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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 16 DE DESEMBRE 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: ordinari 
Data: 16.12.2021 
Hora inici: 17:00 h. 
Hora fi: 17:28 h. 
Lloc: Per videoconferència, ex art.46.3 LRBRL. 
 
Assisteixen (5/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 
Excusen la seva assistència (1): 
PERE XIRAU ESPARRECH 
 

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 JGL2021/49, corresponent a la sessió ordinària 09/12/2021 
2. Propostes 
2.1. Recursos Humans i Organització. Acceptació subvenció SOC, Programa de Treball 
i Formació per a  joves tutelats i extutelats. Expedient 2240/2021 4241. PROP2021/521 
3. Alcaldia.  
3.1. Relació Decrets de l’Alcaldia i resolucions de les regidories corresponents a les 
dates del 29 de novembre al 5 de desembre de 2021. Expedient 1046/2021 5351 
PROP2021/518 
4. Precs i preguntes 
 
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 membres 
assistents, amb l’absència del regidor, el Sr. Pere Xirau, dels punts següents: 
 

1. Concessió llicència obra major al carrer Palma, 5. Expedient 2413/2021 3287 
2. Concessió llicència parcel·lació finca situada a la Riera Pinar, 34, a la Mercantil 

TRICOVER, SL. Expedient 2433/2021 3917 
3. Aprovació ajuts socials BSGG_30_2021. Expedient 2883/2021 5159 
4. Rectificació erros aprovació conveni col·laboració amb GEA XXI, en el marc de 
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la subvenció de cooperació internacional per a l’any 2021. Expedient 2242/2021 
4603 

5. Proposta acord subministrament equips informàtics i determinades llicències de 
programari a través de l’acord marc de l’ACM (Exp.2018 09). Expedient 
1424/2021 4789 

6. Aprovació conveni subvenció nominativa a l’entitat Canet Pro Música. Expedient 
2242/2021 5310 

 
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 
1.1. JGL2021/49 ordinari 09/12/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local, corresponent 
a la sessió ordinària celebrada el dia 9 de desembre de 2021, i de conformitat amb allò 
que disposa 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, amb l’absèn-
cia del regidor, el Sr. Pere Xirau, sense observacions. 
 
2. Propostes 
 
Recursos Humans i Organització. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ JOVES TUTELATS 
I EXTUTELATS    

 
Fets: 
 
Mitjançant  Ordre EMT/176/2021,  de 9 de setembre, es van aprovar les bases regula-
dores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.  
 
Vista la Resolució EMT/2870/2021 de 17 de setembre per la qual s’obria la convocatòria 
per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a 
joves tutelats i ex tutelats.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar,  mitjançant decret RES2021/2051, de 7 d’octu-
bre va sol·licitar una subvenció per import de quaranta-vuit mil quaranta euros amb vuit 
cèntims (48.040,08 €), corresponent al cost de 
 

- Contractació experiència laboral durant 1 any a jornada completa per a dos joves 
un amb perfil de jardineria i l’altre amb perfil d’auxiliar de consergeria per import 
de 38.868,00€ 

- Formació transversal per import de 973,20 € 
- Acció d’acompanyament per import de 8.198,88€ 

 
La directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, segons resolució de data 12 de no-
vembre de 2021, va atorgar una subvenció per import de 48.040,08 € per a la realització 
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de les actuacions del programa Treball i Formació Joves Tutelats i extutelats, per a l’any 
2021.  
 
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 l’ajut per import total de 48.040,08 € per a les actuacions següents: 
 
Actuació Contractació Laboral 
 
Nombre de contractes Mesos Import total 

2 12 38.868,00 € 
 
Actuació Formació: 
 
Codi i nom de 
l’acció forma-
tiva 

Durada 
(hores) 

Import acció 
formativa 

Nombre de participants 
per a l’acció formativa 

Subvenció de 
l’acció forma-
tiva 

IFC-Compe-
tències digitals 
bàsiques 

60 486,60 € 2 973,20 € 

   Import total 973,20 € 
 
Actuació Acompanyament: 
 
Nombre d’hores corresponent Import total 

372 8.198,88 € 
 
concedit del Servei d’Ocupació de Catalunya, segons resolució de data 12 de novembre 
de  2021. 
 
Segon.- Comunicar expressament al Servei d’Ocupació de Catalunya l’acceptació de 
l’ajut atorgat, així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals als efectes oportuns. 
 
3. Alcaldia 
 
3.1. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, 
CORREPONENTS ALS DIES DEL 29 DE NOVEMBRE AL 5 DE DESEMBRE 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, corresponents als dies del 29 de novembre al 5 de 
desembre de 2021, i que són els següents: 
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Codi   Descripció Data 

resolució 

RESAL2021/2455 Decret convocatòria Ple extraordinari 021221 29/11/2021 

RESAL2021/2456 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC octubre 
2021 

29/11/2021 

RESAL2021/2457 Decret Convocatòria JGL 021221 29/11/2021 

RESAL2021/2458 DECRET LLICÈNCIA OBRES XOC FIBRA ESCOLA DE TEIXITS 29/11/2021 

RESAL2021/2459 Decret ordre execució manteniment Bxs 9è 29/11/2021 

RESAL2021/2460 Decret encàrrec subministrament vehicle lleuger BOiS 29/11/2021 

RESAL2021/2461 Decret aprovació quotes emissions CO2 30/11/2021 

RESAL2021/2462 Decret permís centre ioga 30/11/2021 

RESAL2021/2463 Decret supermercat 30/11/2021 

RESAL2021/2464 Decret permís perruqueria 30/11/2021 

RESAL2021/2465 Decret denegació terrassa -la gelateria- 30/11/2021 

RESAL2021/2466 Decret AI 29_11 30/11/2021 

RESAL2021/2467 Decret Autorització organització Torneig Petanca a la Plaça Cavaio - 6 
Desembre 2021 

01/12/2021 

RESAL2021/2468 Decret adjudicació contracte privat de patrocini a Joan Pedrero 01/12/2021 

RESAL2021/2469 Decret aprovació factures Fase ADO F2021_111 sense reparament 01/12/2021 

RESAL2021/2470 Decret d'alta MB 01/12/2021 

RESAL2021/2471 Decret RESOLUCIÓ civisme JO- 01/12/2021 

RESAL2021/2472 Decret PS 29_11 01/12/2021 

RESAL2021/2473 Decret Aprovació 3a certificació obres coberta edifici principal Ajuntament 01/12/2021 

RESAL2021/2474 Decret IMI 29_11 01/12/2021 

RESAL2021/2475 Decret de baixa NB 01/12/2021 

RESAL2021/2476 Decret (D) de baixa VL- 01/12/2021 

RESAL2021/2477 Decret (D) de baixa CB 01/12/2021 

RESAL2021/2478 Decret aprovació factures F_2021_107 Fase O s/rep 01/12/2021 

RESAL2021/2479 Decret aprovació relació AD's Q_2021_39 01/12/2021 

RESAL2021/2480 Decret AI 01_12 01/12/2021 

RESAL2021/2481 Decret devolució taxes mercat municipal 02/12/2021 

RESAL2021/2482 Decret devolució taxes mercat municipal 02/12/2021 

RESAL2021/2483 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia_Acceptació representació Pessebre 
Vivent_2021 

02/12/2021 

RESAL2021/2484 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia Sàlvia cesió espai 12.12.2021 tarda 02/12/2021 

RESAL2021/2485 Decret encàrrec mobiliari Aula Multisensorial  02/12/2021 

RESAL2021/2486 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia canvi titularitat nínxol 1063 02/12/2021 

RESAL2021/2487 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia canvi titularitat nínxol - 1438 02/12/2021 

RESAL2021/2488 Decret Ampliació termini instal·lació elèctrica Ajuntament 02/12/2021 

RESAL2021/2489 Decret Convocatòria JGL ordinària 09122021 03/12/2021 

RESAL2021/2490 Decret compareixença i petició assist Diputació 03/12/2021 
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RESAL2021/2491 Decret RR exp.21-229655 03/12/2021 

RESAL2021/2492 Decret exp. 21-233384 03/12/2021 

 
 
 
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 la consideració dels membres assistents 
la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres 
assistents, amb l’absència del regidor, el Sr. Pere Xirau, dels punts següents: 
 

4.1.  Concessió llicència obra major al carrer Palma, 5. Expedient 2413/2021 3287 
4.2.  Concessió llicència parcel·lació finca situada a la Riera Pinar, 34, a la Mercan    
til TRICOVER, SL. Expedient 2433/2021 3917 
4.3.  Aprovació ajuts socials BSGG_30_2021. Expedient 2883/2021 5159 
4.4.  Rectificació erros aprovació conveni col·laboració amb GEA XXI, en el marc de 
la subvenció de cooperació internacional per a l’any 2021. Expedient 2242/2021 
4603 
4.5.  Proposta acord subministrament equips informàtics i determinades llicències 
de programari a través de l’acord marc de l’ACM (Exp.2018 09). Expedient 
1424/2021 4789 
4.6. Aprovació conveni subvenció nominativa a l’entitat Canet Pro Música. Expedient 
2242/2021 5310 

 
4.1. Urbanisme. CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR CARRER PALMA, 5 
 
Vista la instància presentada en data 22/07/2021, ENTRA-2021-7387, per la senyora --
, arquitecta, actuant en representació del senyor ---, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres majors consistents en la reforma de l’habitatge unifamiliar situat al carrer La 
Palma, 5, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat per la mateixa tècnica. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecta municipal, emès en data 11/11/2021, que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 

En data de 21 de juliol de 2021 s’aporta sol·licitud de llicència d’obres majors junt amb 
el projecte bàsic i executiu sense visar ni signar per a la realització de la reforma d’un 
habitatge unifamiliar ubicat al carrer de Palma, 5 de Canet de Mar. L’objecte és la 
reforma puntual d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres per a la construcció del bany 
de planta baixa, la reforma del bany de planta primera, la reforma de la cuina ubicada a 
la planta baixa i l’ampliació del terrat sense augmentar el volum. Les obres previstes 
comporten afectacions estructurals. Al projecte presentat consta un pressupost d’exe-
cució material de 41.015,00€.  

En data 5 d’agost de 2021 es requereix a l’interessat la necessitat d’aportar el projecte 
executiu visat, el justificant de la fiança de residus del centre de reciclatge, així com els 
justificants de pagament de les liquidacions de les taxes, impostos i dipòsit de garantia 
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pels elements urbanístics en risc.  

En data 9 d’agost de 2021 (ENTRA-2021-7929), per tal de donar resposta als requeri-
ments rebuts per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, el sol·licitant de la llicència 
aporta el projecte executiu visat, el qual incorpora l’estudi bàsic de seguretat i salut; els 
comprovants de pagament de l’ICIO, les taxes i el dipòsit de garantia calculats d’acord 
amb el pressupost previst al projecte de 41.015,00€; l’estudi de gestió de residus, el 
document d’acceptació de residus per part d’una empresa autoritzada i el justificant del 
dipòsit per a la seva gestió; i l’assumeix de la direcció facultativa per part de la tècnica 
redactora visat. La documentació presentada no disposa de signatura digital vàlida.  

En data 13 d’octubre de 2021 s’emet informe tècnic municipal, el qual és posat a 
disposició de l’interessat i acceptat pel mateix en data 20 d’octubre de 2021. L’informe 
conclou que la llicència d’obres sol·licitada es correspon amb la normativa urbanística 
d’aplicació, si bé cal modificar i complementar la documentació aportada per tal de 
poder-la informar adequadament, aportant la següent documentació: 

1) Realitzar pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb el 
pressupost de referència corresponent a 43.339,78 €.  

2) Justificar el compliment dels articles 158 i 69 del POUM en el cas de disposar 
d’un nou baixant d’aigües pluvials.  

3) Justificar el compliment del Decret 141/2012, justificant gràficament que 
l’habitatge tindrà instal·lat o admetrà directament la instal·lació d’un equip de 
rentada de roba de manera que en l’espai previst hi hagi, com a mínim, una presa 
d’aigua freda, un desguàs i una presa de corrent. 

4) Justificar el compliment del Decret d’Ecoeficiència, de manera que en l’espai 
previst per a la instal·lació de l’aparell rentavaixelles existeixi una presa d’aigua 
freda i una altra d’aigua calenta, si és el cas. 

5) Completar la documentació presentada i degudament signada amb l’aportació 
de la fitxa justificativa del compliment del Decret 141/2012 sobre condicions 
mínimes d’habitabilitat (Grup J), el full d’estadística de l’edificació, les fitxes 
justificatives del compliment del CTE que s’escaiguin, així com incorporar la 
signatura del promotor al projecte presentat, i la signatura digital vàlida de la 
tècnica competent al projecte i a l’assumeix de direcció.  

En data 26 d’octubre de 2021 (ENTRA-2021-11106), la tècnica redactora aporta informe 
tècnic de resposta al l’informe tècnic municipal de requeriment d’esmenes al qual manca 
la signatura digital vàlida. 

En data 10 de novembre de 2021, la tècnica redactora aporta l’informe tècnic de res-
posta signat digitalment.  

El promotor de l’obra és el Sr. ---. El projecte bàsic està redactat per l’arquitecta ---, amb 
número de col·legiada 15.113-0. 

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 
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de 2019). 

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

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

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

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

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

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

- Ordenances fiscals vigents. 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la corresponent al carrer de 
Palma núm. 5 té l’aprofitament definit pels paràmetres regulats segons la zona amb clau 
“R1c” corresponent a “residencial, zona de nucli antic, subzona carrer de la Palma i 
escales de Sant Crist”. Els paràmetres bàsics que regulen aquesta subzona són una 
edificabilitat màxima segons aplicació dels paràmetres d’ordenació, una densitat d’habi-
tatges segons el mòdul d’1 habitatge cada 90m² de superfície edificable de la parcel·la 
i una ocupació total de la parcel·la. El tipus d’ordenació és segons alineació a vial. S’es-
tableix una alçada reguladora obligatòria de 8,00 m per al parament de façana, corres-
ponent a planta baixa i una planta pis. 
 
SEGONA.- En data 13 d’octubre de 2021 es va emetre informe tècnic municipal sol·lici-
tant l’aportació de nova documentació així com algunes justificacions, al qual la tècnica 
redactora del projecte presentat va donar resposta mitjançant informe tècnic. Revisada 
la documentació presentada es constata que aquesta dona resposta als requeriments 
sol·licitats a l’informe tècnic municipal, donat que s’aporta la següent informació i docu-
mentació a l’expedient: 
 

1) S’aporten els justificants de pagaments complementaris de taxes i impostos 
d’acord amb el pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança 
fiscal vigent, corresponent a 43.339,78 €. 

2) S’aporta un nou plànol EA09 en el qual s’especifica la ubicació de l’equip de 
rentada de roba, així com una imatge de dita ubicació, justificant així el 
compliment del Decret 141/2012. 

3) Al mateix plànol EA09 es justifica el compliment del Decret d’Ecoeficiència en 
quant a la instal·lació d’una presa d’aigua freda i una d’aigua calenta en l’espai 
previst per a la instal·lació del l’aparell rentavaixelles. 

4) Es fa constar que les cotes dels acabats, tant de la cuina com de la sala d’estar, 
són i seran les mateixes després de la intervenció. 
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5) S’exposa que el projecte no preveu actuar a la façana i, així mateix, es preveu 
mantenir el baixant de pluvials existent.  

6) Es completa la documentació aportant la fitxa justificativa del compliment del 
Decret 141/2012, el full d’estadística de l’edificació i la fitxa de compliment del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

7) S’inclou, a la documentació presentada, la signatura escanejada del promotor i 
la signatura digital vàlida de la tècnica redactora. 

 
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 la reforma d’un habitatge unifamiliar 
ubicat al carrer de Palma, núm. 5 de Canet de Mar. 
 
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 01/12/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 

En data 22/07/2021 (ENTRA-2021-7387) la senyora ---, arquitecta, actuant per encàrrec 
del senyor ---., sol·licita llicència d’obres majors consistents en la reforma de l’habitatge 
unifamiliar situat al carrer La Palma, 5, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat 
per la mateixa tècnic. En data 09/08/2021 (ENTRA-2021-7929) s’aporta documentació 
complementària a la sol·licitud. 

En data 13/10/2021 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 a la tècnica redactora del 
projecte en data 20/10/2021. 
 
En data 26/10/2021 (ENTRA-2021-11106) es presenta nova documentació per 
completar l’expedient i, en data 11/11/2021, l’arquitecta municipal emet informe 
favorable relatiu a la sol·licitud de llicència, 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 11/11/2021 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Reforma 1,67 €/m2 67,05 m2  111,97 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
 
09/08/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000003476 ................................ 333,96  € 
 
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 
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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 
13/10/2021,  es constata que si bé al projecte presentat consta un pressupost d’execució 
material de 41.015,00 euros, amb l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost 
resultant és de 43.339,78euros. 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 
43.339,78 € 4%  1.733,59 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
 
09/08/2021  Núm. autoliquidació 2021/0000003475 ............................. 1.640,60 € 
Data il·legible Núm. autoliquidació 2021/0000004987................................ 92,99 € 
 
Cinquena.- 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 866,80 € 
 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit dels imports següents: 
 
09/08/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000003477 ................................. 820,30 € 
Data il·legible Núm. autoliquidació 2021/0000004988................................ 46,50 € 
 
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. DA21.275, 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: 

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

CONCLUSIONS 
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De conformitat amb les consideracions anteriors i amb el contingut dels informe tècnics 
que consten a l’expedient administratiu, 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 dels membres assistents: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors al senyor ---, per a la reforma de l’habitatge 
unifamiliar situat al carrer La Palma, 5, 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 SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ DATA DE PA-
GAMENT 

ICIO 1.733,59 € 

1.640,60 € Nº: 2021/0000003475 
04/08/2021 09/08/2021 

92,99 € Nº: 2021/0000004987 
18/10/2021 21/10/2021 

Taxes Urbanís-
tiques     333,96 € Nº: 2021/0000003476 

04/08/2021 09/08/2021 

 
 
Tercer.- 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 

866,60 € 

820,30 € Nº: 2021/0000003477 
04/08/2021 09/08/2021 

46,50 € Nº: 2021/0000004988 
18/10/2021 21/10/2021 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
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Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
 
4.2. Urbanisme. CONCESSIÓ LLICÈNCIA PARCEL.LACIÓ FINCA SITUADA A LA 
RIERA DEL PINAR, 34, A LA MERCANTIL TRICOVER, SL 

 
Fets: 
 
Vista la instància de data 6/09/2021, ENTRA-2021-8591, presentada per la Sra. ---, 
arquitecte, actuant en representació de la Sra. --- integrant de la mercantil TRICOVER, 
SL, sol.licitant llicència de parcel.lació de la finca situada a la Riera del Pinar, 34. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal en data 24/11/2021, que es 
transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA 
RIERA DEL PINAR, 34  
 
FETS 
 
En data 6 de setembre del 2021 i amb núm. d’expedient 2433/2021 3917, s’ha presentat 
una sol·licitud de llicència de parcel·lació de la finca situada a la riera del Pinar, 34 per 
part de TRICOVER, S.L. (Parcel·la registral 5149201DG6054N0001UU) 
 
L’esmentada sol·licitud s’acompanya amb un projecte tècnic redactat per l’arquitecta ---
. 
 
No s’aporta el justificant de la liquidació corresponent a les taxes. 
 
FONAMENTS DE DRET 

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

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

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- Consultat el POUM de planejament vigent, es constata que la finca de 
referència queda parcialment inclosa en sòl urbà no consolidat, dins l’àmbit del Polígon 
d’Actuació Urbanística PAU-6 “Riera del Pinar”. La resta de la finca, exclosa del PAU-6, 
es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona R3 “Illa 
tancada”, subzona, R3c “parcel·la gran”.  
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Segona.- Revisat el projecte tècnic de parcel·lació presentat juntament amb la sol·licitud 
de referència, es comprova que es tracta de la memòria i els plànols que defineixen la 
proposta per a parcel·lar la finca situada a la riera del Pinar, 34, en dues finques 
independents d’acord a cadascun dels règims del sòl definits al POUM, per tal de poder 
garantir el desenvolupament de la finca segons cada tipus de sòl.  
 
Com a annexes al projecte s’ha inclòs la següent documentació: 
 

Annex I:  Nota simple del registre de la finca inicial  
Annex II:  Fitxa cadastral i georeferenciació finca inicial i finques resultants 
Annex III:  Informe de validació gràfica 
Annex IV:  Escriptures proforma 

 
Les parcel·les resultants de la parcel·lació es detallen a continuació: 
 
Finca resultant Fr1 
 
Urbana: parcel·la de geometria trapezoidal, situada a la Riera del Pinar núm. 34, amb 
una superfície total de 617 m2. 
 
Llinda: a nord, amb el carrer Ravalet; a sud, amb finca resultant Fr2 d’aquest projecte 
de parcel·lació inclosa en el PAU-6 “Riera del Pinar” del POUM de Canet de Mar; a est, 
amb vial de nova creació inclòs en el PAU-5 “Can Jover” del POUM de Canet de Mar i 
a oest, amb la riera del Doctor Marià Serra. 
 
Finca resultant Fr2 
 
Urbana: porció de terreny en el terme municipal de Canet de Mar, de geometria 
trapezoidal, inclosa en el Polígon d’Actuació Urbanística PAU-6 “Riera del Pinar” del 
POUM de Canet de Mar, amb una superfície total de 905 m2. 
 
Llinda: a nord, amb finca resultant Fr1 d’aquest projecte de parcel·lació; a sud, amb sòl 
del PAU-6 “Riera del Pinar”, a est, amb vial de nova creació inclòs en el PAU 5 “Can 
Jover” del POUM de Canet de Mar i a oest, amb la riera del Doctor Marià Serra. 

 
CONCLUSIONS 
 

Les parcel·les resultants s’ajusten a les previsions de la Normativa Urbanística vigent, 
per tant, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència de parcel·lació de la finca 
situada a la riera del Pinal, 34 en les dues parcel·les resultants detallades anteriorment, 
ara bé, per tal de completar l’expedient, serà necessari  aportar el justificant d’haver 
liquidat les taxes corresponents.” 

 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 14/12/2021, que es transcriu a continuació: 

 
“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
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En data 06/09/2021 (ENTRA-2021-8591), la senyora ---, arquitecta, actuant en nom i 
representació de la mercantil TRICOVER, SL, sol·licita llicència de parcel·lació de la 
finca registral 6377, situada a la Riera del Pinar, 34, de Canet de Mar. 
 
En data 24/11/2021 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable a l’atorgament 
de la llicència sol·licitada, en tant que les parcel·les resultants s’ajusten a les previsions 
de la Normativa Urbanística vigent, si bé manifesta que per tal de completar l’expedient, 
serà necessari aportar el justificant d’haver liquidat les taxes corresponents. 
 
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), 
- 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), 
- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar (POUM), 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

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

 
CONSIDERACIONS 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 TRLUC, segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sol o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
Segona.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a instància 
d’una mercantil i ve signada electrònicament per una representant, si bé no s’acredita la 
representació que li ha estat atorgada. 
 
L’article 5 LPACAP preveu que els interessats amb capacitat d’obrar puguin actuar per 
mitjà d’un representant, i s’han d’entendre amb aquest les actuacions administratives, 
excepte en cas de manifestació expressa en contra de l’interessat. 
 
D’acord amb el mateix article, per formular sol·licituds, presentar declaracions 
responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets 
en nom d’una altra persona s’ha d’acreditar la representació. Aquesta circumstància es 
pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de 
la seva existència. 
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La sol·licitud compleix la resta dels 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, i ha estat informada 
favorablement per l’arquitecta tècnica municipal en data 24/11/2021. 

Tercera.- En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació venen 
regulades als articles 191 a 196 TRLU, segons els quals s’entén per parcel·lació 
urbanística tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més 
lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels 
terrenys, de la delimitació d’aquests per vials existents o de nova creació, de la 
implantació de serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió, faciliti o tingui 
per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o d’instal·lacions per a destinar-les a 
usos urbans. També és parcel·lació tota operació que tingui les mateixes finalitats que 
les especificades anteriorment en què, sense divisió ni segregació de finques, s’alienin 
o s’arrendin parts indivisibles d’una determinada finca, amb la incorporació del dret 
d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys. 

Finalment, encara és també parcel·lació la constitució d’associacions i societats en les 
que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret 
d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 

Quarta.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, atorgar 
llicències de parcel·lació, si prèviament s’ha aprovat un pla d’ordenació urbanística 
municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, quan afecti a sòl urbà, 
o si prèviament s’ha aprovat el pla parcial del sector corresponent per a sòl urbanitzable. 

Els lots resultants d’una parcel·lació efectuada amb infracció de les anteriors 
disposicions mai no es poden considerar solars, ni és permès d’edificar-hi, sens perjudici 
de l’aplicació de les mesures de protecció de la legalitat urbanística que hi 
corresponguin. 

Cinquena.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, d’acord amb el 
que estableix l’article 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), que disposa: 

“Quan una divisió o operació a què fa referència l’article 25 constitueix parcel·lació 
urbanística, l’administració municipal competent per fiscalitzar-la prèviament l’ha de 
subjectar al règim d’atorgament de llicències urbanístiques, llevat que aquesta 
parcel·lació es pretengui dur a terme en un àmbit d’actuació urbanística, supòsit en el 
qual la parcel·lació urbanística s’ha de subjectar a l’aprovació del projecte de 
reparcel·lació corresponent, de conformitat amb les determinacions del planejament 
urbanístic que detalli l’ordenació del sòl.” 

En el mateix sentit, l’article 13.1 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística 
i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl: 

“Estan subjectes a obtenir llicència de parcel·lació totes les modificacions de parcel·les 
preexistents, ja es tradueixi en una divisió, segregació, agrupació o agregació registrals, 
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en qualsevol tipus de sòl, així com les divisions en propietat horitzontal que tinguin per 
objecte l’increment d’habitatges o el nombre d’establiments, garatges o trasters, ja es 
tracti de la constitució d’una comunitat ex novo, o de la modificació d’altres ja inscrites; 
la llicència serà necessària àdhuc quan aquest increment el produeixi el canvi d’ús d’un 
local o habitatge si, en ambdós casos, comporta una modificació de l’escriptura de 
propietat horitzontal.” 

Sisena.- Quant a les taxes urbanístiques de tramitació, l’article 10 de l’Ordenança fiscal 
núm. 20, preveu que el dipòsit de la taxa a que es refereix l’article 8.2 d’aquesta 
ordenança s’haurà de constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de 
sol·licitar la llicència o de realitzar la comunicació prèvia. 

Consta acreditat a l’expedient que en data 24/11/2021 s’ha efectuat aquest dipòsit 
d’acord amb el concepte i import que preveu l’art. 6.1.8 de l’ordenança (núm. 
d’autoliquidació: 2021/0000006156): 

Tramitació de llicències de divisió horitzontal 213,07 € 

Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé fou delegada en la Segona Tinència d’Alcaldia, mitjançant Decret  núm. 2019/1059, 
de data 19 de juny, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord 
de concessió es faci constar el següent:  

“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Tinència 
d’Alcaldia, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1059, de data 19 de juny”. 

CONCLUSIONS 

En els termes anteriorment al·ludits, i vist l’informe tècnic favorable, s’informa 
favorablement la llicència sol·licitada, si bé prèviament caldrà aportar a l’expedient la 
documentació següent: 

 Acreditació de la representació que ostenta la persona que signa la sol·licitud, 
mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva 
existència. Així mateix, caldrà acreditar els poders de representació que ostenta 
la persona que autoritza aquest representant en nom de la mercantil. 

 
Consta a l’expedient que s’ha aportat, en data  15/12/2021, l’acreditació esmentada  a 
l’informe jurídic. 
 
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 l 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 sol, l’autorització dels quals se 
sol.licita, son conformes a la normativa urbanística vigent. 
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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.- Concedir llicència de Parcel·lació de la finca registral 6377, situada a la Riera 
del Pinar, 34, a la Mercantil TRICOVER, SL, d’acord al projecte de l’arquitecta ---, sense 
perjudici de tercers i salvat l dret de propietat. 
 
Segon.- Les finques resultants seran les següents: 
 
 
Finca resultant Fr1 
 
Urbana: parcel·la de geometria trapezoidal, situada a la Riera del Pinar núm. 34, amb 
una superfície total de 617 m2. 
 
Llinda: a nord, amb el carrer Ravalet; a sud, amb finca resultant Fr2 d’aquest projecte 
de parcel·lació inclosa en el PAU-6 “Riera del Pinar” del POUM de Canet de Mar; a est, 
amb vial de nova creació inclòs en el PAU-5 “Can Jover” del POUM de Canet de Mar i 
a oest, amb la riera del Doctor Marià Serra. 
 
Finca resultant Fr2 
 
Urbana: porció de terreny en el terme municipal de Canet de Mar, de geometria 
trapezoidal, inclosa en el Polígon d’Actuació Urbanística PAU-6 “Riera del Pinar” del 
POUM de Canet de Mar, amb una superfície total de 905 m2. 
 
Llinda: a nord, amb finca resultant Fr1 d’aquest projecte de parcel·lació; a sud, amb sòl 
del PAU-6 “Riera del Pinar”, a est, amb vial de nova creació inclòs en el PAU 5 “Can 
Jover” del POUM de Canet de Mar i a oest, amb la riera del Doctor Marià Serra. 

Tercer.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a les taxes urbanístiques 
de tramitació de llicències de divisió horitzontal per import de 213,07 € (núm. 
d’autoliquidació: 2021/0000006156). 

Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
 
 
 
 
 
4.3. Acció Social i Ciudadania. APROVACIÓ AJUTS SOCIALS BSGG_30_2021    

 
Vista la relació de despeses número BSGG_30_2021 de data 01 de desembre de 2021 
per import de 972,91€ 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. 
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Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost aprovat per a l’exercici 2021. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat dels 
membres assistents: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_30_2021 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

 
RELACIÓ 
NÚM.: 

  BSGG30_2021   01-12-21  

NÚM. 
BENEFICI-
ARI 

DNI CONCEPTE  IMPORT  
ENDOSSA-
TARI 

DNI/NIF 

226 - - 
despeses habitatge - subministra-
ments - AIGUA 

         
86,55 €  

AGBAR A08000234 

227 - - 
despeses habitatge - subministra-
ments - LLUM   

         
53,53 €  

Iberdrola Cli-
entes, S.A.U 

A95758389 

228 - - 
despeses habitatge - subministra-
ments - LLUM 

         
30,76 €  

- - 

229 - - 
despeses habitatge - subministra-
ments - GAS 

         
43,60 €  

- - 

230 - - 
despeses habitatge - subministra-
ments - AIGUA  

         
98,47 €  

AGBAR  A08000234 

231 - - 
activitats extraescolars i de reforç                      

180,00 €  
ESPLAI 
BITXUS                                            

G-
64248354 

232 - - 
despeses habitatge - lloguers/hi-
poteca  

       
480,00 €  

- - 

total       
       
972,91 €  

    

 
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. 
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Quart.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 

 
4.4. Acció Social i Ciutadania. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERRORS PER 
L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB GEA XXI, EN EL MARC 
DE LA SUBVENCIÓ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER A L’ANY 2021. 
 

Fets: 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 2 de desembre 
de 2021, va prendre, entre d’altres, els acords següents: 

“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb GEA XXI, NIF G62970686, 
en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2021. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, per import de 4.500,00€ amb càrrec a l’apli-
cació pressupostària 40 23100 49000 corresponent a l’exercici 2021.  
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per a dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per tal 
que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar una bestreta del 100% 
de l’import de la subvenció atorgada, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021, se-
gons detall: 
 

Entitat GEAXXI 
NIF G62970686 
Import bestreta 100% 4.500,00 € 
Aplicació 40 23100 49000 

“ 
 
Atès que s’ha detectat un error en l’acord segon, doncs manca el reconeixement de 
l’obligació de la despesa. 
 
Atès que, segons l’article 109.2 de la llei 39/2015 de l’1 d’octubre de procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques, aquestes podran rectificar, en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
detectats als seus actes. 
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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.- Rectificar l’acord segon, de manera que, on posa: 
 
“SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, per import de 4.500,00€ amb càrrec a l’apli-
cació pressupostària 40 23100 49000 corresponent a l’exercici 2021.” 
 
Ha de dir: 
 
“SEGON.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 
4.500,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40 23100 49000 corresponent a 
l’exercici 2021.” 
 
Segon.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per tal 
que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar una bestreta del 100% 
de l’import de la subvenció atorgada, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021, se-
gons detall: 
 
 

Entitat GEAXXI 
NIF G62970686 
Import bestreta 100% 4.500,00 € 
Aplicació 40 23100 49000 

 
 
4.5. Secretaria. PROPOSTA D’ACORD DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFOR-
MÀTICS 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. 
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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. 
 
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. 
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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 del Lot 2 Portàtil avançat 
i5 en modalitat de compra , donat que només ells ofereixen l’ordinador Portàtil HP Pro-
Book 450 G8, subministrament d’equipament informàtic i determinades llicencies de pro-
gramari amb destinació a les entitats locals de Catalunya en la modalitat de compra 
(Expedient 2018.09), havent-se presentat les mercantils Abast Systems & Solutions, SL 
i Telefónica soluciones de informàtica y comunicación de España, SA. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a quatre dels adjudicataris del Lot 14 Projector 
estàndard bàsic Epson EBX06 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 compra (Expedient 2018.09), havent-se presentat les mer-
cantils Saytel Servicios Informáticos, SA , APD Algoritmos Procesos y Diseños, SA. i 
Ticnova Quality Team, SL. 
 
Vist l’informe emès en data 2 de desembre d'enguany, per la tècnica d’Educació, en el 
qual es presenten les propostes següents : 
 

  Setè.- Justificació de la selecció de l’oferta de millor relació qualitat-preu 
 
 Les empreses següents han presentat oferta: 
 
Lot 2. Modalitat compra. Portàtil avançat I5 

Empresa 
Preu unitari 
(sense IVA) 

Preu unitari 
(IVA inclòs) 

Quantitat 
Total (IVA 

inclòs) 

Telefónica soluciones de informà-
tica y comunicación de España, SA. 

665,15 € 804,83 € 2 1.609,66 € 

Abast Systems & Solutions, SL 606,10 € 733,38 € 2 1.466,76 € 
 
 
Lot 14. Modalitat compra. Projectors estàndard bàsic 

Empresa 
Preu unitari 
(sense IVA) 

Preu unitari 
(IVA inclòs) 

Quantitat 
Total (IVA 

inclòs) 

Saytel Servicios Informáticos, SA 390,00 € 471,90 € 4 1.887,60 € 

APD Algoritmos Procesos y Dise-
ños, SA 

392,00 € 474,32 € 4 1.897,28 € 

TIC Nova Quality Team, SL 359,00€ 434,39€ 4 1.737,56€ 

 
 

La millor oferta econòmica i la proposta d’adquisició per part de la tècnica sotasignada 
és: 
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Quantitat Concepte Empresa Preu IVA in-
clòs 

2 Portàtils HP ProBook 450 
G8 

Abast S&S, SK 1.466,76€ 

4 Projector EPSON  EB-X06 TIC Nova Quality Team, 
SL 

1.737,56€ 

  TOTAL 3.204,32€ 
 
 
Atès que en l’esmentat informe, la tècnica d’Educació 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 2 
equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2018.09) Lot 2 Portàtil Avançat i5, a favor de la mercantil Abast 
Systems & Solutions, SL, proveïda del NIF B59104612, per un import de 1.212,20 €, IVA 
del 21% exclòs, el qual puja la quantitat de 254,56 €, de conformitat amb l’oferta presen-
tada en data 5 de novembre d’enguany, en la modalitat de compra.  
 
Tercer.- Adjudicar el contracte derivat de l’acord marc per al subministrament de 4 
equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2018.09) Lot 14 Projectors Estàndar bàsic Epson EB-X06, a 
favor de la mercantil Ticnova Quality Team, SL , proveïda del NIF B43067586, per un 
import de 1.436,00 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja la quantitat de 301,56  €, de 
conformitat amb l’oferta presentada en data 5 de novembre 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. 
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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. 220210015440 i 220210015445). 
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: 
 
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). 

 
Cinquè.- El termini de lliurament del material pel Lot 2 Portàtils, és de com a màxim de 
6 mesos a comptar des de la notificació de la present resolució.. 
 
Pel que respecte al Lot 14 Projectors , és de com a màxim de 3 setmanes a comptar 
des de la notificació de la present resolució. 
 
Sisè.- Nomenar d’acord el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a responsable del 
contracte a la tècnica d’Educació , i abastarà almenys els objectius i funcions següents: 
 
a) Objectius:        
 
- Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec. 
- Precisar els termes d’execució. 
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- 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. 

 
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. 
 
Setè.- El  termini de garantia de l’equipament informàtic es fixa en 4 anys pel Lot 2 i de 
3 anys pel Lot 14. 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 pels adjudicataris. 
 
Vuitè.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.466,76 € a favor de la mercantil Abast 
Systems & Solutions, SL amb NIF núm. B59104612, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 51 32610 62600 (AD núm. 220210015440) del vigent pressupost 
ordinari per al 2021. 
 
Novè.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.737,56 € a favor de la mercantil Ticnova 
Quality Team , SL amb NIF núm. B43067586 , amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 51 32610 62600 (AD núm. 220210015445) del vigent pressupost ordinari per al 
2021. 
 
Desè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a l’ACM. 
 
Onzè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al responsable del contracte. 



 

26 
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 

 
Dotzè.- Publicar en el Perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat. 
 
4.6. APROVACIÓ CONVENI SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT CANET PRO 
MUSICA 
 
FETS: 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2020 
es va aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Canet Pro Musica per dur a terme 
l’activitat d’Escola de Música durant el curs 2020-2021. 
 
Atès que l’entitat ha presentat correctament la documentació justificativa establerta al 
conveni, la qual es va aprovar mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 
de juliol de 2021. 
 
Vist que cal renovar la col·laboració establerta amb l’entitat Canet Pro Music per al curs 
2021-2022. 
 
Atès que al pressupost municipal per a l’any 2021 hi ha una singularment previstes una 
partida per fer front a les despeses que es deriven del conveni.  
 
Vista la memòria justificativa del conveni que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb Canet Pro Musica, el qual 
figura a l’expedient. 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, de conformitat amb la proposta de la 4a Tinència de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Atorgar la subvenció nominativa a l’entitat Canet Pro Música a facilitar l’impar-
timent de coneixements musicals, tant de base teòrica com pràctica, així com  la vincu-
lació de l’activitat de música amb l’entorn social i cultural. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 25.000 euros a favor de Canet 
Pro Música, CIF G58881327, amb càrrec a la partida 51 32620 48300 del pressupost 
vigent de 2021. 
 
Tercer.-  Reconèixer l’obligació per import de 8.750€ en concepte de primera bestreta 
 
Quart.- Designar la senyora Rosabel Madrid Camara, tinenta d’alcalde de Serveis a les 
Persones, Igualtat, Participació i Educació i la -- tècnica municipal d’Educació com a 
representants de l’Ajuntament a la comissió de seguiment prevista en la clàusula desena 
del conveni.  
 
Cinquè.- Facultar la senyora alcaldessa o el senyor alcalde accidental en el seu defecte 
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per signar tots els documents que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 
 
Setè.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i a la Intervenció municipals. 
 
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, 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 16 de desembre de 2021 
 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 
 


