat que en 
el moment de redactar l’informe jurídic, es constata que el projecte executiu visat, així com el full 
d’assumeix visat, ha estat aportat a l’expedient administratiu en data 03/11/2021 (ENTRA-2021-
11444), aquest ja podrà ser objecte d’anàlisi i vistiplau, si s’escau, per part dels tècnics municipals 
abans de la concessió de la llicència.  
 
Els promotors de l’obra són - i -. El projecte executiu està redactat per l’arquitecte - amb número 
de col·legiat 23537/7. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

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

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

- 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 ser-
veis dels ens locals. 

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

- Ordenances fiscals vigents 

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

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Vist l’informe jurídic favorable de data 5 de novembre de 2021 de la TAG 
d’Urbanisme relatiu al projecte bàsic presentat, al qual s’indica que el projecte d’execució, visat, 
haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals. Vist que en el mateix informe jurídic 
s’indica que en el moment de la seva redacció, es constata que el projecte executiu visat, així 
com el full d’assumeix visat, han estat aportats a l’expedient administratiu en data 03/11/2021 
(ENTRA-2021-11444), i que aquests ja poden ser objecte d’anàlisi i vistiplau, si s’escau, per part 
dels tècnics municipals abans de la concessió de la llicència.  
 
Revisada la documentació aportada per part del tècnic redactor, corresponent al projecte 
executiu visat i els assumeix de direcció i execució de l’obra visats, es constata el següent: 
 
- El projecte executiu de referència s’ajusta al projecte bàsic presentat pel qual es va emetre 
informe tècnic favorable. 
 
- Al full d’assumeix de direcció hi consta expressament tant l’obra de reforma i addició com 
l’enderroc de la porció de volum disconforme a realitzar sobre l’entitat 2.  
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SEGONA.- D’acord amb l’art.4.6 del Decret d’Ecoeficiència, en l’espai previst per a la instal·lació 
d’aparell rentavaixelles ha d’existir una presa d’aigua freda i una altra d’aigua calenta.  

Revisada la documentació presentada, a la memòria es preveu l’establert al Decret d’Ecoeficièn-
cia, no obstant, a la documentació gràfica no es recull aquest extrem. Tanmateix, durant l’execu-
ció, caldrà fer la previsió d’una presa d’aigua freda i una altra d’aigua calenta per a justificar el 
seu compliment. 

CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’esmentat, donat que el projecte executiu presentat s’ajusta al projecte bàsic pel qual es 
va emetre informe tècnic favorable, s’informa favorablement amb les següents condicions: 
 
 

1. L’art. 36 del POUM determina les condicions per a poder realitzar obres de gran 
rehabilitació en edificis en situació de disconformitat, de manera que cal justificar, entre 
d’altres, que restin lliures, com a mínim, el 80% dels espais no edificables previstos per 
la normativa. En aquest sentit, el projecte preveu l’enderroc d’una porció de volum en 
situació de disconformitat suficient per poder realitzar les obres de gran rehabilitació 
previstes. Així doncs, donat que l’enderroc d’aquest volum s’integra com a objecte de 
llicència, el compliment d’aquest extrem serà sotmès a comprovació en el tràmit de la 
primera ocupació, un cop finalitzades les obres.  

2. D’acord amb l’art.4.6 del Decret d’Ecoeficiència, en l’espai previst per a la instal·lació 
d’aparell rentavaixelles haurà d’existir una presa d’aigua freda i una altra d’aigua calenta.  

3. Pel que fa a l’accés a l’aparcament a través de la via pública, s’haurà de donar 
compliment a l’establert al Capítol III de l’Ordenança municipal reguladora de les 
condicions dels aparcaments i els seus accessos a través de la via pública. 

4. En cas d’ocupació de la via pública durant les obres, serà necessari notificar-ho prèvia-
ment 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, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors als senyors - i -, per a l’ampliació de l’edifici 
plurifamiliar situat al carrer Clausell núm. 11-13-15 de Canet de Mar, amb l’addició de 
dues plantes per a la implantació de dos habitatges nous, la reforma de la planta baixa 
existent per a ser destinada a aparcament i trasters i l’enderroc del bany de l’habitatge 
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de planta primera dreta de l’entitat 2 existent, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat, amb les següents condicions particulars: 
 

 L’art. 36 del POUM determina les condicions per a poder realitzar obres de gran 
rehabilitació en edificis en situació de disconformitat, de manera que cal justificar, 
entre d’altres, que restin lliures, com a mínim, el 80% dels espais no edificables 
previstos per la normativa. En aquest sentit, el projecte preveu l’enderroc d’una 
porció de volum en situació de disconformitat suficient per poder realitzar les 
obres de gran rehabilitació previstes. Així doncs, donat que l’enderroc d’aquest 
volum s’integra com a objecte de llicència, el compliment d’aquest extrem serà 
sotmès a comprovació en el tràmit de la primera ocupació, un cop finalitzades 
les obres.  

 D’acord amb l’art.4.6 del Decret d’Ecoeficiència, en l’espai previst per a la 
instal·lació d’aparell rentavaixelles haurà d’existir una presa d’aigua freda i una 
altra d’aigua calenta.  

 Pel que fa a l’accés a l’aparcament a través de la via pública, s’haurà de donar 
compliment a l’establert al Capítol III de l’Ordenança municipal reguladora de les 
condicions dels aparcaments i els seus accessos a través de la via pública. 

 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. 

 D’acord amb l’indicat a l’article 6 de la ordenança fiscal núm. 28: Taxa pels 
Servei de Clavegueram, caldrà liquidar la quota tributària corresponent a la 
concessió de llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueram, la qual 
s’exigirà una sola vegada i consistirà en una quantitat fixa de 48,20 € per ha-
bitatge, local o indústria, tenint en consideració que es preveu la ubicació de 
dos nous habitatges. 

Segon.- Comunicar als titulars de la llicència que l’enderroc d’aquest volum, en formar 
part del projecte informat favorablement, s’integra com a objecte de la llicència, per la 
qual cosa el compliment d’aquest extrem serà sotmès a comprovació en el tràmit de la 
primera ocupació, un cop finalitzades les obres. 
 
Tercer.- Advertir que en cas d’incompliment d’aquesta o d’altres actuacions recollides al 
projecte, l’administració municipal disposa de les eines contemplades tant al Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLU), com al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística (RPLU), dirigides a restaurar, si s’escau, la realitat 
física alterada i/o l’ordre jurídic vulnerat, així com a la imposició de sancions per incom-
pliment dels condicionants establerts a les llicències. 
 
Quart.- 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 SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ DATA DE 
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PAGAMENT 

ICIO 11.425,96 € 

9.408,86 € Nº: 2020/0000003053 
10/08/2020 03/09/2020 

2.017,10 € Nº: 2021/0000001508 
09/04/2021 13/04/2021 

Taxes Urba-
nístiques     931,40 € Nº: 2020/0000003054 

10/08/2020 19/08/2020 

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

CONCEPTE IMPORT SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ DATA DE PA-
GAMENT 

Garantia pels 
valors urbanís-
tics en risc 

5.712,98 € 

4.704,43 € Nº: 2020/0000003055 
10/08/2020 20/08/2020 

1.008,55 € Nº: 2021/0000001509 
09/04/2021 11/04/2021 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
Sisè.- Aprovar la liquidació de la quota tributària corresponent a la concessió de llicència 
o autorització de presa a la xarxa de clavegueram, per import de 48,20€ multiplicat per 
tres entitats resultants (en total, 144,60€), segons liquidació núm. 2021/00000005876. 
 
 
Setè.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
 
4.3. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, EN EL MARC DEL PROGRAMA ESPECÍFIC DE RESILIÈNCIA 
LOCAL. 
 

El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 30 de setembre de 2021, ha aprovat 
el Programa específic de resiliència local, en el marc del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, així com la convocatòria per a la concessió d’ajuts i el seu 
règim regulador. 

Atès que l’import preassignat a l’Ajuntament de Canet de Mar, és de 172.484,61 euros, 
segons consta en l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de 
setembre de 2021, en base a l’informe tècnic de distribució emès per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local, explicatiu dels criteris de càlcul de la dotació econòmica 
garantida. 
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Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 

Primer. ACCEPTAR la subvenció del Programa específic de resiliència local de la 
Diputació de Barcelona, per un import de 172.484,61 euros, en el marc del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

Segon. DISTRIBUIR l’import total concedit de la manera que s’indica en el següent 
apartat:  

 
TIPUS D’ACTUACIÓ IMPORT 

Sostenibilitat econòmica: 
Actuacions solvència financera local (amortització deute). Capítol 
9 172.484,61 

 

Tercer. ORDENAR als serveis econòmics que trametin l’acceptació dels esmentats 
recursos a través de l’aplicació Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions 
(PMT). 

 
5. Precs i preguntes. No se’n registren 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a l’hora 
assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc com a secretària que he 
assistit a aquesta sessió. 
 
Canet de Mar, a 12 de novembre de 2021 
 
La secretària,       Vist-i-plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 

 
 


