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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 30 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: 30.12.2021 
Hora inici: 17:00 h 
Hora fi:17.28 h 
Lloc: Per videoconferència, ex art. 46.3 LRBRL. 
 
Assisteixen (5/6): 
LLUÍS LLOVET BAYER, la presideix, havent estat nomenat 2n tinent d’alcalde (veure 
Decret de l’Alcaldia núm. 1059/2019, de 19 de juny) i alcalde accidental, en substitució 
de l’alcaldia, per a les dates concretes, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2649/2021, 
de 27 de desembre). 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
RAQUEL SERRA LERGA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
 

President: Lluís Llovet Bayer 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 

 
Excusa l’assistència: 
La regidora i alcaldessa, la Sra. Blanca Arbell Brugarola. 

 
Ordre del dia de la sessió: 
1. Actes pendents d'aprovar 
Acta JGL2021/51, corresponent a la sessió ordinària 23/12/2021 
 
2. Propostes 
2.1.  Aprovació llicència de divisió horitzontal al carrer Romaní, 12-14 Expedient 
2412/2021 3176 PROP2021/529 
 
3. Alcaldia 
3.1. Proposta relació Decrets JGL 30122021 Expedient 1046/2021 5478 PROP2021/536 
  
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’alcalde accidental, que presideix aquesta sessió de la Junta de Govern Local, sotmet 
a la consideració dels membres assistents la declaració d’urgència, que és apreciada 
i declarada per unanimitat dels membres assistents, amb l’absència de la regidora i 
alcaldessa, la Sra. Blanca Arbell Brugarolla, dels punts següents: 
 
4.1. Aprovació de l’ultima certificació de les obres d’adequació de nau per a ús de la 
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brigada municipal d’obres i serveis Expedient 1379/2020 1699 PROP2021/401 
4.2. Aprovació única certificació i liquidació del contracte d’execució de les obres de 
renovació de la xarxa d’aigua al carrer Eusebi Golart i Passatges Comunidor Expedient 
1379/2020 4735 PROP2021/551 
4.3. Aprovació de la 4a, la 5a i l’última certificació de les obres de rehabilitació de la 
coberta de l’edifici principal de l’Ajuntament Expedient 1379/2020 4734 PROP2021/552 
4.4. Aprovació bases i convocatòria ampliació borsa educadors escola bressol 
Expedient 1461/2021 5640 PROP2021/556 
4.5. Revocació final i reintegrament subvencions 2020 a les entitats esportives 
Expedient 2243/2020 4171 PROP2021/553 
4.6. Reintegrament parcial subvenció 17/Y/237697 Beques per exclusió social any 2017 
Expedient 2240/2021 5576 PROP2021/554 
4.7. Aprovació reserva de crèdit revisió preus 2021 delegació deixalleria Expedient 
2496/2020 2820 CCM PROP2021/559 
4.8. Aprovació reserva de crèdit revisió preus 2021 delegació neteja viària i recollida de 
residus CCM Expedient 2498/2020 2551 PROP2021/558 
 
5. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 

Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, l’alcalde accidental, qui 
presideix aquesta sessió ordinària de la Junta de Govern Local, 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 
JGL2021/50 ordinari 23/12/2021, vista i trobada conforme l’acta de la sessió anterior, 
corresponent a la sessió de la Junta de Govern Local ordinària de 16.12.2021, de con-
formitat amb allò que 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 assistents, sense 
observacions. 
 
2. Propostes 
 
APROVACIÓ LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL AL CARRER ROMANÍ, 12-14 
 
Fets: 
 
Vista la instància de data 17/10/2019, ENTRA-2019-9143, presentada pel Sr. -, 
sol·licitant la divisió horitzontal de la finca situada al carrer Romaní, 12-14. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, emès en data 4/12/2019, que es transcriu 
a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE LA FINCA SITUADA 
AL CARRER ROMANÍ, 12-14 
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FETS 
 
 En data 17 d’octubre del 2019 i amb núm. d’expedient 3176, s’ha presentat una 
sol·licitud de llicència de divisió horitzontal de la finca situada al carrer Romaní, 12-14, 
per part de --. 
 
Juntament amb la sol·licitud s’ha presentat la següent documentació: 

- Projecte de divisió horitzontal de l’arquitecte --. 
- Nota simple informativa del Registre de la Propietat de la finca ubicada al carrer 

Romaní, 12-14. 
- Proforma del document notarial on s’especifiquen les modificacions proposades. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar (POUM). 
- Text refós del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i elements 

d'interès històric i artístic de Canet de Mar. 
- 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.- Pel que fa a la documentació aportada juntament amb la sol·licitud, indicar: 
 

1. Revisat el projecte tècnic presentat, es comprova que es tracta de la memòria i 
els plànols que defineixen la proposta per a modificar la divisió horitzontal de 
l’edifici situat al C/ Romaní, 12-14, de forma que s’especifiquen els següents 
extrems: 
 
a) El projecte fa referència a l’edifici plurifamiar situat a la finca del carrer 

Romaní, 12-14. 
 

b) Es detalla l’existència de 4 entitats independents destinades cadascuna 
d’elles a habitatge: 

 
Habitatge 1: entitat amb accés directe des del carrer a través del carrer 
Romaní, 12, ocupant part de la planta baixa i part de la planta primera. 
 
Habitatge 2: entitat amb accés des de l’espai comunitari que dona a la porta 
d’entrada del C/ Romaní, 14, ocupant part de la planta baixa.  
 
Habitatge 3: entitat amb accés des de l’espai comunitari que dona a la porta 
d’entrada del C/ Romaní, 14, ocupant part de la planta primera. 
 
Habitatge 4: entitat en planta segona.  
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c) La proposta pretén segregar la superfície de planta primera de l’habitatge 1 
per agrupar-la a l’habitatge 3, de forma que aquest, l’habitatge 3, ocuparà la 
totalitat de la planta primera.  
 
A l’apartat 3 del projecte “condicions d’habitabilitat de l’habitatge existent”, es 
justifica que l’habitatge que amplia superfície (habitatge 3) compleix amb els 
requisits del grup H, ara bé, no es justifica el compliment de les condicions 
mínimes d’habitabilitat per part de l’habitatge existent que redueix superfície 
(habitatge 1). 
 

d) La justificació urbanística del projecte, es fa d’acord amb el text refós les 
Normes Subsidiàries de planejament. Cal esmentar al respecte, que en data 
12 de setembre del 2019 es va publicar al DOGC l’aprovació definitiva del 
Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar, quedant derogades 
les Normes Subsidiàries de Planejament vigents fins al moment. 

 
2. En relació a la nota simple informativa del registre de la propietat, remarcar, que 

aquesta únicament conté tres de les quatre entitats esmentades al projecte de 
divisió horitzontal. 
 

3. Finalment, la proforma del document notarial, fa referència exclusivament a les 
entitats número 1 i 3, indicant que es tracta d’una segregació i agrupació entre 
les esmentades entitats.  

 
Segona.- Consultat el POUM de planejament vigent, es constata que la finca de 
referència està inclosa al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la 
zona R1 “Nucli antic”, subzona R1a “carrer Romaní”. 
 
La zona R1 comprèn la part del teixit urbà de la vila de Canet de Mar, formada a partir 
del model de creixement a partir dels nuclis primitius a l’entorn dels masos i del poblat 
de pescadors fins a colmatar els espais entre les rieres. 
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Els paràmetres d’aplicació a la subzona R1a “carrer Romaní” detallen entre d’altres 
un nombre màxim d’habitatges per parcel·la, de forma que es preveu 1 habitatge cada 
90 m2 de sostre, per tant, en aquest cas, el nombre màxim d’habitatges segons 
normativa seria de 3.  

 
Tercera.- Per altra banda, indicar, que l’edifici situat al C/ Romaní, 12-14, està inclòs a 
la fitxa núm. B 110 del Text Refós del Pla Especial “Catàleg de patrimoni arquitectònic i 
elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar”, amb un nivell de protecció de BCIL 
– Bé Cultural d’Interès local –, essent els objectes de protecció:  
 

1. La façana, pel que fa a: 
- Composició en eix vertical i geometria. 
- Posició dels sostres. 
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures de pedra. 
- Cornises i tortugada ceràmica. 
- Tipologia dels tancaments practicables de l’època. 

 
CONCLUSIONS 
 

Per tot l’esmentat, per tal de completar l’expedient i poder valorar correctament 
la proposta seria necessari presentar la documentació i realitzar les esmenes que es 
detallen a continuació: 
 

1. Aportar la nota simple del Registre de la Propietat de l’entitat 4, entitat situada a 
la planta segona, per tal de deixar constància de la preexistència dels 4 
habitatges. Cal tenir en compte que el nombre màxim d’habitatges en aquesta 
parcel.la és de 3, per tant, en el cas d’assolir el màxim establert no seria possible 
la creació de nous habitatges en aquesta finca. 
 

2. Modificar el projecte de divisió horitzontal de forma que es justifiqui el 
compliment de la normativa urbanística vigent d’acord amb el nou 
planejament, el Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar que 
substitueix les Normes subsidiàries que han quedat derogades. 
 

3. La memòria del projecte haurà d’incorporar la justificació de l’adequació del 
nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament 
privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic 
i a la legislació sectorial aplicables.  
 
Així mateix, caldrà indicar el compliment de les condicions mínimes d’habitabilitat 
dels habitatges afectats per la segregació – agrupació.” 

 
Vista la documentació complementària aportada, l’arquitecta tècnica municipal, emet en 
data 19/03/2020, l’informe que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA A LA SOL·LICITUD DE 
LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE LA FINCA SITUADA AL CARRER 
ROMANÍ, 12-14 
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FETS 
 
 En relació a la sol·licitud de llicència de divisió horitzontal de la finca situada al 
carrer Romaní, 12-14 per part de --, en data 4 de març del 2020 s’ha presentat nova 
documentació en resposta a un primer escrit d’esmenes dels Serveis Tècnics 
municipals, de forma que: 
 

1. S’ha aportat la nota simple del Registre de la Propietat de l’entitat 4 situada a la 
planta segona, deixant constància de la preexistència de 4 habitatges.  
 

2. S’ha modificat el projecte de divisió horitzontal de forma que es justifica el 
compliment de la normativa urbanística vigent d’acord amb el nou planejament, 
el Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar. 
 

3. S’ha incorporat al projecte la justificació de l’adequació del nombre d’habitatges 
a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial 
aplicables. S’indica específicament el compliment de les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges afectats per la segregació – agrupació. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar (POUM). 
- Text refós del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i elements 

d'interès històric i artístic de Canet de Mar. 
- 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.- La memòria i els plànols de divisió horitzontal presentats, defineixen la 
proposta per a modificar la divisió horitzontal de l’edifici situat al C/ Romaní, 12-14, de 
forma que s’especifiquen els següents extrems: 
 

a) El projecte fa referència a l’edifici plurifamiliar situat a la finca del carrer 
Romaní, 12-14. 

 
b) Es detalla l’existència de 4 entitats independents destinades cadascuna 

d’elles a habitatge: 
 

Habitatge 1: entitat amb accés directe des del carrer a través del carrer 
Romaní, 12, ocupant part de la planta baixa i part de la planta primera. 
 
Habitatge 2: entitat amb accés des de l’espai comunitari que dona a la porta 
d’entrada del C/ Romaní, 14, ocupant part de la planta baixa.  
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Habitatge 3: entitat amb accés des de l’espai comunitari que dona a la porta 
d’entrada del C/ Romaní, 14, ocupant part de la planta primera. 
 
Habitatge 4: entitat en planta segona.  

 
c) La proposta pretén segregar la superfície de planta primera de l’habitatge 1 

per agrupar-la a l’habitatge 3, de forma que aquest, l’habitatge 3, ocuparà la 
totalitat de la planta primera.  

 
Segona.- Consultat el POUM de planejament vigent, es constata que la finca de 
referència està inclosa al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la 
zona R1 “Nucli antic”, subzona R1a “carrer Romaní”. 
 
La zona R1 comprèn la part del teixit urbà de la vila de Canet de Mar, formada a partir 
del model de creixement a partir dels nuclis primitius a l’entorn dels masos i del poblat 
de pescadors fins a colmatar els espais entre les rieres. 
 

 
 
 
Els paràmetres d’aplicació a la subzona R1a “carrer Romaní” detallen entre d’altres 
un nombre màxim d’habitatges per parcel·la, de forma que es preveu 1 habitatge cada 
90 m2 de sostre, ara bé, la proposta presentada justifica la preexistència dels 4 
habitatges.  
 
Tercera.- Per altra banda, indicar, que l’edifici situat al C/ Romaní, 12-14, està inclòs a 
la fitxa núm. B 110 del Text Refós del Pla Especial “Catàleg de patrimoni arquitectònic i 
elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar”, amb un nivell de protecció de BCIL 
– Bé Cultural d’Interès local –, essent els objectes de protecció:  
 

2. La façana, pel que fa a: 
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- Composició en eix vertical i geometria. 
- Posició dels sostres. 
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures de pedra. 
- Cornises i tortugada ceràmica. 
- Tipologia dels tancaments practicables de l’època. 

 
Tal i com s’especifica a la memòria tècnica presentada, per tal de fer efectiva la 
modificació de la divisió horitzontal no és necessari fer obres i l’única actuació que es 
vol fer és tancar l’escala que comunica la planta baixa i la planta primera per 
independitzar l’habitatge de planta primera, per tant, no s’afecta la façana, l’objecte de 
protecció de l’esmentat catàleg. 
 
CONCLUSIONS 
 

D’acord amb el que es detalla al projecte de divisió horitzontal, la proposta pretén 
segregar la superfície de planta primera de l’habitatge 1 per agrupar-la a l’habitatge 3, 
de forma que aquest, l’habitatge 3, ocuparà la totalitat de la planta primera.  
Entitats resultants: 

 
Entitat 1: Habitatge 1 ocupant part de planta baixa de l’immoble ubicat al carrer 
Romaní, 12-14 i format per varies dependències. Aquesta entitat té la seva 
entrada pel número dotze, amb accés directe des del carrer. Superfície total de 
95,15 m2, dels quals 66,96 m2 corresponen a la superfície construïda en planta 
baixa, 18,95 m2 al pati, i 9,24 m2 a un altell existent a la mateixa planta. 

 
Entitat 2: Habitatge 2 ocupant part de la planta baixa de l’immoble ubicat al 
carrer Romaní, 12-14 i format per un únic ambient. Aquesta entitat té la seva 
entrada pel portal del número 14 del carrer Romaní, amb accés des de l’espai 
comunitari. Superfície total de 38,04 m2, dels quals 29,02 m2 corresponen a la 
superfície construïda en planta baixa i 9,02 m2 corresponen un altell existent a la 
mateixa planta. 
 
Entitat 3: Habitatge 3 ocupant la planta primera de l’immoble ubicat al carrer 
Romaní, 12-14 i format per varies dependències. Aquesta entitat té la seva 
entrada pel portal del número 14 del carrer Romaní, amb accés a través d’una 
escala comunitària. Superfície construïda de 118,66 m2. També disposa d’una 
terrassa amb sortida des de planta primera de 6,80 m2. 
 
Entitat 4: Habitatge 4 ocupant la planta segona de l’immoble ubicat al carrer 
Romaní, 12-14 i format per varies dependències. Aquesta entitat té la seva 
entrada pel portal del número 14 del carrer Romaní, amb accés a través d’una 
escala comunitària. Superfície total de 125,04 m2, dels quals 9,01 m2 
corresponen a una terrassa.  

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència de 

divisió horitzontal de l’immoble situat al carrer Romaní, 12-14.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 20/03/2020, que es transcriu a 
continuació: 
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“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
 
En data 17/10/2019 RE9143, el senyor -- sol·licita llicència de segregació de la finca 
situada al carrer Romaní, 12-14, per tal de segregar la superfície de planta primera de 
l’habitatge 1 per agrupar-la a l’habitatge 3, de forma que aquest, l’habitatge 3, ocuparà 
la totalitat de la planta primera. 
 
L’arquitecta tècnica municipal emet informe en data 04/12/2019, notificat al sol·licitant 
en data 17/12/2019, en el qual posa de manifest les deficiències detectades en la 
documentació presentada i que cal que siguin esmenades per a l’obtenció de la llicència. 
 
En data 03/03/2020 RE2214, l’interessat presenta documentació complementària per 
esmenar les deficiències esmentades. 
 
En data 19/03/2019 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable a l’atorgament 
de la llicència sol·licitada.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar  
- Modificació de les Normes subsidiàries de planejament - Text refós de la part gràfica 

(DOGC 5677 del 23 de juliol del 2010). 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

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

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

maig) 
 
CONSIDERACIONS 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 TRLUC, segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sol o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
Segona.- El procediment per a l’atorgament de la llicència s’ha iniciat a sol·licitud de 
l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, va  documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Tercera.- En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació venen 
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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.” 
 
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. 
 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat aquest dipòsit d’acord amb el 
concepte i import que preveu l’art. 6.1.8 de l’ordenança: 
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:  
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“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, per a la concessió de la llicència, abans 
caldrà acreditar que s’ha efectuat la liquidació de la taxa.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, son conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Concedir llicència de divisió horitzontal de la finca situada al carrer Romaní, 
12-14, al Sr. --, d’acord al projecte de l’arquitecta -- sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat. 
 
Segon.- Les finques resultants seran les següents: 
 

Entitat 1: Habitatge 1 ocupant part de planta baixa de l’immoble ubicat al carrer 
Romaní, 12-14 i format per varies dependències. Aquesta entitat té la seva 
entrada pel número dotze, amb accés directe des del carrer. Superfície total de 
95,15 m2, dels quals 66,96 m2 corresponen a la superfície construïda en planta 
baixa, 18,95 m2 al pati, i 9,24 m2 a un altell existent a la mateixa planta. 

 
Entitat 2: Habitatge 2 ocupant part de la planta baixa de l’immoble ubicat al 
carrer Romaní, 12-14 i format per un únic ambient. Aquesta entitat té la seva 
entrada pel portal del número 14 del carrer Romaní, amb accés des de l’espai 
comunitari. Superfície total de 38,04 m2, dels quals 29,02 m2 corresponen a la 
superfície construïda en planta baixa i 9,02 m2 corresponen un altell existent a la 
mateixa planta. 
 
Entitat 3: Habitatge 3 ocupant la planta primera de l’immoble ubicat al carrer 
Romaní, 12-14 i format per varies dependències. Aquesta entitat té la seva 
entrada pel portal del número 14 del carrer Romaní, amb accés a través d’una 
escala comunitària. Superfície construïda de 118,66 m2. També disposa d’una 
terrassa amb sortida des de planta primera de 6,80 m2. 
 
Entitat 4: Habitatge 4 ocupant la planta segona de l’immoble ubicat al carrer 
Romaní, 12-14 i format per varies dependències. Aquesta entitat té la seva 
entrada pel portal del número 14 del carrer Romaní, amb accés a través d’una 
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escala comunitària. Superfície total de 125,04 m2, dels quals 9,01 m2 
corresponen a una terrassa.  
 

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 2020/0000000550). 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
3. Alcaldia 
 
3.1. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, 
CORREPONENTS ALS DIES DEL 13 AL 19 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 13 al 19 de desembre de 2021, 
i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2021/2517 
Decret 1a Tinència embargaments salarials i quota sindical de novembre de 
2021 13/12/2021 

RESAL2021/2518 Decret convocatòria CIG ordinària 161221 13/12/2021 

RESAL2021/2519 Decret baixa activitat 13/12/2021 

RESAL2021/2520 Decret baixa activitat  13/12/2021 

RESAL2021/2521 DECRET REQUERIMENT DEFICIÈNCIES MERCAT MUNICIPAL 13/12/2021 

RESAL2021/2522 Decret tarja aparcament individual 13/12/2021 

RESAL2021/2523 Decret Aixecar Reparament - Aprovació Conveni IES 2021 13/12/2021 

RESAL2021/2524 Decret Convocatòria JGL ordinària 16122021 13/12/2021 

RESAL2021/2525 Decret IMI 13_12 13/12/2021 

RESAL2021/2526 Decret PS 13_12 13/12/2021 

RESAL2021/2527 Decret AI  13_12 13/12/2021 

RESAL2021/2528 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 42-2021 13/12/2021 

RESAL2021/2529 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 40-2021 13/12/2021 

RESAL2021/2530 Resolució expedient sancionador 13/12/2021 

RESAL2021/2531 Decret alta padró  13/12/2021 

RESAL2021/2532 Decret aprovació factures F2021_113 Fase O sense reparament 14/12/2021 

RESAL2021/2533 Decret rectificació nòmina mesos d'octubre i novembre 14/12/2021 

RESAL2021/2534 Decret aprovació de despeses carregades en compte octubre i vàris 14/12/2021 

RESAL2021/2535 Decret 1a Tinència reconeixement triennis desembre 2021 14/12/2021 

RESAL2021/2536 Decret 1a TA ordenació pagaments 2021_21 14/12/2021 

RESAL2021/2537 
Decret 1a Tinència d'aprovació indemnitzacions dietes i desplaçaments del per-
sonal 14/12/2021 

RESAL2021/2538 Decret aprovació factures F_2021_115 Fase O sense reparament 14/12/2021 

RESAL2021/2539 Decret aprovació factures F2021/116 Fase O sense reparament 14/12/2021 

RESAL2021/2540 Decret execució sentència158_2021_MPM 14/12/2021 

RESAL2021/2541 Decret aprovació factures f/2021/109 fase ADO amb reparament 14/12/2021 

RESAL2021/2542 DECRET OBRES MENORS RIERA BUSCARONS 65 14/12/2021 

RESAL2021/2543 
Decret 4a Tinència de l'Alcaldia Escola Iscat Maresme Cantada de Nadales 
22.12.2021 14/12/2021 
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RESAL2021/2544 Decret aprovació nòmina paga extra 14/12/2021 

RESAL2021/2545 Decret desballestament 0021GGN 15/12/2021 

RESAL2021/2546 Decret INCOACIÓ gossos EAA 15/12/2021 

RESAL2021/2547 Decret INCOACIÓ civisme AKD  15/12/2021 

RESAL2021/2548 Decret INCOACIÓ gossos FJLL 15/12/2021 

RESAL2021/2549 Resolució canvi de taxi 15/12/2021 

RESAL2021/2550 Decret nova concessió plaça aparcament número 397 15/12/2021 

RESAL2021/2551 Decret desballestament 0748BGV 15/12/2021 

RESAL2021/2552 Decret nova concessió plaça aparcament número 8 15/12/2021 

RESAL2021/2553 Decret nova concessió plaça aparcament número 155 15/12/2021 

RESAL2021/2554 Decret desballestament 2611DNR 15/12/2021 

RESAL2021/2555 Decret nova concessió plaça aparcament número 425 15/12/2021 

RESAL2021/2556 Decret desballestament CR6216V 15/12/2021 

RESAL2021/2557 Decret encàrrec obres instal 15/12/2021 

RESAL2021/2558 Decret encàrrec direcció obres rehabilitació edifici masoveria 15/12/2021 

RESAL2021/2559 decret aprov liquidació canon 1erS_modul fix 15/12/2021 

RESAL2021/2560 Decret AI 15_12 15/12/2021 

RESAL2021/2561 Decret encàrrec subministrament lletres amb il.luminació 15/12/2021 

RESAL2021/2562 Decret contractació servei actuació musical cap d'any 15/12/2021 

RESAL2021/2563 Decret atorgament permís fer tatuatges 16/12/2021 

RESAL2021/2564 Decret permís perruqueria 16/12/2021 

RESAL2021/2565 Decret canvi de nom activitat 16/12/2021 

RESAL2021/2566 Decret canvi de nom d'activitat 16/12/2021 

RESAL2021/2567 Decret horaris dies de Nadal 16/12/2021 

RESAL2021/2568 Decret incoació sancionador gos perillós 16/12/2021 

RESAL2021/2569 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia canvi titularitat de nínxol 1194 16/12/2021 

RESAL2021/2570 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia canvi titularitat nínxol número 885 16/12/2021 

RESAL2021/2571 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia canvi titularitat nínxol 1838 16/12/2021 

RESAL2021/2572 Decret encàrrec subministrament desbrossadora 16/12/2021 

RESAL2021/2573 Decret encàrrec servei manteniment sistemes intrusió i detecció incendis 16/12/2021 

RESAL2021/2574 Decret renúncia nínxol 33 16/12/2021 

RESAL2021/2575 Decret d'Alcaldia baixa de drets d'exercicis tancats errors comptables 16/12/2021 

RESAL2021/2576 Decret rectificació 16/12/2021 

RESAL2021/2577 Decret alta padró sense documentació 17/12/2021 

RESAL2021/2578 Decret alta padró sense documentació 17/12/2021 

RESAL2021/2579 decret empadronament sense documentació 17/12/2021 

RESAL2021/2580 Decret exp.113086 17/12/2021 

RESAL2021/2581 Decret RESOLUCIÓ civisme ABI 17/12/2021 

RESAL2021/2582 Decret baixa per caducitat - desembre 2021 17/12/2021 

RESAL2021/2583 Decret INCOACIÓ gossos NPB 17/12/2021 

RESAL2021/2584 Decret RR exp.2100000233 17/12/2021 

RESAL2021/2585 Decret d'aixecament del reparament F_2021_110 17/12/2021 

RESAL2021/2586 Decret autorització ampliació parada número 6 Mercat de venda no sedentària 17/12/2021 

RESAL2021/2587 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia-devolució fiança 17/12/2021 

RESAL2021/2588 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia_Revetlles i dinar 1er trim 2022_Amics del Ball 19/12/2021 

RESAL2021/2589 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia_Balls i revetlles 1er trimestre 2022_Amics Ball 19/12/2021 

RESAL2021/2590 
Decret aprovació factures F_2021_102 Fase O sense reparament. Agrupacions 
Endesa 19/12/2021 

RESAL2021/2591 Decret aprovació factures F_2021_119 Fase O sense reparament 19/12/2021 
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4. Propostes introduïdes per «urgència» en la sessió, prèvia ratificació de la ur-
gència, per unanimitat dels membres assistents. 
 
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’alcalde accidental, qui presideix aquesta sessió de la Junta de Govern Local, sotmet a 
la consideració dels membres assistents la declaració d’urgència, que és apreciada i 
declarada per unanimitat dels membres assistents, amb l’absència de la regidora i 
alcaldessa, la Sra. Blanca Arbell Brugarola, dels punts següents: 
 
4.1. APROVACIÓ DE L'ÚLTIMA CERTIFICACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE 
NAU PER A ÚS DE LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES I SERVEIS 
 
Fets: 
 
En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 
de setembre de 2020, s’adjudica el contracte per a l’execució de les obres d’adequació 
de la nau municipal núm. 12, de la plaça Pere Llauger Prim, per a ús de la brigada 
d’obres i serveis de l’Ajuntament de Canet de Mar, a l’empresa IBERLAND INMUEBLES 
Y REFORMAS, SL, pel preu de cent nou mil dos-cents cinc euros amb trenta-quatre 
cèntims (109.205,34 €), IVA exclòs, que puja un import de vint-i-dos mil nou-cents trenta-
tres euros amb dotze cèntims (22.933,12 €), amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP), al projecte bàsic i executiu aprovat “Adequació d’un 
establiment industrial per al taller de la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament de 
Canet de Mar”, redactat per l’enginyer industrial -- de RAITAS, Ricard Alsina i tècnics 
associats, i a l’oferta presentada per la pròpia licitadora. 
 
En data 9 de setembre de 2020 té lloc la formalització del contracte, document que 
consta incorporat a l’expedient administratiu amb el CSV: 
89629fd97c1840978910f5ee4622bacf001. 
 
En virtut del Decret núm. 1661/2020, de data 15 d’octubre, de l’Alcaldia, s’aprova el Pla 
de Seguretat i Salut de les obres (CSV: 2f79e984b7b54ffab891dff75a5888b6001), 
redactat per l’empresa adjudicatària i presentat en data 1 d’octubre de 2020 (ENTRA-
2020-9198), junt amb l’acta d’aprovació per part del coordinador de seguretat i salut.   
 
En data 20 d’octubre de 2020 es formalitza l’acta de comprovació del replanteig i d’inici 
d’obres i s’incorpora a l’expedient administratiu amb el CSV: 
52fc5fd4b58047699c9717bed0f8baf3001. 
 
Mitjançant Decret núm. 653/2021, de data 23 de març, de l’Alcaldia (CSV: 
8fffbc832769430799c309f8d8877966001), es resol el següent: 
 

Primer.- Aprovar la PRIMERA CERTIFICACIÓ de les obres d'adequació de nau per 
a ús de la Brigada municipal a la nau 12 de la Pça. Pere Llauger Prim, elaborada per 
l’empresa adjudicatària IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS, SL i conformada 
per M. --, com a directora executiva de l'obra, per la quantitat de vint-i-dos mil set-
cents noranta-set euros amb dos cèntims (22.797,02 €), IVA inclòs. 

 



 

15 
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 

Segon.- Aprovar la SEGONA CERTIFICACIÓ de les obres d'adequació de nau per 
a ús de la Brigada municipal a la nau 12 de la Pça. Pere Llauger Prim, elaborada per 
l’empresa adjudicatària IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS, SL i conformada 
per M. -, com a directora executiva de l'obra, per la quantitat de vint-i-nou mil cinc-
cents trenta-dos euros amb trenta-sis cèntims (29.532,36 €), IVA inclòs. 
 
Tercer.- Aprovar la TERCERA CERTIFICACIÓ de les obres d'adequació de nau per 
a ús de la Brigada municipal a la nau 12 de la Pça. Pere Llauger Prim, elaborada per 
l’empresa adjudicatària IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS, SL i conformada 
per M. -, com a directora executiva de l'obra, per la quantitat de setanta-nou mil vuit-
cents nou euros amb vuit cèntims (79.809,08 €), IVA inclòs. 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats i a la Intervenció i Tresoreria 
municipals. 
 

En data 22 de febrer de 2021 (ENTRA-2021-1655) es presenta la quarta i última 
certificació de les obres d'adequació de nau per a ús de la brigada municipal d'obres i 
serveis, elaborada per la direcció facultativa de l’obra, M. -, i conformada per l’empresa 
adjudicatària IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS, SL. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, emès en data 10 de març de 2021, que es 
transcriu a continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Amb dates 15 i 30 de desembre de 2020 i 23 de febrer de 2021 s’aporten les 
certificacions 1, 2 3 i 4 de les obres de “d'adequació de nau per a ús de la Brigada 
municipal a la nau 12 de la Pça. Pere Llauger Prim a Canet de Mar”, elaborada 
per l’empresa adjudicatària IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS, SL i 
conformades per la direcció facultativa formada per M. -. 
 
Les obres es van adjudicar per acord de la Junta de Govern Local de Canet de 
Mar en sessió de data 3 de setembre de 2020, per l’import de 109.205,34 €, IVA 
exclòs, el qual pujarà un import de 22.933,12 €. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- La certificacions 1,2 i 3 tenen un import total, IVA inclòs, de cent 
trenta-dos mil cent trenta-dos euros amb quaranta-sis cèntims (132.138,46 €). 
 
SEGONA.- Els preus aplicats a la certificacions 1, 2 i 3 es corresponen als de 
l’adjudicació i no s’han inclòs preus contradictoris ni excessos de mesuraments.  
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TERCERA.- La certificació 4 correspon en un excés d’amidament en algunes 
partides. Segons l’informe presentat per la direcció facultativa el dia 2 de març de 
2021, ha aparegut un increment d’amidament en algunes partides. Aquest fet es 
considera sobrevingut i no previst en el projecte aprovat. El pressupost final de les 
obres ha estat de cent quaranta-cinc mil cent disset euros amb noranta nou 
cèntims (145.117,99 €), IVA inclòs, que representa un increment del pressupost 
adjudicat de 9,82%. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vistiplau formal a les 
certificacions presentades per l’empresa IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS, 
SL de les obres de les “obres d'adequació de nau per a ús de la Brigada municipal 
a la nau 12 de la Pça. Pere Llauger Prim, a Canet de Mar”, conformada per la 
direcció facultativa de l’obra.” 

 
En data 23 de març de 2021 es formalitza l’acta de recepció de les obres, amb 
observacions (incorporada a l’expedient amb CSV: 
6cd108fe284b427189a3671efa8d19e0001). 
 
En data 7 de novembre de 2021 (ENTRA-2021-11563) es registra d’entrada l’informe 
emès per la direcció facultativa de les obres en data 14 d’octubre de 2021 en el qual 
posa de manifest les deficiències detectades en l’estat de l’edifici arran de les obres 
executades per l’empresa contractista (CSV: 73c0365df7e84adc94609d81131a0d). 
En virtut del Decret núm. 2388/2021, de 17 de novembre de 2021, de la Segona Tinència 
de l’Alcaldia, es resol requerir a la mercantil IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS, 
SL, per tal que en el termini de deu dies hàbils des de l’endemà de la recepció de la 
notificació de l’esmentada resolució, executi les actuacions descrites a l’informe emès 
per la direcció facultativa de l’obra en data 14 d’octubre de 2021. La notificació 
electrònica del requeriment d’esmena és acceptada en data 24 de novembre de 2021. 
 
En data 28 de desembre de 2021 (ENTRA-2021-13609) la direcció facultativa de les 
obres presenta informe relatiu a l’estat final de la nau, després de la reparació efectuada 
per la contractista, d’acord amb el requeriment rebut en 24 de novembre de 2021. En 
aquest informe es conclou el següent: “Amb tot lo exposat, la direcció facultativa de les 
obres d'establiment industrial per a taller de la brigada d'obres i serveis de l'Ajuntament 
de Canet de Mar dona com a vàlida l'actuació realitzada i  dona com a finalitzades les 
obres.” 
 
En data 29 de desembre de 2021 l’arquitecta municipal emet informe (CSV:  
9905db4946df43c18cb7a6502d4e3bb1001) en el que conclou que, d’acord amb 
l’informe realitzat per part de la direcció facultativa, es considera que els treballs 
pendents han quedat finalitzats, pel que es dona el vistiplau formal a l’aprovació de la 
quarta i última certificació d’obres. 
 
Vist l’informe núm. 245/2021 de la Intervenció municipal sobre fiscalització de la 
despesa, de data 29 de desembre de 2021, que consta dins l’expedient administratiu, 
amb resultat CONFORME. 
 
Fonaments de dret: 
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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.- Aprovar la QUARTA i ÚLTIMA CERTIFICACIÓ de les obres d'adequació de 
nau per a ús de la brigada municipal d'obres i serveis, elaborada per la direcció 
facultativa de l’obra, M. -, i conformada per l’empresa adjudicatària IBERLAND 
INMUEBLES Y REFORMAS, SL, per la quantitat de dotze mil nou-cents setanta-nou 
euros amb cinquanta-dos cèntims (12.979,52 €), IVA inclòs. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’increment del preu per escreix 
d’amidament, per import de dotze mil nou-cents setanta-nou euros amb cinquanta-dos 
cèntims d’euro (12.979,52 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 20 
15320 63200. 
 
Tercer.-  Aprovar la recepció de les obres efectuada en data 23 de març de 2021, 
mitjançant acta signada de conformitat per la direcció facultativa de les obres, 
l’arquitecta municipal, la interventora municipal i la contractista. 
 
Quart.- Disposar que el termini de garantia d’aquesta obra s’inicià en data 23 de març 
de 2021 i té una durada d’un any, segons adjudicació de contractació en sessió ordinària 
de Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2020. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats i a la Intervenció i Tresoreria 
municipals. 

 
4.2. APROVACIÓ ÚNICA CERTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE 
D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA AL CARRER 
EUSEBI GOLART I PASSATGE COMUNIDOR 
 
Fets: 
 
En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 26 
d'agost de 2021, s’adjudica el contracte per a l’execució de les obres de renovació de la 
xarxa d'aigua del carrer Eusebi Golart i Passatge del Comunidor de Canet de Mar a 
l’empresa SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU, pel preu ofert de 
60.357,82 €, més l’IVA, que ascendeix a 12.675,14 €, això és, pel preu cert i global de 
73.032,96 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i al 
projecte aprovat per a la “Renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer Eusebi Golart 
i del Passatge Comunidor”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
En data 13 de setembre de 2021 té lloc la formalització del contracte, document que 
consta incorporat a l’expedient administratiu amb el CSV: 
a3147c5d35fc4dfd94932359dcafa552001. 
 
En virtut del Decret núm. 2021/1964, de data 27 de setembre de 2021, s’aprova el 
s’aporta Pla de Seguretat i Salut de les obres (CSV: 
217792735ef548e8ac2c792927e7d8f4001), redactat per l’empresa adjudicatària i 
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presentat en data 14 de setembre de 2021 (ENTRA-2021-8895), junt amb l’acta 
d’aprovació per part del coordinador de seguretat i salut.   
 
En data 27 de setembre de 2021 es formalitza l’acta de comprovació del replanteig i 
d’inici d’obres i s’incorpora a l’expedient administratiu amb el CSV: 
d115e29fcca2455b9d4628cc3219ecb4001. 
 
En data 17 de desembre de 2021 (ENTRA-2021-13157) es presenta la primera i única 
certificació de les obres de renovació de la xarxa d'aigua del carrer Eusebi Golart i 
Passatge del Comunidor, elaborada pel director facultatiu de l’obra, -, i conformada per 
l’empresa adjudicatària SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU, així 
com el certificat final de l’obra. 
 
En data 20 de desembre de 2021 es formalitza l’acta de recepció de les obres 
(incorporada a l’expedient amb CSV: a84bd50f96e34ec986a89d39f9f35045001). 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal, emès en data 21 de desembre de 2021, que es 
transcriu a continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
Amb data 18 de desembre de 2021 i registre d’entrada 13157, s’aporta la PRIMERA 
I ÚNICA CERTIFICACIÓ de les obres de “Renovació de la xarxa d’aigua potable del 
carrer Eusebi Golart i Passatge Comunidor de Canet de Mar”, elaborada per 
l’empresa adjudicatària SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU i 
conformada per la direcció facultativa formada per -, amb un import de 64.336,81 €, 
IVA exclòs. 
 
Les obres es van adjudicar per acord de la Junta de Govern Local de Canet de Mar 
en sessió de data 26 d’agost de 2021, per l’import de 60.357,82 €, IVA exclòs, el qual 
pujarà un import de 12.675,14 €. 
 
En data de 27 de setembre de 2021 es va signar acta d’inici de les obres començant 
a comptar a partir d’aquesta data el termini de 12 setmanes d’execució previst al 
contracte d’adjudicació. 
 
En data 20 de desembre de 2021 es va signar l’acta de recepció de les obres ja 
acabades, sense llista de repassos pendents. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- La certificació té un import total, IVA inclòs, de setanta-set mil vuit-cents 
quaranta-set euros amb cinquanta-quatre cèntims (77.847,54 €). 
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SEGONA.- Els preus aplicats a la certificació es corresponen als de l’adjudicació, i 
no s’inclouen preus contradictoris. 
 
L’art. 242.4 estableix que no tenen consideració de modificacions l’excés de 
mesuraments sempre que en global no representin un increment de la despesa 
superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Es disposa d’un informe de la 
direcció facultativa en el que s’especifiquen els motius de les petites variacions entre 
els amidaments projectats i els certificats realitzats, que suposen un increment final 
de tres mil nou-cents setanta-vuit euros amb noranta-nou cèntims (3,978,99 €), que 
suposa un increment del 6,59%, inferior al 10 per cent del contracte inicial. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vistiplau formal a la 
primera i única certificació presentada per l’empresa SOCIEDAD GENERAL DE 
AGUAS DE BARCELONA SAU de les obres de “Renovació de la xarxa d’aigua 
potable del carrer Eusebi Golart i passatge del Comunidor del TM de Canet de Mar”, 
conformada per la direcció facultativa de l’obra.” 

 
Vist l’informe núm. 244/2021 de la Intervenció municipal sobre fiscalització de la 
despesa, de data 29 de desembre de 2021, que consta dins l’expedient administratiu, 
amb resultat CONFORME. 
 
Fonaments de dret: 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Aprovar la PRIMERA i ÚNICA CERTIFICACIÓ de les obres de renovació de la 
xarxa d'aigua del carrer Eusebi Golart i Passatge del Comunidor de Canet de Mar, 
elaborada pel director facultatiu de l’obra, -, i conformada per l’empresa adjudicatària 
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU, per la quantitat de setanta-
set mil vuit-cents quaranta-set euros amb cinquanta-quatre cèntims (77.847,54 €), IVA 
inclòs. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’increment del preu per escreix 
d’amidament, per import de quatre mil vuit-cents catorze euros amb cinquanta-vuit 
cèntims (4.814,58 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 21 16100 61900. 
 
Tercer.-  Aprovar la recepció de les obres efectuada en data 20 de desembre d’enguany, 
mitjançant acta signada de conformitat per la direcció facultativa de les obres, 
l’enginyera municipal, la interventora municipal i la contractista. 
 
Quart.- Disposar que el termini de garantia d’aquesta obra s’inicia en data 20 de 
desembre de 2021 i tindrà una durada de dos anys, segons adjudicació de contractació 
en sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 26 d’agost de 2021. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats i a la Intervenció i Tresoreria 
municipals. 
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4.3. APROVACIÓ DE LA 4ª I 5ª I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L'EDIFICI PRINCIPAL DE L'AJUNTAMENT  
 
Fets: 
 
En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 29 
d'abril de 2021, s’adjudica el contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació de 
la coberta de l'edifici principal de l'Ajuntament de Canet de Mar a l’empresa VESTA 
REHABILITACION, SL, pel preu ofert de 132.971,46 €, més l’IVA, que ascendeix a 
27.942,01 €, això és, pel preu cert i global de 160.895,47 €, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP), al “Projecte d’obres de rehabilitació de la 
coberta de l’edifici principal de l’Ajuntament de Canet de Mar” (CSV: 
b5f50f35730f43cdb9b02d3787a28db7001), redactat per l’arquitecte -, d’ONDARA 
ARQUITECTURA, SLP, i a l’oferta presentada per la pròpia licitadora. 
 
En data 24 de maig de 2021 té lloc la formalització del contracte, document que consta 
incorporat a l’expedient administratiu amb el CSV: 
1e6234ce7f3c45cda572384336a9aa1f001. 
 
En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari 
de data 23 de juny de 2021, s’aprova el s’aporta Pla de Seguretat i Salut de les obres 
(CSV: 9e2d3e3d97524fbeb3f4c07d8a3ebfda001), redactat per l’empresa adjudicatària i 
presentat en data 14 de juny de 2021 (ENTRA-2021-5968), junt amb l’acta d’aprovació 
per part del coordinador de seguretat i salut.   
 
En data 21 de juny de 2021 es formalitza l’acta de comprovació del replanteig i d’inici 
d’obres i s’incorpora a l’expedient administratiu amb el CSV: 
651cb508f14842b9be07c2fd3f8b3378001. 
 
En virtut del Decret núm. 1971/2021, de 27 de setembre, de l’Alcaldia, s’aprova la 
primera certificació de les obres, elaborada per la direcció facultativa, -, i conformada 
per l’empresa adjudicatària, per la quantitat de quinze mil dos-cents dinou euros amb 
vuit cèntims (15.219,08 €), IVA inclòs. 
 
En virtut del Decret núm. 2058/2021, de 7 d’octubre, de l’Alcaldia, s’aprova la segona 
certificació de les obres, elaborada per la direcció facultativa i conformada per 
l’empresa adjudicatària, per la quantitat de quaranta-dos mil dos-cents noranta-tres 
euros amb vint cèntims (42.293,20 €), IVA inclòs. 
 
En virtut del Decret núm. 2473/2021, d’1 de desembre, de l’Alcaldia, s’aprova la tercera 
certificació de les obres, elaborada per la direcció facultativa i conformada per 
l’empresa adjudicatària, per la quantitat de quaranta-sis mil deu euros amb noranta-tres 
cèntims (46.010,93 €), IVA inclòs. 
 
En data 15 de novembre de 2021 (ENTRA-2021-11878) es presenta la quarta 
certificació de les obres, elaborada pel director facultatiu i conformada per l’empresa 
adjudicatària. 
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En data 23 de desembre de 2021 es formalitza l’acta de recepció de les obres 
(incorporada a l’expedient amb CSV: 4203ab97f15242e888b892fca008aed3001). 
 
En data 28 de desembre de 2021 (ENTRA-2021-13579) es presenta la cinquena i última 
certificació de les obres, elaborada pel director facultatiu i conformada per l’empresa 
adjudicatària. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 28 de desembre de 2021, que es 
transcriu a continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Amb data 15 de novembre de 2021 i registre d’entrada 11878, s’aporta la QUARTA 
CERTIFICACIÓ de les obres de “Rehabilitació de la coberta de l’edifici principal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar”, elaborada per la direcció facultativa formada per - i 
conformada per l’empresa adjudicatària Vesta Rehabilitación SL. L’import acumulat 
en aquesta quarta certificació és superior al 90% del preu del contracte. 
 
Amb data 28 de desembre de 2021 i registre d’entrada 13579, s’aporta la CINQUENA 
I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ de les obres de “Rehabilitació de la coberta de l’edifici 
principal de l’Ajuntament de Canet de Mar”, elaborada per la direcció facultativa 
formada per - i conformada per l’empresa adjudicatària Vesta Rehabilitación SL. 
Aquesta certificació s’ajusta a la liquidació prevista i justificada a l’informe emès per 
la direcció facultativa de 21 de desembre de 2021. 
 
En data 21 de desembre de 2021 la direcció facultativa de l’obra va aportar informe 
d’escreixos d’amidament i previsió de liquidació de l’obra, on posa de manifest 
que el pressupost d’execució per contracte de la liquidació prevista representa un 
increment de 15.999,93€ (IVA inclòs) sobre el pressupost inicialment contractat, el 
que suposa un 9,944% d’increment del pressupost d’adjudicació. 
 
En data 9 de desembre de 2021 Vesta Rehabilitación SL va comunicar a l’Ajuntament 
la finalització de totes les feines i sol·licita la recepció de les obres ja finalitzades. 
Consta a l’expedient el certificat final d’obra emès per la direcció facultativa de data 
20 de desembre de 2021. Amb data 23 de desembre de 2021 s’ha procedit a realitzar 
l’acta de recepció de les obres en el sentit favorable i sense llista de repassos. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- D’acord amb la documentació presentada per l’empresa adjudicatària de 
les obres de “Rehabilitació de la coberta de l’edifici principal de l’Ajuntament de Canet 
de Mar”, Vesta Rehabilitación SL., es proposa la liquidació de l’obra per un 
pressupost d’execució material certificat a origen de 124.074,19 € (IVA exclòs), el 
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que suposa un pressupost d’execució per contracte de 146.194,54 € (IVA exclòs), el 
qual s’ha anat certificant d’acord amb els següents imports: 

 

 

DATA PEM 
(IVA exclòs) 

PEC 
(adjudicació 
sense IVA) 

IVA TOTAL 

CERTIFICACIÓ 
01 31/07/2021 10.674,73 12.577,75 2.641,33 15.219,08 
CERTIFICACIÓ 
02 31/08/2021 29.664,63 34.953,06 7.340,14 42.293,20 
CERTIFICACIÓ 
03 30/09/2021 32.272,26 38.025,56 7.985,37 46.010,93 
CERTIFICACIÓ 
04 30/10/2021 30.582,27 36.034,28 7.567,20 43.601,48 
CERTIFICACIÓ 
05 24/12/2021 20.881,30 24.603,89 5.166,82 29.770,71 
EXECUTAT A 
ORIGEN 

 
124.075,19 146.194,54 30.700,85 176.895,40 

  
Fins al moment han estat aprovades per acords d’alcaldia les certificacions 1era, 
2ona i 3era. 
 
SEGONA.- La liquidació proposada amb l’aprovació de les certificacions 4rta i 5ena, 
representa un increment del 9,944% respecte el pressupost adjudicat, això és un 
import de 15.999,93 € (IVA inclòs). 

 
Pressupost d’adjudicació IVA inclòs 160.895,47 € 
Increment per excessos d’amidament (9,944%) 15.999,93 € 
Import de la liquidació proposada 176.895,40 € 

 
L’art. 242.4 estableix que no tenen consideració de modificacions l’excés de 
mesuraments sempre que en global no representin un increment de la despesa 
superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Es disposa d’un informe de la 
direcció facultativa on s’exposen els motius dels escreixos d’amidaments respecte el 
projecte inicial. 
 
TERCERA.-  Els preus aplicats a les certificacions es corresponen als de l’adjudicació 
i no s’han inclòs preus contradictoris. La direcció de l’obra ha justificat l’increment, 
inferior al 10%, en escreixos sobre els amidaments previstos en projecte. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vist-i-plau formal a la 
quarta i  a la cinquena i última certificació de les obres de “Rehabilitació de la coberta 
de l’edifici principal de l’Ajuntament de Canet de Mar”, conformada per l’empresa 
adjudicatària i per la direcció facultativa de l’obra, amb el qual es proposa la liquidació 
de l’obra. 
 
Aquesta liquidació posa de manifest la necessitat de disposar d’un escreix de 
15.999,93 € respecte del preu d’adjudicació inicial.” 
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Vist l’informe de la Intervenció municipal sobre fiscalització de la despesa, de data 29 
de desembre de 2021, que consta dins l’expedient administratiu, amb resultat 
CONFORME. 
 
Fonaments de dret: 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Aprovar la QUARTA CERTIFICACIÓ de les obres de rehabilitació de la coberta 
de l'edifici principal de l'Ajuntament de Canet de Mar, elaborada per la direcció facultativa 
formada per -, i conformada per l’empresa adjudicatària VESTA REHABILITACION, SL, 
per la quantitat de quaranta-tres mil sis-cents un euros amb quaranta-vuit cèntims 
(43.601,48 €), IVA inclòs. 
 
Segon.- Aprovar la CINQUENA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ de les obres de rehabilitació 
de la coberta de l'edifici principal de l'Ajuntament de Canet de Mar, elaborada per la 
direcció facultativa formada per -, i conformada per l’empresa adjudicatària VESTA 
REHABILITACION, SL, per la quantitat de vint-i-nou mil set-cents setanta euros amb 
setanta-un cèntims (29.770,71 €), IVA inclòs. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de l’increment del preu per escreix 
d’amidament, per import de quinze mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-tres 
cèntims (15.999,93 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 20 93300 
63202. 
 
Quart.-  Aprovar la recepció de les obres efectuada en data 23 de desembre d’enguany, 
mitjançant acta signada de conformitat per la direcció facultativa de les obres, 
l’arquitecta municipal, la interventora municipal i la contractista. 
 
Cinquè.- Disposar que el termini de garantia d’aquesta obra s’inicia en data 23 de 
desembre de 2021 i tindrà una durada d’un any segons adjudicació de contractació en 
sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2021. 
 
Sisè.- Notificar la present resolució als interessats i a la Intervenció i Tresoreria 
municipals. 
 
4.4. BASES I CONVOCATÒRIA AMPLIACIÓ BORSA EDUCADORS ESCOLA 
BRESSOL 
 
Fets: 
 
Les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat, han anat imposant una taxa 
de reposició d’efectius que ha fet disminuir la plantilla general de l’Ajuntament, atès que 
s’han produït diverses baixes, per jubilació, incapacitació o altres causes que no s’han 
pogut suplir i això fa que, en certs àmbits, quan es produeix una baixa temporal, no es 
pugui prestar el servei amb plenes garanties, ni amb la qualitat que mereixen els 
ciutadans.  
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Atès que la  Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat, per 
a l’any 2022, en el seu article 20.Uno estableix les limitacions a la incorporació de nou 
personal fixant les taxes de reposició d’efectius en funció dels sectors i administracions.  
 
Atès que l’apartat Quatre del mateix article 19, preveu que durant l’any 2021, no  es 
procedirà  a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins llevat en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en tant que és una entitat local no està sotmesa 
a l’autorització prèvia del ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques per procedir 
a la contractació de personal laboral temporal, però si a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat en relació amb la prohibició d’incorporar nou personal excepte casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 30 de desembre de 
2021, amb codi segur de verificació: ee20bda491fa487581e96530df16a603001,  que es 
transcriu a continuació: 
 
INFORME TÈCNIC 
 
La tècnica de Recursos Humans, en relació amb l’expedient per a la selecció de 
personal per a l’ampliació de la borsa de personal amb categoria d’educador de l’Escola 
Bressol, per cobrir diverses vacants que es puguin produir a l’Ajuntament de Canet de 
Mar i en virtut d’allò establert als articles 173 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER. Tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els 
principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el previst en el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en la resta de l'ordenament jurídic. 
 
Les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral 
mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans 
expressats, així com els establerts a continuació: 

 
— Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
— Transparència. 
— Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
— Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció. 
— Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques 

a desenvolupar. 
— Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció. 
 

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 
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— El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública. 
— El Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
— Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
— El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i 
els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels 
funcionaris d'Administració Local. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
— El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— L'article 6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del 
català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball 
de les Administracions Públiques de Catalunya. 
— Els articles 21.1.g), 91, 103 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
— Els articles 51 i 53 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes. 
 
TERCER. És personal laboral el que en virtut de contracte de treball formalitzat per 
escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la 
legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En funció 
de la durada del contracte aquest podrà ser fix, per temps indefinit o temporal. 

 
El personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regeix, a més de per la 
legislació laboral i per les altres normes convencionalment aplicables, pels preceptes 
del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que es declarin aplicables pel 
mateix. 

 
QUART. L'article 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, l'accés als cossos i escales de funcionaris o a les categories laborals es 
realitza a través dels procediments d'oposició, concurso-oposició o concurs i, si escau, 
els cursos de formació o la fase de prova que determini la convocatòria. 

 
I conforme a l'article 94 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el personal laboral no permanent serà 
seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, excepte en els 
casos de màxima urgència. 
 
CINQUÈ. Quant al coneixement del català haurà d'atendre's al que es disposa en l'article 
6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de 
l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les 
Administracions Públiques de Catalunya, que estableix que en les convocatòries de 
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selecció de personal interí o personal temporal, les persones aspirants han d'acreditar 
el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita. 

 
SISÈ. D'acord amb l'establert en l'article 51 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat Efectiva de Dones i Homes, les Administracions Públiques, en l'àmbit 
de les seves respectives competències i en aplicació del principi d'igualtat entre dones 
i homes, deuran: 

 
— Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de 
discriminació amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes 
en l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional. 
— Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menyscapte de la 
promoció professional. 
— Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació pública com al llarg de 
la carrera professional. 
— Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i 
valoració. 
— Establir mesures efectives de protecció enfront de l'assetjament sexual i a 
l'assetjament per raó de sexe. 
— Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o 
indirecta, per raó de sexe. 
— Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits 
d'actuació. 
 
SETÈ. Durant tot el procés d’ampliació de borsa, haurà de complir-se amb les exigències 
de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en 
la normativa vigent en matèria de transparència. 
 
VUITÈ.- El Ple municipal de data 29 d’abril de 2021, va aprovar les bases generals 
reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà completat amb les 
bases específiques que regeixin expressament cada convocatòria, i que seran les 
aquestes darreres les que determinaran els requisits específics que es requereixin en 
cada procés en concret. 
 
NOVÈ. El procediment a seguir serà el següent: 
 

A. La Junta de Govern Local, exercint una competència delegada en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, aprovarà la convocatòria i 
les bases, que posteriorment es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i 
i en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix 
l'anunci de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

 
Les bases contindran, com a mínim, les dades següents (article 70 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol): 
 
a. Nombre, naturalesa i característiques de les places objecte de convocatòria i 
determinació expressa de l'escala, subescala i classe a la qual pertanyen; 
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indicació del grup de titulació al fet que correspongui cadascuna d'elles i quines 
es reserven a promoció interna, si escau. 
b. Sistema selectiu. 
c. Proves d'aptitud o coneixements que s'hagin de superar, determinant el seu 
nombre i naturalesa. 
d. Condicions i requisits establerts en l'article següent. 
e. Centre o dependència on s'hagin de dirigir les instàncies i termini de 
presentació. 
f. Proves selectives que s'hagin de celebrar i, si escau, relació de mèrits que 
s'hagin de tenir en compte en la fase de concurs, així com els sistemes 
d'acreditació i valoració d'aquests mèrits. Determinació, si escau, de les 
característiques i durada del curs de formació o del curs selectiu, així com del 
període de pràctiques amb caràcter selectiu. 
g. Designació del tribunal qualificador que hagi d'actuar i la seva categoria. Pel 
que es refereix als cursos selectius de formació, l'òrgan selectiu estarà format 
per personal designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en els 
termes previstos en el conveni que se cita en l'article 64.1 d'aquest Reglament. 
h. Sistema de qualificació i puntuació mínima de cada prova. 
i. Programa sobre el qual versaran les proves. 
j. Període d'inici de les proves, encara que sigui en termes aproximats, o fixació 
del període màxim de temps que hagi de transcórrer fins a la celebració de les 
proves. 
k. Ordre d'actuació dels aspirants segons el resultat del sorteig celebrat 
prèviament, si escau. 
l. Declaració expressa que els tribunals no podran aprovar ni declarar que ha 
superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de places objecto 
de convocatòria. 
m. Senyalització de l'equip multiprofessional a l'efecte de l'article 77 d'aquest 
Reglament. 
 
Conforme a l'article 92 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, una vegada publicada la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí 
Oficial de la Província, la resta dels anuncis es faran públics a la seu de la 
corporació local, sense perjudici del que estableix l'article 78 del mateix 
Reglament. 

 
B. Les sol·licituds, requerint prendre part en les corresponents proves d'accés a 
la borsa de treball, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les 
condicions exigides a les bases generals que s'adjunten a aquest expedient, es 
dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre 
Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals explicats a partir 
de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (vegeu l'article 77.1 del Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol). 
 
C. Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en el 
termini d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta 
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resolució, que es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (art. 78 RPEL), 
s'assenyalarà un termini de deu dies hàbils per a esmena i possibles 
reclamacions. En la mateixa publicació es farà constar el dia de baremació dels 
mèrits dels aspirants proposats. 
 
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies següents 
a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagués dictat resolució, s'entendran desestimades. 
 
D. Quant a l'òrgan de selecció haurem d'atendre al que es disposa en l'article 60 
del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que estableix que els òrgans de 
selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis 
d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la 
paritat entre dona i home. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 
 
Per altra banda, els articles 292 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en 
concordança amb el que es disposa en l'article 72 i següents del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, estableix que «Els òrgans de selecció es constituiran en cada convocatòria 
per la corporació d'acord amb les normes següents: 
 

a) Un terç està integrat per membres i/o funcionaris de la mateixa corporació. 
b) Un altre terç està integrat per personal tècnic. 
c) L'altre terç està integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya, a proposta de la mateixa Escola. 

  
En els tribunals o òrgans similars ha de garantir-se la presència de funcionaris, 
però en cap cas han de ser constituïts majoritàriament per membres en actiu del 
mateix cos o la mateixa escala per la qual ha de fer-se la selecció. El personal 
tècnic i el funcionari han de tenir la idoneïtat necessària en relació amb el tipus 
de places a proveir. 
 
La regulació de la composició i el funcionament dels tribunals o d'òrgans similars 
és la que s'estableixi reglamentàriament. 
 
Els actes del tribunal poden ser impugnats enfront de l'òrgan convocant 
mitjançant recurs d'alçada. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 
 
Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres seran 
personalment responsables de l'objectivitat del procediment, de l'estricte 
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compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la 
realització i qualificació de les proves i publicació dels seus resultats. 
 
Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de 
l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-
se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 

 
E. Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, els Tribunals faran pública 
la relació d'aprovats per ordre de puntuació a la seu electrònica, precisant-se que 
el nombre d'aprovats no podrà depassar el nombre de places vacants 
convocades. 

 
Els aspirants proposats aportaran davant l'Administració, dins del termini de vint 
dies naturals des que es publiquen en el Tauler d'anuncis de  l'Ajuntament, els 
documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la 
convocatòria. 
 
Els qui dins del termini indicat, i excepte els casos de força major, no 
presentessin la documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun 
dels requisits exigits, no podran ser contractats, quedant anul·lades totes les 
actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver 
incorregut per falsedat en les seves sol·licituds de participació. 

 
F. Els aspirants que siguin anomenats per ser contractats deuran presentar-se 
davant l'Administració, dins del termini que se’ls indiqui en la notificació que se’ls 
faci per a la seva incorporació, formalitzant-se el corresponent contracte. Fins 
que es formalitzin els mateixos i s'incorporin als llocs de treball corresponents, 
els aspirants no tindran dret a percepció econòmica alguna. 
 

DESÈ.- Ordre a la borsa les persones que superin tot  el procés de selecció 
s’incorporaran, per ordre de puntuació  a continuació de les persones amb les que es 
va constituir inicialment la borsa, per a futures contractacions o nomenaments interins 
que resultin de necessitats urgents i inajornables que afectin al funcionament dels 
serveis públics essencials. 
 
ONZENA.- L’ampliació de la borsa de treball es mantindrà fins al dia 29 de març de 
2023, data en que es compliran 2 anys de la publicació de la llista inicial en el web 
municipal. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a l’ampliació de la borsa d’educadors/res de l’escola bressol,  reuneixen els requisits 
mínims exigits per la normativa legal d’aplicació 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
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Atès que en  la contractació o nomenament d'aquest personal s'han de garantir els 
principis de publicitat, mèrit i capacitat, 
 
Atès que en data 23 de desembre de 2020 la Junta de Govern Local, va aprovar les 
bases que regulaven la convocatòria per a la constitució d'una borsa d’educadors de 
l’escola bressol, per tal que el personal que la integra pugui ser cridat en funció de la 
puntuació, que va quedar  constituïda en data 29 de març de 2021. 
 
Atès que a data d’avui s’ha cridat diverses vegades a totes les persones integrants de 
la borsa i aquestes han manifestat reiterativament la seva negativa a acceptar la 
contractació proposada.  
 
Atès que el Ple Municipal de data 29 d’abril de 2021, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per a l’ampliació de la borsa de 
la categoria d’administratiu i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i 
següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
Entitats Locals,  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria d'un concurs oposició per a 
l’ampliació de la borsa de personal amb la categoria d’administratiu (subgrup C1), per 
cobrir possibles substitucions, de caràcter temporal, a la plantilla de personal de 
l'Ajuntament de Canet de Mar  

 
Segon.- Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el web municipal i l’anunci de la convocatòria  en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
4.5. REINTEGRAMENT PARCIAL SUBVENCIÓ 17/Y/237697 BEQUES PER 
EXCLUSIÓ SOCIAL ANY 2017 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22 de desembre 
de 2016, va aprovar el Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019" i el seu règim regulador així com la convocatòria per la concessió 
dels recursos que s'hi inclouen. 
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Atès que en data 2 de gener es va publicar al BOPB l’anunci de l’aprovació  del Catàleg 
de serveis 2017 i es va obrir el termini de presentació de sol·licituds, el qual es tanca el 
pròxim 7 de febrer per als recursos que impliquen suport econòmic. 
 
Atès que en data 01 de febrer del 2017, en el punt número 14, la Junta de Govern Local 
va aprovar la sol·licitud suport econòmic i suport material en l’àmbit de polítiques locals 
d’Esports següents: 
 

Àrea: Àrea de Cultura, Educació i Esports 
Programa:. Esport Local: Activitats esportives 
Recurs: Esport per prevenir el risc d’ex-
clusió 

Cost actuació Ajut sol·licitat % sol·licitat 

 5.000€ 5.000€ 100  
 
Atès que en data 28 de maig de 2019, per resolució de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, s’aprovà la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de ser-
veis de l'any 2017 amb termini de justificació fins al 31 de març de 2019 i dels ajuts 
econòmics del recurs inclòs en el Catàleg 2017 “Esport per prevenir el risc d'exclusió”, 
entre els quals s’incloïa: 
 

Ens destinatari:  Ajuntament de Canet de Mar 
NIF ens P0803900J 
Codi XGL 331 
Import atorgat(EUR): 4.784,00 
Beques atorgades 50 
Import mig 95,68 
Obligació reconeguda (EUR) 4.784,00 
Beques justificades 25 
Import liquidació provisional (EUR) 2.392,00 

 
Atès que per part de l’Ajuntament de Canet de Mar no es van formular al·legacions a la 
proposta de liquidació provisional de la subvenció. 
 
Atès que en data 31 d’octubre del 2019 per resolució de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, s’aprovà la liquidació definitiva del Catàleg de serveis de l'any 2017 pel 
que fa als ajuts econòmics amb termini de justificació fins al 31 de març de 2019 i als 
ajuts econòmics del Catàleg 2017 del recurs Esport per prevenir el risc d'exclusió, en 
els següents termes: 
 

Ens destinatari Codi XGL Import conce-
dit (EUR) 

Import pagat 
(EUR) 

Import a rein-
tegrar (EUR) 

Ajuntament de Canet de Mar 17/Y/237692 4.784,00 4.784,00 2.392,00 

 
Vist el que disposen els articles 37 i 38 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i el Títol III del reglament de la Llei general de subvencions, aprovat 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
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Vist l’informe del tècnic d’esports, amb sentit favorable, emès en data 29 de desembre 
de 2021, i que consta a l’expedient. 
 
Vista la fiscalització de la Intervenció, que consta al caixetí de la signatura d’aquesta 
Proposta, el contingut literal de la qual es transcriu a continuació: 
 

“Substitució de la fiscalització prèvia dels ingressos pel control inherent a DE 
RAÓ (art. 219.4 TRLHL i 48.3 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: 
  
Primer.- RECONÈIXER el dret de la Diputació de Barcelona a la devolució d’ingressos 
per reintegrament de la següent subvenció amb càrrec a la mateixa aplicació del pres-
supost d’ingressos en la qual es registrà el dret reconegut i l’ingrés. 
 

Ens destinatari Codi XGL Import conce-
dit (EUR) 

Import pagat 
(EUR) 

Import a rein-
tegrar (EUR) 

Ajuntament de Canet de Mar 17/Y/237692 4.784,00 4.784,00 2.392,00 

 
Segon.- COMUNICAR la present resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria. 
 
4.6. REVOCACIÓ FINAL SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 2020 
 
FETS: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data de 17 de 
setembre 2020, va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovació de la convocatòria de les  
subvencions en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2020, a favor de les 
persones físiques i d’entitats públiques i privades que realitzin activitats d’utilitat pública 
o interès social, en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu, o 
qualsevol altre anàleg, que complissin els requisits generals i específics establerts en 
les bases i estiguessin legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal 
d’Associacions, recollides a l’Annex de l’acord esmentat. 
 
Vistes les sol·licituds presentades i la valoració que fa ver l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
30 de desembre de 2020, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les subvencions 
previstes en la convocatòria 1/2020 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 27 de maig 
de 2021, va acordar l’aprovació de les justificacions d’Educació de la convocatòria 
1/2020.  
 
Atès que en virtut de l’esmentat acord es va incoar expedient de revocació parcial i 
reintegrament dels imports concedits i que no s’havien justificat correctament, a les 
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següents entitats: 
 

Entitat Sol·licitud / Projecte 
Import a 
revocar 

Import a 
reintegrar 

GRUP EXCURSIONISTA CA-
NET 

Tast d’Escalada 299,63€ 0,00€ 

CLUB PETANCA CANET Pràctica de la petanca 226,74€ 113,37€ 

CLUB BOTXES CANET Torneig Internacional 1000,00€ 242,74€ 

 
Atès que el Grup Excursionista Canet va acceptar la notificació electrònica el dia 7 de 
juny de 2021, i que el Club de Botxes Canet va acceptar la notificació electrònica el dia 
8 de juny de 2021. 
 
Atès que s’entén que el Club Petanca Canet va rebutjar la notificació electrònica, ja que 
no va accedir al seu contingut en el termini dels deu dies naturals següents al 7 de juny 
de 2021, data en que l’esmentada notificació es va posar a la seva disposició a la Seu 
electrònica, i que hi ha evidència electrònica d’això a l’expedient. 
 
 
Atès que durant el termini d’audiència de 15 dies hàbils, no consta que s’hagin presentat 
al·legacions per part de les entitats interessades. 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic d’Esports, en data 8 de desembre de 2021, que consta a 
l’expedient, favorable a la tramitació de la revocació parcial i el reintegrament dels im-
ports esmentats anteriorment. 
 
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: 
 
Primer.-  Aprovar la revocació parcial i el reintegrament de les subvencions concedides 
pels imports concedits i que no s’havien justificat correctament, a les següents entitats: 
 

Entitat Sol·licitud / Projecte 
Import a 
revocar 

Import a 
reintegrar 

GRUP EXCURSIONISTA CA-
NET 

Tast d’Escalada 299,63€ 0,00€ 

CLUB PETANCA CANET Pràctica de la petanca 226,74€ 113,37€ 

CLUB BOTXES CANET Torneig Internacional 1000,00€ 242,74€ 

 
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva dels imports a reintegrar referits en el punt 
anterior, més els interessos de demora meritats de conformitat amb l’article 38.2 LGS., 
amb els números de valor següents: 
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Entitat 
Import a 

reintegrar 

Interes-
sos de 
demora 

Import to-
tal a reinte-

grar 
Número de Valor 

CLUB PETANCA 
CANET 

113,37€ 1,42€ 114,79€ 2021/0000006322 

CLUB BOTXES CA-
NET 

242,74€ 1,82€ 244,56€ 2021/0000006325 

 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i Intervenció municipal.  
 
4.7. APROVACIÓ RESERVA CRÈDIT REVISIÓ PREUS 2021 DELEGACIÓ 
DEIXALLERIA CCM 
 
Fets: 
 
Vistos els detalls del Conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Canet 
de Mar a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació dels servei de 
deixalleria, signat en data 30 de gener de 2019 (expedient 1274/2019 172, associat al 
present expedient). 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 30 de desembre del 2021 per la tècnica de medi 
ambient que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
Vist el Conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de Mar a favor 
del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació dels servei de deixalleria, signat en 
data 30 de gener de 2019 (expedient 1274/2019 172, associat al present expedient). 
 
Vist l’apartat “2.Compromisos econòmics” del Conveni, que detalla que el Consell 
Comarcal del Maresme procedirà, anualment, si s’escau, a la revisió dels preus del 
servei objecte de la delegació, en funció de les variacions dels costos laborals, els 
combustibles i l’electricitat amb incidència sobre els serveis, d’acord amb el que es 
disposa en els plecs del procediment de contractació de la constitució de la societat 
mixta per a la prestació dels serveis. 
 
Vist que durant aquest any 2021 el Consell Comarcal no ha enviat cap liquidació corres-
ponent a la revisió de preus prevista per aquest 2021. 
 
Es proposa autoritzar i disposar un import estimat, equivalent al 2,25% de l’import de la 
delegació, previst al pressupost d’aquest exercici 2021, per tal de fer front la revisió de 
preus prevista per aquest 2021, però pendent de rebre per part del Consell Comarcal: 
 

CONCEPTE 
IMPORT 

ANUAL 2021 

ESTIMACIÓ 
REVISIÓ PREUS 

2021 (2,25%) 
PARTIDA 

Previsió revisió preus 2021 
delegació CC servei de 

74.841,62 € 1.683,94 € 22 16220 46500 
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deixalleria 

 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
La tècnica municipal de Medi Ambient. 
 
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.- Autoritzar i disposar les següents despeses amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents del pressupost de l’exercici 2021 en concepte de 
previsió de revisió de preus de l’any 2021: 
 

CONCEPTE IMPORT PARTIDA 

Previsió revisió preus 2021 delegació CC 
servei de deixalleria 

1.683,94 € 22 16220 46500 

 
Segon.- Comunicar el present acord a les àrees d’intervenció i tresoreria municipal.  
 
4.8. APROVACIÓ RESERVA CRÈDIT REVISIÓ PREUS 2021 DELEGACIÓ NETEJA 
VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS CCM  
 
Fets: 
 
Vistos els detalls del Conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Canet 
de Mar a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació dels serveis en 
matèria de recollida de residus i neteja viària, signat en data 29 de novembre de 2018, 
que s’inclou a l’expedient. 
 
Vist que durant aquest any 2021 el Consell Comarcal no ha enviat cap liquidació corres-
ponent a la revisió de preus prevista per aquest 2021. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 30 de desembre de 2021 per la tècnica de medi 
ambient que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
Vist el Conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de Mar a favor 
del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació dels serveis en matèria de 
recollida de residus i neteja viària, signat en data 29 de novembre de 2018, que s’inclou 
a l’expedient. 
 
Vist l’apartat “2.Compromisos econòmics” del Conveni, que detalla que el Consell Co-
marcal del Maresme procedirà, anualment, si s’escau, a la revisió dels preus del servei 
objecte de la delegació, en funció de les variacions dels costos laborals, els combusti-
bles i l’electricitat amb incidència sobre els serveis, d’acord amb el que es disposa en 
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els plecs del procediment de contractació de la constitució de la societat mixta per a la 
prestació dels serveis. 
 
Vist que durant aquest any 2021 el Consell Comarcal no ha enviat cap liquidació corres-
ponent a la revisió de preus prevista per aquest 2021. 
 
Es proposa autoritzar i disposar un import estimat, equivalent al 2,25% de l’import de la 
delegació, previst al pressupost d’aquest exercici 2021, per tal de fer front la revisió de 
preus prevista per aquest 2021, però pendent de rebre per part del Consell Comarcal: 
 

CONCEPTE 
IMPORT 

ANUAL 2021 

ESTIMACIÓ 
REVISIÓ PREUS 

2021 (2,25%) 
PARTIDA 

Previsió revisió preus 2021 
delegació CC servei de 
neteja viària 

672.201,63 € 15.124,54 € 22 16300 46500 

Previsió revisió preus 2021 
delegació CC servei 
recollida residus 

662.743,86 € 14.911,74 € 22 16300 46501 

 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
La tècnica municipal de Medi Ambient. 
 
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.- Autoritzar i disposar les següents despeses amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents del pressupost de l’exercici 2021 en concepte de previsió 
de revisió de preus de l’any 2021: 
 

CONCEPTE IMPORT PARTIDA 

Previsió revisió preus 2021 delegació CC 
servei de neteja viària 

15.124,54 € 22 16300 46500 

Previsió revisió preus 2021 delegació CC 
servei recollida residus 

14.911,74 € 22 16210 46501 

 
Segon.- Comunicar el present acord a les àrees d’intervenció i tresoreria municipal.  
 
Es fa constar expressament en acta que les propostes relatives als punts 7 (Aprovació 
reserva crèdit revisió preus 2021 delegació deixalleria CCM) i 8 (Aprovació reserva crèdit 
revisió preus 2021 delegació neteja viària i recollida de residus CCM), han estat 
fiscalitzades per la Interventora. 
 
5. Precs i preguntes 
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Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde accidental 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 30 de desembre de 2021 
 
La secretària,       Vist i plau, alcalde accidental 
Laura Garcia Alvarez                       Lluís Llovet Bayer 
 
 


