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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE 7 D'ABRIL DE 2022 
 
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: 07/04/2022  
Hora inici: 17:04 
Hora fi: 17:32 
Lloc: Sala JGL 
 
Assisteixen (5/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

Presidenta: Sra. Blanca Arbell Brugarola 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 

 
Excusen l’assistència(1/6): 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 

 
Ordre del dia de la sessió: 
1. Actes pendents d'aprovar 
Acta JGL2022/13, corresponent a la sessió ordinària 31/03/2022 
 
2. Mocions d’urgència: propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió or-
dinària: 
 
Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, sotmet a la consideració dels membres la 
declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres 
dels punts següents: 
 

1. Concessió llicència obres majors per a l’ampliació de l’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres ubicat al carrer Salvador Espriu,3. PRP2022/141. Expedient 
2413/2022 19 
2. Aprovació retorn garantia definitiva dipositada en aquesta Corporació 
mitjançant aval, a la Mercantil FIRTEC,SAU. PRP2022/151. Expedient 
1379/2019 184 
3. Acceptació subvenció atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la 
concessió de subvencions pel Programa d’Incentius a la Mobilitat eficient i 
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sostenible (Programa MOVES II) (BDNS 523447). PRP2022/147. Expedient 
2240/2021 4297 
4. Aprovació relació ajuts socials puntuals número BSGG_6_2022, de data 31 
de març de 2022. PRP2022/134. Expedient 2883/2022 1426 
5. Devolució garantia definitiva contracte subministrament en la modalitat de 
rènting, instal·lació, desmuntatge i manteniment de l’enllumenat ornamental 
nadalenc. PRP 2022/150. Expedient 1431/2022 1510  
6. Aprovació justificació despeses subvenció 1/2021 d’Igualtat atorgada a Mares 
Malabaristes Associació Cultural. PRP2022/142. Expedient 2243/2021 2436 

 
3. Alcaldia 
 Relació Decrets de data del 21 al 27 de març de 2022. PRP2022/143. Expedient 

1046/2022 1530 
 Llibre Decrets segona quinzena mes de març de 2022. PRP2022/144. Expedient 

1046/2022 168 
 Prendre coneixement de la resolució ferma dictada en data 5 d’abril de 2022, pel 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16, de Barcelona, en el PA 268/2015 C, en 
relació a la Sentència  289/2021 de data 7 d’octubre de 2021, acordant estimar ín-
tegrament el recurs interposat per ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, davant la 
desestimació per responsabilitat patrimonial de danys soferts en una conducció elèc-
trica, CONDEMANT de forma conjunta a l’Ajuntament de Canet de Mar i EXCAVA-
CIONS I TRANSPORTS DONADEU, a abonar a ENDESA la quantitat de 6.344,87 
euros, més interessos legals de la interpel·lació judicial. 

 
4. Precs i preguntes 
 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, i es passen a tractar els 
punts inclosos en l’ordre del dia: 
 
1. Actes pendents d'aprovar: JGL2022/13 ordinari 31/03/2022 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió anterior, de la Junta de Govern Local ordi-
nària celebrada el dia 31 de març de 2022, i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 109 del ROF, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es aprovat per unani-
mitat dels membres sense observacions. 

 
2. PER URGÈNCIA: Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió 
ordinària, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat dels membres de la JGL. 
 
2.  Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, sotmet a la consideració dels membres assistents 
la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres 
dels punts següents: 
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2.1. Concessió llicència obres majors per a l’ampliació de l’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres ubicat al carrer Salvador Espriu,3. PRP2022/141. Expedient 2413/2022 19 
2.2. Aprovació retorn garantia definitiva dipositada en aquesta Corporació mitjançant 
aval, a la Mercantil FIRTEC,SAU. PRP2022/151. Expedient 1379/2019 184 
2.3. Acceptació subvenció atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la concessió 
de subvencions pel Programa d’Incentius a la Mobilitat eficient i sostenible (Programa 
MOVES II) (BDNS 523447). PRP2022/147. Expedient 2240/2021 4297 
2.4. Aprovació relació ajuts socials puntuals número BSGG_6_2022, de data 31 de març 
de 2022. PRP2022/134. Expedient 2883/2022 1426 
2.5. Devolució garantia definitiva contracte subministrament en la modalitat de rènting, 
instal·lació, desmuntatge i manteniment de l’enllumenat ornamental nadalenc. PRP 
2022/150. Expedient 1431/2022 1510  
2.6. Aprovació justificació despeses subvenció 1/2021 d’Igualtat atorgada a Mares 
Malabaristes Associació Cultural. PRP2022/142. Expedient 2243/2021 2436 
 
 
2.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A L’AMPLIACIÓ DE 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES UBICAT AL CARRER SALVADOR 
ESPRIU, 3 
 
Vista la instància presentada en data 30/12/2021 (ENTRA-2021-13736) per la senyora 
-, arquitecta, actuant en nom i representació del senyor -, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres majors per a l’ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat 
al carrer Salvador Espriu, 3, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat per la 
mateixa tècnica. 
 
Vist l’informe tècnic de l’arquitecta municipal emès en data 22/02/2022. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecta municipal, emès en data 23/03/2022, que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 30 de desembre de 2021 (ENTRA-2021-13736) es presenta sol·licitud de llicència 
d’obres majors per a l’ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat al carrer 
Salvador Espriu núm. 3 de Canet de Mar. La sol·licitud s’acompanya del projecte bàsic i 
executiu visat sense signar digitalment; l’assumeix de direcció de l’obra per part de la tècnica 
redactora signat i visat, l’estudi bàsic de seguretat i salut visat i signat; el document 
d’acceptació de residus de la construcció per part d’una empresa autoritzada; el full 
d’estadística de construcció signat i els comprovants de pagament de les taxes, impostos i 
dipòsit de garantia pels elements urbanístics en risc, calculats sobre el PEM inclòs al projecte 
corresponent a 11.031,74 €.  

En data 23 de febrer de 2022 és posat a disposició de l’interessat i és acceptat pel mateix 
informe tècnic municipal. L’informe conclou que l’objecte de la llicència d’obres sol·licitada 
es correspon amb les previsions de la normativa urbanística d’aplicació, si bé, cal modificar 
i complementar la documentació aportada amb els punts següents  per tal de poder-la infor-
mar favorablement:  

1) “Realitzar pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb el pressupost 
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de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, això és un 
pressupost d’execució material de 11.709,05 €.  

2) Les mitgeres que, a conseqüència de les diferents alçades, quedin al descobert 
s’hauran de tractar amb un acabat semblant al de les altres façanes i tindran un 
acabat de color blanc o terrós, d’acord amb la normativa municipal, si és el cas. 

3) Manca la signatura digital vàlida al projecte tècnic presentat.“ 

En data 8 de març de 2022 (ENTRA-2022-2465), la tècnica redactora, per tal de donar 
resposta a l’informe tècnic municipal, presenta els justificants de pagaments complementa-
ris, així com el projecte bàsic i executiu visat i signat, el qual substitueix el presentat inicial-
ment. Així mateix, es fa constar a la mateixa sol·licitud que les mitgeres que quedin el des-
cobert s'arrebossaran i pintaran igual que la resta de les façanes, en color blanc o terrós. 

El promotor de l’obra és el Sr. - amb DNI: -. El projecte tècnic està redactat per l’arquitecta -
, amb número de col·legiada 55.110-4. 

La proposta preveu l’ampliació de la planta primera de l’habitatge existent en 12,73m², am-
pliant dues habitacions existents en dita planta. L’ampliació es realitza de manera que s’es-
gota la fondària edificable establerta en 12m de la planta primera i no s’intervé en cap de les 
altres plantes existents. Tampoc es veu modificat el nombre d’estances de l’habitatge. 

Sobre la finca objecte de llicència d’obres majors, la Comissió de Govern Local, en sessió 
ordinària de data 25 de juliol de 2001, va acordar concedir llicència de primera ocupació als 
habitatges aparellats de les parcel·les situades al carrer Salvador Espriu, núm. 1-3-5, i és 
sobre l’habitatge identificat amb el núm. 3 sobre el qual es vol realitzar l’actuació prevista.  

 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord de 
la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019 (DOGC 7958 de 12 de setembre de 2019). 

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

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

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

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

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

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

- Ordenances fiscals vigents. 

 
 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB en 
sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la corresponent al carrer Salvador 
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Espriu núm. 3 té l’aprofitament definit pels paràmetres corresponents a la zona amb clau 
“R5a” corresponent a “residencial, zona de cases agrupades, subzona carrer Salvador 
Espriu”. Els paràmetres bàsics que regulen aquesta subzona són una edificabilitat màxima 
segons la volumetria resultant dels paràmetres d’ordenació, una densitat d’un habitatge per 
parcel·la. La reculada respecte el front de parcel·la és de 5,5 metres, i de 6 metres respecte 
el fons de la mateixa. S’estableix una fondària edificable de 12 metres per a l’edificació 
principal i una alçada reguladora màxima de 6,50 m, corresponent a planta baixa i un pis, 
segons la següent secció: 

 
(Imatge extreta de l’art. 205 del POUM) 

 
 
 
SEGONA.- Revisada la documentació presentada, es constata que aquesta dona resposta 
a l’informe tècnic municipal, donat que es completa de la següent manera: 
 

 S’aporten els justificants dels pagaments complementaris de taxes i impostos 
d’acord amb el pressupost de referència de 11.709,05 €.  

 S’especifica que les mitgeres que a conseqüència de les diferents alçades quedin al 
descobert es tractaran amb un acabat semblant al de les altres façanes i tindran un 
acabat de color blanc o terrós, d’acord amb la normativa municipal, tal i com es 
preveu per a l’acabat de la façana posterior, el qual es preveu de color blanc segons 
amidaments.  

 S’aporta el projecte visat i amb la signatura digital vàlida de la tècnica redactora.  
 
TERCERA.- Vists els plànols aportats, es comprova que als mateixos no s’indica la pendent 
de la coberta inclinada, no obstant això, als amidaments inclosos al projecte s’especifica que 
l’acabat de coberta del nou volum serà de teula àrab ceràmica vermella i amb una pendent 
del 30%, tal i com s’estableix la normativa d’aplicació. Caldrà garantir que el nou tram de 
coberta disposi d’una pendent màxima del 30%, d’acord amb l’establert a l’art. 84 del POUM.  
 
 
CONCLUSIONS: 
 
L’objecte de la llicència d’obres sol·licitada es correspon amb les previsions de la normativa 
urbanística d’aplicació, pel qual s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres 
majors per a l’ampliació de la planta primera de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres 
ubicat al carrer Salvador Espriu núm. 3 de Canet de Mar, amb el condicionant de que la 
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coberta del nou volum disposi de la pendent màxima del 30% establerta a l’art. 84 del POUM.  
 
S’informa que en cas d’ocupació de la via pública durant les obres serà necessari notificar-
ho prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud normalitzat i liquidar les 
taxes corresponents.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 30/03/2022, que es transcriu a 
continuació: 
 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 

En data 30/12/2021 (ENTRA-2021-13736) l’arquitecta -, actuant per encàrrec del senyor -, 
presenta sol·licitud documentada per a l’obtenció de  llicència d’obres majors consistents en 
l’ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat al carrer Salvador Espriu núm. 3, 
d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat per la mateixa tècnica (Visat: 2021007546, 
de 20/12/2021). 

En data 22/02/2022 l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar les esmenes 
que cal realitzar i la documentació que cal presentar per poder obtenir l’informe favorable. 
El requeriment electrònic d’esmena és posat a disposició de la tècnica redactora i notificat 
en data 23/02/2022. 

En data 08/03/2022 (ENTRA-2022-2465) es presenta nova documentació per completar 
l’expedient i, en data 23/03/2022 l’arquitecta municipal emet informe favorable, donat que la 
documentació presentada dona resposta als requeriments d’esmenes efectuats i les obres 
proposades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, si bé recorda que 
la 
coberta del nou volum haurà de disposar de la pendent màxima del 30% establerta a l’art. 
84 del POUM. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

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

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

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

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

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

 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes a 
llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 3 
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d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual estan 
subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel 
planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o 
utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència urbanística 
prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d’ampliació, 
reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, va  
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa l’objecte i les 
condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb 
l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
En data 23/03/2022 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte presentat. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat a ingressar és la 
que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Ampliació 2,51 €/m2  13,00 m2  32,63 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
 
29/12/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000006319 ......................................... 333,96 € 
 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir 
del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels 
drets d’intervenció col·legial per a l’any 2021, ponderat amb els coeficients correctors que 
s’hi  detallen. 
 
D’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 22/02/2022, 
al projecte presentat hi consta un pressupost d’execució material d’11.031,74 euros. En 
aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost establert és d’11.709,05 euros, per la 
qual cosa el pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada, d’acord 
amb l’ordenança fiscal vigent, és el major dels esmentats. 
 
Així, la quota a liquidar per aquest concepte és la següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
11.709,05 € 4%  468,36 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
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29/12/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000006318 ......................................... 441,27 € 
28/02/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001098 ........................................... 27,09 € 
 
Cinquena.- Quant a la garantia per la correcta reposició dels béns públics que poguessin 
resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 234,18 € 
 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit de l’import següent: 
 
29/12/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000006320 ......................................... 220,63 € 
28/02/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001099 ........................................... 13,55 € 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient que 
s’ha aportat el document d'acceptació núm. DA21.372, signat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus, en 
compliment del que preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 210/2018, de 6 
d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). En aquest document hi 
consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la 
posterior gestió. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, si 
bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, de 
data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en la 
resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

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

CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors i amb el contingut de l’informe tècnic de 
data 23/03/2022 que consta a l’expedient administratiu, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència sol·licitada.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·li-
cita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Go-
vern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
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Primer.- Concedir llicència d’obres majors al senyor -, per a l’ampliació de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres ubicat al carrer Salvador Espriu, 3, sense perjudici de tercers 
i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions particulars: 

 Caldrà que la coberta del nou volum disposi de la pendent màxima del 30% 
establerta a l’art. 84 del POUM. 

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

CONCEPTE IMPORT SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PAGA-

MENT 

ICIO 468,36 € 

441,27 € 
Nº: 2021/0000006318 
20/12/2021 

29/12/2021 

27,09 € 
Nº: 2022/0000001098 
23/02/2022 

28/02/2022 

Taxes Urbanísti-
ques 

    333,96 € 
Nº: 2021/0000006319 
20/12/2021 

29/12/2021 

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

CONCEPTE IMPORT SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PAGA-

MENT 

Garantia pels 
valors urbanís-
tics en risc 

234,18 € 

220,63 € 
Nº: 2021/0000006320 
20/12/2021 29/12/2021 

13,55 € 
Nº: 2022/0000001099 
23/02/2022 

28/02/2022 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
 
2.2. APROVACIÓ RETORN GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA EN AQUESTA 
CORPORACIÓ MITJANÇANT AVAL, A LA MERCANTIL FIRTEC,SAU 
 
Fets: 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13/03/2019, es va 
adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de conservació i manteniment de la 
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calçada de diverses vies públiques del municipi a l’empresa FIRTEC, SAU, per import 
total de 191.000,00 €. 
 
Atès que dins el termini atorgat a l’efecte, la mercantil FIRTEC, SAU, va dipositar a la 
Tresoreria municipal mitjançant aval del Banc de Sabadell, SA expedit en data 
16/01/2019, inscrit al Registre Especial d’Avals amb el núm. 10001143133, una garantia 
definitiva per import de 9.550,00 €.  
 
En la clàusula 32 del PCAP es fixa un termini de garantia d’un any, a comptar des de la 
data de recepció de les obres, més un any d’ampliació del termini de garantia ofertada 
per l’empresa com a millora, transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Admi-
nistració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 
 
L’acta de recepció de les obres es va formalitzar en data 19/11/2019. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal emès en data 03/03/2022, que es transcriu 
a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
 
RETORN DE LA GARANTIA DIPOSITADA COM A FIANÇA DEFINITIVA DEL CONTRACTE 
DE LES OBRES PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA CALÇADA DE 
DIVERSES VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI (ANY 2019) 
 
Detall de les vies afectades per les obres: Rondes Sant Elm i Dr. Anglès, riera del Pinar – 
Buscarons, carrers Miramar – Barcelona, Tordera, Montnegre, Pas d’en Marges i Sant 
Cristòfol. 
 
 
FETS 
 
En relació a la contractació mitjançant procediment obert simplificat de les obres de conservació 
i manteniment de la calçada de diverses vies públiques del municipi (any 2019), en data 28 de 
gener de 2019, l’empresa Firtec, SAU, com a licitador proposat per a l’adjudicació del contracte, 
va dipositar a la Tresoreria municipal una garantia definitiva per import de 9.550,00 €. 
 
Posteriorment, la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de març de 2019, va 
acordar adjudicar les esmentades obres a l’empresa Firtec, SAU.  
 
Pel que fa al termini de garantia del contracte, el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
de la contractació establia un termini d’un any a comptar del dia següent al de l’acta de recepció, 
ara bé, l’empresa constructora es va comprometre a augmentar en 12 mesos l’esmentat termini, 
per tant, el termini va quedar fixat en dos anys. 
 
En data 19 de novembre del 2019 es va signar l’acta de recepció de les obres, havent 
transcorregut per tant, el termini de dos anys de garantia establert. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- Que ha transcorregut el termini de garantia des de la recepció de les obres 

referenciades. 

 
Segona.- Que visitades les obres, aquestes es troben en bon estat sense observar-se defectes 

o deficiències que poguessin ser atribuïbles al contractista adjudicatari de les obres. 

 
CONCLUSIONS 
 
En conseqüència, de conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement a la 
devolució de la garantia definitiva de 9.550,00 €, dipositada per l’empresa Firtec, SAU com a 
contractista de les obres de conservació i manteniment de la calçada de diverses vies públiques 
del municipi, any 2019.” 
 

Vist l’informe de la tresorera accidental municipal emès en data 05/04/2022, que es 
transcriu a continuació: 

“La funcionària sotasignat, Tresorera acctal de l'Ajuntament de Canet de Mar, en virtut de 
atribucions previstes en l’article 5.1.b) Reial Decret 128/2018, de 16 de març pel qual es regula 
el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emet 
el següent: 

 

INFORME  
NÚM. 2022/22 

 

I.- RELACIÓ DE FETS 

 

En data 07/03/2022 es sol·licita informe a la Tresoreria sobre l’estat de la següent garantia 
definitiva per execució de contracte: 

CIF A60493582 
Nom terc. FIRTEC, SA 
Concepte Contractació obres conservació i manteniment diverses vies públiques 
Import 9.550,00 € 
Forma AVAL 

 

Tanmateix, es demana que s’informi sobre l’existència de diligències d’embargament judicial o 
administratiu contra aquest tercer notificades fins a aquesta data. 

 

II.- FONAMENTS DE DRET 

 

• Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, articles 194 a 199. 

• De conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i  del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
present Llei es regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa llur modificació, 
duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior. En aquest cas, el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
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• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), articles 61 a 65, en tot allò que 
no s’oposi al TRLCSP. 

 

III.-CONSIDERACIONS 

 

Primera.- A data d’avui, en la comptabilitat suportada pel programa Sicalwin, CONSTA registrada 
la següent operació: 

N. Operació 320190000751 
Fase AVC 
Data 01/01/2022 
Referència 32019000467 
Aplicació 70001 
Import 9.550,00 

Saldo 9.550,00 
tercer A60493582 
Nom terc. FIRTEC, SA 
Text lliure GARANTIA DEFINTIVA CONSERV. I MANTENIMENT DIVERSES VIES 

PÚBLIQUES.  
Avalista A08000143 
Nom Aval. BANC SABADELL SA 

 

Segon.- CONSTA dipositat a la caixa de la Tresoreria document original de la garantia, expedit 
amb data 16/01/2019, prestat per BANC DE SABADELL SA, amb CIF A08000143, a FIRTEC, 
SA, amb CIF  A60493582 davant de l’Ajuntament de Canet de Mar, per import de fins a 9.550,00 
EUR en concepte de garantia definitiva, per respondre de les obligacions derivades de 
l’adjudicació del contracte referit i amb el núm. de registre d’avals 1000114313. 

 

Tercer.- Sense perjudici de les limitacions previstes a l’article 65 RLCAP quant a l’execució de 
les garanties de contractes del sector públic prestades per tercers, segons informació obrant a 
Registre d’embargaments del programa SCW, s’informa que NO CONSTEN notificats a la 
Tresoreria embargaments judicials o administratius contra els drets de cobrament que ostenta el 
tercer dipositari de la garantia davant d’aquesta corporació. 
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Tercer.- Addicionalment, s’informa que segons informació obrat a les aplicacions WTP  
ACCEDE, no consten deutes en executiva d’aquest tercer amb l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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IV.- CONCLUSIONS 
 
Tot això és el que s’informa als efectes oportuns, sense perjudici d’opinió millor fonamentada en 
Dret.” 
 
 
Vist l’informe de la cap del servei de Secretaria i Contractació emès en data 05/04/2022, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Informe de la cap del servei de Secretaria i Contractació en relació a la proposta de 
devolució de garantia definitiva 
 
La cap del servei de Secretaria i Contractació, en relació a la proposta de devolució de la garantia 
definitiva dipositada en el contracte de les obres per a la conservació i manteniment de la calçada 
de diverses vies públiques del municipi, emeto el següent: 
 

INFORME 
 

I. ANTECEDENTS 
 
En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de març 
de 2019, es va adjudicar el contracte de les obres per a la conservació i manteniment de la 
calçada de diverses vies públiques del municipi a la mercantil FIRTEC, SAU, amb NIF núm. 
A60493582, per import total de 191.000,00 € euros, IVA exclòs. 
 
Dins del termini atorgat a l’efecte, la mercantil FIRTEC, SAU, va aportar tota la documentació 
administrativa exigida pel PCAP i va dipositar a la Tresoreria municipal, mitjançant aval del Banc 
de Sabadell, SA expedit en data 16/01/2019, inscrit al Registre Especial d’Avals amb el núm. 
10001143133, una garantia definitiva per import de 9.550,00 €.  
 
En la clàusula 32 del PCAP es fixa un termini de garantia d’un any, a comptar des de la data de 
recepció de les obres, més un any d’ampliació del termini de garantia ofertada per l’empresa com 
a millora, transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Administració, quedarà extingida la 
responsabilitat del contractista. 
 
L’acta de recepció de les obres es va formalitzar en data 19 de novembre de 2019. 
 
En data 3 de març de 2022, l’arquitecta tècnica municipal ha emès informe favorable en relació 
a la devolució de l’esmentada garantia definitiva. 
 
En data 5 d’abril d’enguany la tresorera acctal. ha emès l’informe núm. 2022/22, relatiu a la ine-
xistència de notificacions d’embargament. 
 

II. FONAMENTS DE DRET 
 
La normativa aplicable al present expedient és la següent: 
 

 Text refós Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

 
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), i el Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic; en tot allò que no s’oposi a la LCSP. 
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III. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Les responsabilitats a què estan afectes les garanties dels contractes es troben regu-
lades a l’article 110 LCSP i la garantia definitiva únicament respon dels següents conceptes: 

 
a) De l’obligació de formalitzar el contracte dins el termini, de conformitat amb el que dis-

posa l’article 153. 
b) De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb l’article 192 d’aquesta 

Llei. 
c) De l’execució correcta de les prestacions que preveu el contracte, incloses les millores 

que hagi ofert el contractista i hagi acceptat l’òrgan de contractació, de les despeses 
originades a l’Administració per la demora del contractista en el compliment de les seves 
obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a aquesta amb motiu de l’execució del 
contracte o pel seu incompliment, quan no en sigui procedent la resolució. 

d) De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, d’acord 
amb el que estableixin aquest contracte o aquesta Llei. 

e) A més, en els contractes d’obres, de serveis i de subministraments, la garantia definitiva 
ha de respondre de la inexistència de vicis o defectes dels béns construïts o subminis-
trats o dels serveis prestats durant el termini de garantia que s’hagi previst en el con-
tracte. 
 

Segona.- Pel que fa a la devolució i cancel·lació de garanties, l’article 111 LCSP estableix: 
 

« 1. La garantia no s’ha de tornar o cancel·lar fins que s’hagi produït el venciment del termini 
de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que se’n declari la 
resolució sense culpa del contractista. 
2. Un cop aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no 
resulten responsabilitats, s’ha de tornar la garantia constituïda o s’ha de cancel·lar l’aval o 
assegurança de caució. 
L’acord de devolució s’ha d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de dos mesos des de 
la finalització del termini de garantia. Un cop transcorregut aquest termini, l’Administració ha 
d’abonar al contractista la quantitat deguda incrementada amb l’interès legal del diner corres-
ponent al període transcorregut des del venciment del termini esmentat fins a la data de la 
devolució de la garantia, si aquesta no s’ha fet efectiva per causa imputable a l’Administració 
3. En el supòsit de recepció parcial, el contractista només pot sol·licitar la devolució o can-
cel·lació de la part proporcional de la garantia quan així ho autoritzi expressament el plec de 
clàusules administratives particulars. 
4. En els casos de cessió de contractes, no s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de 
la garantia prestada pel cedent fins que no estigui constituïda formalment la del cessionari. 
5. Si, un cop transcorregut un any des de la data de terminació del contracte, i vençut el termini 
de garantia, no han tingut lloc la recepció formal i la liquidació per causes no imputables al 
contractista, s’ha de procedir, sense més demora, a la devolució o cancel·lació de les garan-
ties una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix l’article 110. 
Quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 1.000.000 d’euros, si es tracta de contractes 
d’obres, o a 100.000 euros, en el cas d’altres contractes, o quan les empreses licitadores 
reuneixin els requisits de petita o mitjana empresa, definida segons el que estableix el Regla-
ment (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren deter-
minades categories d’ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 
108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, i no estiguin controlades directament o 
indirectament per una altra empresa que no compleixi aquests requisits, el termini es redueix 
a sis mesos.” 
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IV.- CONCLUSIONS 
 
 A la vista de l’expedient es constata el següent: 
 

- L’acta de recepció de les obres es va formalitzar en data 19 de novembre de 2019, en 
conseqüència, el termini de garantia va finalitzar el 19 de novembre de 2021. 

- Consta informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, favorable a la devolució, havent 
finalitzat el termini d’execució del contracte, transcorregut el termini de garantia, i cons-
tatada la correcta execució d’aquest. 

 
Per tot l’anterior, s’emet informe FAVORABLE a la devolució de la garantia en el present expedi-
ent.  
 
Tot això és el que correspon informar, sense perjudici d’opinió millor fonamentada en Dret.” 
 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa a la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 
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.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
mitjançant aval 10001143133 de l’entitat Banc de Sabadell, SA, per import de 9.550,00 
€. 
 
Segon.- Comunicar a l’interessat que per tal que es procedeixi al retorn de la garantia, 
haurà de personar-se a les oficines municipals: 
 

 L’apoderat de l’empresa, presentant poder original en el qual s’acrediti aquesta 
circumstància i el seu DNI. 

 
 Una altra persona, acreditant la seva representació, amb el seu DNI, el poder 

original de l’empresa, l’autorització de l’apoderat d’aquesta, i el seu DNI. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i a l’Àrea de Serveis Econòmics 
municipals, per tal que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
 
2.3. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ATORGADA A L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL PROGRAMA D’INCENTIUS A 
LA MOBILITAT EFICIENT I SOSTENIBLE (PROGRAMA MOVES II) (BDNS 523447) 
 
Fets: 

Mitjançant decret número 2022/203 de l’Alcaldia, de data 8 de febrer de 2022, es 
resolgué: 

Primer.- Sol·licitar una subvenció per a la instal·lació de dos punts de recàrrega semi-
ràpida tipus Pilona per a vehicles elèctrics, dins el programa d’incentius a la mobilitat 
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eficient i sostenible (programa MOVES II) (ref. BDNS 523447).  

Segon.- Comunicar la present resolució a l’ICAEN. 

Mitjançant Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre i en virtut del Reial decret 
569/2020, de 16 de juny, que regula el Programa d'incentius a la mobilitat eficient i 
sostenible (Programa MOVES II) (BOE núm. 169, de 17.6.2020), s’acorda i es fa publica 
la concessió directa dels ajuts d'aquest programa a les comunitats autònomes i a les 
ciutats de Ceuta i Melilla, relativa al programa d'incentius per a la mobilitat eficient i 
sostenible.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal de data 01/04/2022, el contingut literal del 
qual es transcriu a continuació: 
 
“FETS 
 
Mitjançant Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre i en virtut del Reial decret 
569/2020, de 16 de juny, que regula el Programa d'incentius a la mobilitat eficient i 
sostenible (Programa MOVES II) (BOE núm. 169, de 17.6.2020), i acorda la concessió 
directa dels ajuts d'aquest programa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta 
i Melilla, relativa al programa d'incentius per a la mobilitat eficient i sostenible. Les 
actuacions subvencionables, les quals es detallen a continuació, es contenen a l’article 
6 de la esmentada resolució i que forma part de l’acord esmentat, amb referència al seu 
objecte, destinataris i criteris de concessió. 
 

1. Adquisició de vehicles d'energies alternatives. 
2. Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. 
3. Implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques. 
4. Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball. 

Vistes les necessitats i les prioritats de l’àrea d’ Mobilitat, així com la necessitat de 
disposar a la població de Canet de Mar d’una infraestructura de recàrrega de vehicle 
elèctric i per tal de promoure i incentivar una mobilitat sostenible, es proposa demanar 
subvenció, mitjançant programa MOVES II, per l’equipament i infraestructura que es 
relaciona a continuació: 

Situació Equipament 
Emplaçament nº1 Estació de recàrrega semi-ràpida tipus Pilona per a 

vehicles elèctrics, compatible amb el Mode 3 i 
dotada de dues sortides de 22 kW cadascuna amb 
endolls Tipus 2 de corrent altern segons la IEC 
62.196-2, que permetrà carregar de manera 
monofàsica i trifàsica.  

Emplaçament nº2 Estació de recàrrega semi-ràpida tipus Pilona per a 
vehicles elèctrics, compatible amb el Mode 3 i 
dotada de dues sortides de 22 kW cadascuna amb 
endolls Tipus 2 de corrent altern segons la IEC 
62.196-2, que permetrà carregar de manera 
monofàsica i trifàsica.  
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Vist el Decret núm. 2022/203 de l’Alcaldia, signat en data 8 de febrer de 2022, on s’indica 
textualment: 

“De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe per a sol·licitar al Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la resolució 
EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per al l'any 2020 
per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i 
sostenible, els recursos esmentats anteriorment.” 

Vista la publicació, en data 2 de febrer de 2021,de resolució parcial d’atorgament de 
subvencions, en el marc de la Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la 
qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions pel 
programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (BDNS 
523447), on es publica atorgament de subvenció per a realitzar una infraestructura de 
punts de recàrrega de vehicle elèctric amb les següents dades i característiques: 

1. Codi Expedient: CAXXX/20/001900 
2. NIF:P0803900J 
3. Beneficiari :Ajuntament de Canet de Mar 
4. Municipi on es durà a terme l’actuació: Canet de Mar 
5. Objecte Subvencionat: Instal·lació de 2 punt/s de recàrrega tipus SEMIRÀPIDA 

(potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW). 
6. Import Proposat: 26.340,26 € 
7. Import Subvencionat Import a justificar: 65.850,65 € 
8. Partida Pressupostaria: 7600001 
9. Data Presentació: 16/10/2020 

 
Es fa constar que, durant el desenvolupament de la pròpia sessió, s’adverteix una errada 
en el punt immediatament anterior, la qual no afecta al contingut dispositiu de la proposta 
i, per unanimitat dels membres,  acorden rectificar els antecedents de la proposta 
introduïda per urgència en la pròpia sessió ordinària en el sentit següent:  
On diu: 7. Import Subvencionat: 65.850,65 € 
Acorden la seva rectificació en el sentit següent: 7. Import a justificar: 65.850,65 € 
 
CONSIDERACIONS: 
 

La publicació d’atorgament de subvenció s’ajusta a les necessitats i a les prioritats de 
l’àrea d’ Mobilitat i s’ajusta a la necessitat de disposar a la població de Canet de Mar 
d’una infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric. Addicionalment, el tècnic que 
subscriu considera que també s’ajusta a l’equipament i infraestructura proposats per 
demanar la subvenció esmentada. 

 

CONCLUSIONS: 

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
publicació resolució parcial d’atorgament de subvencions, de data 10 de febrer de 2021, 
en el marc de la Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública 
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la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions pel programa 
d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (BDNS 523447).” 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar, per import de 
26.340,26 €, en virtut de  la Resolució EMC/2214/2020, de data 10 de setembre de 2021, 
per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions 
pel programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (BDNS 
523447). 
 
Segon.- Notificar el present acord a Intervenció-Tresoreria. 
 
 
2.4. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG_6_2022, DE DATA 31 DE MARÇ DE 2022 
 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_6_2022, de data 31 de març de 2022, per 
import de 2.532,84€, corresponent a ajuts socials puntuals. 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost aprovat per a l’exercici 2022. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat dels 
membres assistents: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_6_2022 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
 
 

 RELACIÓ NÚM.:   BSGG_06_2022   31-03-22  



 

21 
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 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

40bis - - habitatge/lloguer 

        360,00 €  

El mateix - 

41 - - habitatge/fiança 
420,00 € 

El mateix - 

42 - - subministres/llum 

          69,89 €  

El mateix - 

43 - - 
desplaçament for-

mació 
          32,31 €  

El mateix - 

44 - - 
tractament terapéu-

tic 
        300,00 €  

Rosa Mª Car-
rasco Ríos 

(GABA CEN-
TRE SALUT IN-

TEGRAL) 

- 

46 - - habitatge/lloguer         660,68 €  El mateix - 

47 - - 
subministra-
ments/llum 

        300,76 €  

Iberdrola Co-
mercializadora 
de Último Re-
curso, S.A.U. 

A95554630 

48 - - 
subministra-
ments/llum 

389,20 € 
Endesa Energia 

XXI 
B82846825 

TOTAL            2.532,84 €      

 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 

 
2.5. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE SUBMINISTRAMENT EN LA 
MODALITAT DE RÈNTING, INSTAL·LACIÓ, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE 
L’ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC (e.f. núm. 64/2015). 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de novembre de 2015, va 
acordar adjudicar el contracte de subministrament, en règim de lloguer, de la instal·lació, 
desmuntatge i manteniment de l’enllumenat ornamental nadalenc de  Canet de Mar, a 
la mercantil Ximénez Catalunya, SLU, pel preu de 32.056,28, IVA exclòs. 
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Atès que en data 18 de novembre de 2015, l’adjudicatària Ximénez Catalunya, SLU, va 
dipositar una garantia definitiva mitjançant aval bancari del Banco Popular Español, SA 
amb número 3476/1252, per import de 1.602,81 €. 
 
Atès que en data 4 de desembre de 2015, es va procedir a la formalització del contracte 
per al subministrament, en règim de lloguer, de la instal·lació, desmuntatge i manteni-
ment de l’enllumenat ornamental nadalenc de Canet de Mar. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 d’agost de 2017 va acordar 
aprovar la 1a. pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 d’abril de 2018 va acordar 
aprovar la 2a. pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Atès que segons disposa la clàusula vint-i-unena, el termini de garantia del present con-
tracte és de 3 mesos a comptar de la data de conformitat, no constant a l’expedient la 
formalització de l’acta de conformitat, no obstant la responsable del contracte, en el seu 
informe de 4 d’abril d’enguany, manifesta que el contracte s’ha d’entendre finalitzat en 
data 4 de desembre de 2019. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 4 d’abril d’enguany, per la tècnica de Promoció 
Econòmica, en relació a la devolució de l’esmentada garantia, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 2022/021 de data 5 d’abril d’enguany, emès per la tresorera acctal. 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embarga-
ment, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de data 5 d’abril d’enguany, emès per la cap del servei de Secretaria i 
Contractació de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
mitjançant aval bancari del Banco Popular Español, SA número 3476/1252, en data 18 
de novembre de 2015, per la mercantil adjudicatària Ximénez Catalunya, SLU amb NIF 
núm. B65848889, i que puja un import de 1.602,81 €. 
 
SEGON.- Comunicar a l’interessat que per tal es procedeixi al retorn de la garantia, 
haurà de personar-se a les oficines municipals: 
 

 L’apoderat de l’empresa, presentant poder original en el qual acrediti aquesta 
circumstància, i el seu DNI. 

 
 Una altra persona, acreditant la seva representació, amb el seu DNI, el poder 

original de l’empresa, l’autorització de l’apoderat d’aquesta, i el seu DNI. 
 

TERCER.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
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QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
 
2.6. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DESPESES SUBVENCIÓ 1/2021 D'IGUALTAT 
ATORGADA A MARES MALABARISTES ASSOCIACIÓ CULTURAL 
 
Fets: 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data de 8 de juliol 
2021, va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovació de la convocatòria de les  
subvencions en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021, 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. 

En el cas del programa d’igualtat l’import de la convocatòria ascendia a 2.000,00 euros. 

Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
23 de desembre de 2021, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes en la 
convocatòria 1/2021 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 

Quant al programa d’igualtat, les subvenció atorgada a Mares Malabaristes Associació 
Cultural i la bestreta fou la següent: 

 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Mares Malabaristes 
Associació Cultural 

 Xarxa de Dones i  activitats per la igual-
tat i la participació. 

G66138447  2.000,00€ 1.000,00 € 
 
 
 

     

 

L’article 10è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 

 
“10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener 2022. 
 
10.2.-La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació que 
estableix l’article 19 de l’Ordenança. 
 

Vista la documentació justificativa presentada pels beneficiaris de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 1/2021 pel que fa al programa d’Igualtat. 

 
Vist l’informe tècnic emès en data 30 de març de 2022 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2243/2021 2436   
Assumpte: Subvencions Concurrència Competitiva convocatòria 1/2021 especifiques 
Àrea d'Igualtat 
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INFORME TÈCNIC 

FETS 
 
El tècnic auxiliar de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca 
del Maresme, en relació a la justificació de subvencions en l’àmbit d’Igualtat, d’acord 
amb l’establert a la convocatòria 1/2021 emet el següent informe: 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Vist allò que es determina a  l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anà-
leg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a la justificació de subvencions ator-
gades per part d’aquest ajuntament, publicada al BOPB de data 19 de juliol de 2021. 

 

Vist allò que es determina a l’article 19 de l’ordenança en règim de concurrència com-
petitiva de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar segons el qual per justificar la 
subvenció cal presentar la següent documentació: 

- Memòria detallada (l’ajuntament proporciona un  model) 
- Exemplar que acrediti la publicitat dels actes /activitats. 
- Relació classificada de despeses amb factures o tiquets en el cas de depeses 

de vendes al menor, transports de persones, serveis d’hostaleria i restauració, 
subministrament de begudes i comestibles, revelat de fotografies. 

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

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

proporciona l’ajuntament) 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 8 
de juliol de 2021, va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovació de  la convocatòria de 
les subvencions 1/2021, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021, 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. 

SEGONA.-  Atès que en el corresponent a les competències d’aquesta Àrea d’Igualtat 
es va concretar en les següents finalitats i quantitats en la Junta de Govern Local de 
data 23 de desembre de 2021:  

 

ENTITAT 

 

NIF 

 

PROJECTE 

 

IMPORT 

 

Mares Malabaristes Associació 
Cultural 

 

G66138447 

  

                   2.000,00€ 
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Xarxa de Dones + activitats 
per la igualtat i la participa-

ció. 

 

 
TERCERA.-  Vista la documentació presentada per l’entitat a mode de justificació dins 
del termini que s’havia donat a les entitats per aportar la documentació necessària i/o 
complementaria, que en tots els casos com a mínim es tractava del certificat signat pel 
president o presidenta de que la subvenció s’havia destinat al projecte atorgat. 

Atès que passat aquest període la documentació justificativa de les subvencions és la 
següent i se’n deriven les següents consideracions:   

Nom entitat Memòria Publicitat Model jus-
tificació de 
despeses i 
ingressos 

Liquidació 
econòmica 

al model 
de la me-

mòria 

Factures i ti-
quets 

Relació de-
tallada d’in-

gressos 

Certificat 
Aplicació 
subvenció 

Mares Mala-
baristes As-
sociació Cul-
tural 

 

Presen-
tat i cor-
recte 

 

Presentat 
i correcte 

 

Presentat i   
correcte 

 

Presentat i 
correcte 

Factures cor-
responents  a 
l’exercici. Im-
port 2.122,51€ 
(*) 

 

   Si 

 

   Si 

 

(*) De la relació de comprovants presentada, per un import total de 2.354,36€, es deses-
timen 12 rebuts de 17,00 € cadascun, corresponen aportació a projecte solidari, així com 
un tiquet de pintures per un import de 27,85€ que està a nom d’una persona particular; 
rebuts i tiquet que no es correspon amb l’objecte de l’atorgament de la subvenció; per 
aquest motiu es redueix en 231,85€ l’import total exposat per l’entitat Mares Malabaris-
tes en la fitxa 8 “Relació de despeses i inversions realitzades en l’execució de l’activitat.”  

QUARTA.- Atès que segons l’article 9 de la convocatòria, les documentacions seran         
estudiades i valorades per la regidoria corresponent, i vist el contingut dels documents 
presentats. 

 
CONCLUSIÓ: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 
 
Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar les següents 
subvencions,  es proposa al departament d’intervenció que realitzi el pagament de les 
subvencions següents: 

 
 

ENTITAT 

 

NIF 

 

PROJECTE 

 

IMPORT 

 

Mares Malabaristes Associació 
Cultural 

 

G66138447 

 

Xarxa de Dones + activitats 
per la igualtat i la participa-

ció. 

 

            2.000,00€ 

        

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
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Primer.- Donar per correctament justificats els següents imports corresponents a sub-
vencions ordinàries de la convocatòria 1/2021 del  programa de Concurrència competi-
tiva de l’àrea d’Igualtat atorgades per acord de Junta de Govern de 23 de desembre de 
2021. 

 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Mares Malabaristes 
Associació Cultural 

Xarxa de Dones + activitats per la igual-
tat i la participació.  

G66138447  2.000,00€ 1.000,00 € 
 
 
 

     

 

Segon.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import 1.000,00€ amb càrrec a  
l’aplicació 15 92400 48200. 

 

TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la base 9 
de la convocatòria 1/2021, procedeixin al pagament de les quantitats pendent de satisfer 
de programa de per la part de la subvenció correctament justificada, segons el següent 
detall: 

 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Mares Malabaristes 
Associació Cultural 

Xarxa de Dones + activitats per la igual-
tat i la participació. 

G66138447  2.000,00€ 1.000,00 € 
 
 
 

     

 

QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la subven-
ció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, 
amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord, a l’entitat beneficiària de la subvenció atorgada 
dins la convocatòria 1/2021, del programa d’Igualtat. 

 

SISÈ.- Comunicar als departaments d’Igualtat, Intervenció i Tresoreria. 

 
3.1. Alcaldia. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDO-
RIES, CORRESPONENTS ALS DIES DEL 21 AL 27 DE MARÇ DE 2022 
 
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 21 al 27 de març de 2022, i 
que són els següents: 
 
Codi Descripció Data resolució 

RESAL2022/501 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ - ABELL BAIX 33 C i E 21/03/2022 

RESAL2022/502 Decret Obres Menors MAS MUNÍ 8 21/03/2022 
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RESAL2022/503 Resolució Alcaldia de modificació personal administrador de la PSCP 21/03/2022 

RESAL2022/504 Decret baixa plaça aparcament 152 - JMHB 21/03/2022 

RESAL2022/505 Decret de renúncia de la plaça d'aparcament número 147 21/03/2022 

RESAL2022/506 Decret resposta instància 2711 21/03/2022 

RESAL2022/507 Decret Devolució imports Drassanes del Pla 14 21/03/2022 

RESAL2022/508 DECRET LLICÈNCIA OBRES NEDGIA ABELL BAIX 4 21/03/2022 

RESAL2022/509 Resolució sancionador -gos perillós- 21/03/2022 

RESAL2022/510 Decret d’Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 21/03/2022 

RESAL2022/511 Decret RESOLUCIÓ civisme - 21/03/2022 

RESAL2022/512 Decret d’alcaldia aprovació reducció PB EB - 21/03/2022 

RESAL2022/513 Resolució Alcaldia Acte polític CUP Riera Sant Domènec 21/03/2022 

RESAL2022/514 Resolució Alcaldia Autorització Sala Masoveria ANC 21/03/2022 

RESAL2022/515 Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions càrrecs electes de març de 2022 21/03/2022 

RESAL2022/516 Decret embargament salarial ORTG_Sr. - 21/03/2022 

RESAL2022/517 Decret PS 21_03 21/03/2022 

RESAL2022/518 Decret Convocatòria JGL ordinària 24032022 21/03/2022 

RESAL2022/519 Decret AI 21_03 21/03/2022 

RESAL2022/520 Decret IMI 21_03 21/03/2022 

RESAL2022/521 Decret terrassa hivern 21-22 -punt de trobada- 22/03/2022 

RESAL2022/522 Decret terrassa hivern 21-22- flama canigó- 22/03/2022 

RESAL2022/523 Decret terrassa hivern 21-22 -la jijonenca- 22/03/2022 

RESAL2022/524 Decret terrassa hivern 21-22 -el mon del jabugo- 22/03/2022 

RESAL2022/525 Decret terrassa hivern 21-22 -massamare- 22/03/2022 

RESAL2022/526 Decret terrassa hivern 21-22 -ancla- 22/03/2022 

RESAL2022/527 Decret terrassa hivern 21-22 -pizzeria itàlia- 22/03/2022 

RESAL2022/528 Decret terrassa hivern 21-22 rossi 22/03/2022 

RESAL2022/529 Decret terrassa hivernn 21-22 plaça de la llenya 22/03/2022 

RESAL2022/530 Decret terrassa hivern 21-22 pica-pica 22/03/2022 

RESAL2022/531 Resolució terrassa Fem Boca -hivern 21-22 22/03/2022 

RESAL2022/532 Decret terrassa hivern 21-22 -dyamond- 22/03/2022 

RESAL2022/533 Decret terrassa hivern 21-22 xurreria Dani 22/03/2022 

RESAL2022/534 Decret terrassa -cal tibu- hivern 21-22 22/03/2022 

RESAL2022/535 Decret terrassa hivern 21-22 xandri 22/03/2022 

RESAL2022/536 Decret Llicència Obres VIA CANNETUM 4 22/03/2022 

RESAL2022/537 Decret ocupació via pública venda ambulant 22/03/2022 

RESAL2022/538 Decret Llicència Obres ENDESA - FRANCESC PARERA 12-26 22/03/2022 

RESAL2022/539 Decret Llicència Obres ENDESA - VERGE DE MONTSERRAT 14 22/03/2022 

RESAL2022/540 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ ANGEL GUIMERÀ, 26-28 22/03/2022 

RESAL2022/541 Decret Llicència Obres NEDGIA - GRAM 22 22/03/2022 

RESAL2022/542 Decret Llicència Obres NEDGIA - CLAUSELL 5 22/03/2022 

RESAL2022/543 Decret Llicència Obres NEDGIA - RIERA SANT DOMÈNEC, 32 22/03/2022 

RESAL2022/544 Decret Obra Menor DISSEMINAT CAN RIBAS 22/03/2022 

RESAL2022/545 Decret Llicència Obres NEDGIA - SANT JOAN 26 22/03/2022 

RESAL2022/546 Decret Llicència Obres NEDGIA - CREUETA 8 22/03/2022 

RESAL2022/547 Decret Obra Menor VERGE DE MONTSERRAT 16 22/03/2022 

RESAL2022/548 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 13-2022 22/03/2022 

RESAL2022/549 Decret terrassa hivern 21-22 maresme 22/03/2022 

RESAL2022/550 Decret Obres Menors JOAN OMS 33 Connexió clavegueram 22/03/2022 
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RESAL2022/551 Decret autorització circ 22/03/2022 

RESAL2022/552 Decret contractació indefinida conserges installacions municipals 22/03/2022 

RESAL2022/553 Decret targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat 22/03/2022 

RESAL2022/554 DECRET LLICÈNCIA OBRES NEDGIA NOU, 29 22/03/2022 

RESAL2022/555 Decret Obres Menors ENDESA - RIERA BUSCARONS 111 22/03/2022 

RESAL2022/556 Decret baixa parada 30 mercat municipal 22/03/2022 

RESAL2022/557 Decret Obres Menors ENDESA - FERRAN ROIG 10 22/03/2022 

RESAL2022/558 Decret 1a Tinència aprovació variables de nòmina de febrer de 2022 22/03/2022 

RESAL2022/559 Decret Primera Ocupació ANTONI GAUDÍ 8 22/03/2022 

RESAL2022/560 Decret designa advocat i procurador 22/03/2022 

RESAL2022/561 Decret Obres Menors Riera Buscarons 101 ONCE 22/03/2022 

RESAL2022/562 Resolució expedient de responsabilitat patrimonial 22/03/2022 

RESAL2022/563 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 22/03/2022 

RESAL2022/564 Decret d'aixecament del reparament F2022_19 22/03/2022 

RESAL2022/565 decret tarja aparcament 22/03/2022 

RESAL2022/566 Decret aixecament reparament F2022_7 22/03/2022 

RESAL2022/567 Decret d'aixecament del reparament F2022_15 22/03/2022 

RESAL2022/568 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia 22/03/2022 

RESAL2022/569 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia_RMG 22/03/2022 

RESAL2022/570 Decret lloguer nínxol 461 22/03/2022 

RESAL2022/571 Decret lloguer nínxol 923 22/03/2022 

RESAL2022/572 Decret lloguer nínxol 1855 22/03/2022 

RESAL2022/573 Decret aprovació factures F202220 Fase O sense reparament 22/03/2022 

RESAL2022/574 Decret d'Alcaldia RECTIFICAT 23/03/2022 

RESAL2022/575 Decret RR exp.21-229894 23/03/2022 

RESAL2022/576 Resolució decret responsabilitat patrimonial 23/03/2022 

RESAL2022/577 Decret aprovació despeses assegurances vehicles 2022 23/03/2022 

RESAL2022/578 Resolució compareixença RCA 495 2021 23/03/2022 

RESAL2022/579 Decret AI 23_03 23/03/2022 

RESAL2022/580 Decret RESOLUCIÓ civisme OTJ 24/03/2022 

RESAL2022/581 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 12-2022 24/03/2022 

RESAL2022/582 Decret RESOLUCIÓ civisme OTJ 24/03/2022 

RESAL2022/583 Decret sol·licitud subvenció Fons Biblioteca (SAB) 24/03/2022 

RESAL2022/584 Decret Mostra d'artesania 2 d'abril de 2022 24/03/2022 

RESAL2022/585 Decret aprovació factures F2022_15 Fase ADO amb reparament 24/03/2022 

RESAL2022/586 Decret aprovació factures F2022_7 Fase O amb reparament 24/03/2022 

RESAL2022/587 Decret aprovació facctures F2022_21 Fase O sense reparament 24/03/2022 

RESAL2022/588 Decret embargament salarial_--- 24/03/2022 

RESAL2022/589 Decret contractació peó BOiS_-- 24/03/2022 

RESAL2022/590 Decret liquidació bestreta i concessió nova_--- 24/03/2022 

RESAL2022/591 Decret sol·licitud subvenció Fons Biblioteca 24/03/2022 

RESAL2022/592 Decret terrassa hivern 21-22 -frank dani- 24/03/2022 

RESAL2022/593 Decret terrassa hivern 21-22 -la granja- 24/03/2022 

RESAL2022/594 Decret terrassa hivern 21-22 -dau al set- 24/03/2022 

RESAL2022/595 Decret terrassa hivern 21-22 -torrent- 24/03/2022 

RESAL2022/596 Decret permís terrassa -el meson- 24/03/2022 

RESAL2022/597 Decret  terrassa hivern 21-22 -daikiri- 24/03/2022 

RESAL2022/598 Decret terrassa hivern 21-22 -el gra- 24/03/2022 
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RESAL2022/599 Decret terrassa bar fama hivern 21-22 24/03/2022 

RESAL2022/600 Decret terrassa hivern 21-22 knet 24/03/2022 

RESAL2022/601 Decret terrassa hivern 21-22 sardina lola 24/03/2022 

RESAL2022/602 Decret terrassa hivern 21-22 -el abuelo- 24/03/2022 

RESAL2022/603 Decret permís terrassa -a media luz- 24/03/2022 

RESAL2022/604 Decret terrassa hivern 21-22 -mar blau- 24/03/2022 

RESAL2022/605 Decret terrassa hivern 21-22 -hostalet- 24/03/2022 

RESAL2022/606 Decret terrassa hivern 21-22 -chicky- 24/03/2022 

RESAL2022/607 Decret permís terrassa AQUA 24/03/2022 

RESAL2022/608 Decret terrassa hivern 21-22 -el celler- 24/03/2022 

RESAL2022/609 Decret aprovació AD's relació Q_2022_11 24/03/2022 

RESAL2022/610 Decret exp.112061 24/03/2022 

RESAL2022/611 Resolució oposició RCA 504 2021 24/03/2022 

RESAL2022/612 Decret RECTIFICAT 2 24/03/2022 

RESAL2022/613 Decret convocatoria Premis Narrativa amb reparament 24/03/2022 

RESAL2022/614 Decret canvi clauers comptes bancaris Ajuntament  24/03/2022 

RESAL2022/615 Decret reconeixement antiguitat Sra. --- 25/03/2022 

RESAL2022/616 Decret de la 1a TA ordenació de pagaments  25/03/2022 

 
 
3.2. Alcaldia. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA MES DE MARÇ  
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes de març de 2022.  
 
3.3. Alcaldia. Prendre coneixement de la resolució ferma dictada en data 5 d’abril de 
2022, pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16, de Barcelona, en el PA 268/2015 C, 
en relació a la Sentència  289/2021 de data 7 d’octubre de 2021, acordant estimar ínte-
grament el recurs interposat per ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, davant la 
desestimació per responsabilitat patrimonial de danys soferts en una conducció elèc-
trica, CONDEMANT de forma conjunta a l’Ajuntament de Canet de Mar i EXCAVACI-
ONS I TRANSPORTS DONADEU, a abonar a ENDESA la quantitat de 6.344,87 euros, 
més interessos legals de la interpel·lació judicial. 
 
 
4. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a l’hora 
assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc com a secretària que he 
assistit a aquesta sessió. 
 
Canet de Mar, a 8 d’abril de 2022 
 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
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Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 


