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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 5 DE MAIG 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: ordinària 
Data: 05.05.2022  
Hora inici: 17:06 h. 
Hora fi: 17:21 h. 
Lloc: Sala JGL, físicament, a la Seu de l’Ajuntament 
 
Assisteixen (5/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
RAQUEL SERRA LERGA 
Excusa assistència: 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 

Presidenta: Sra. Blanca Arbell Brugarola 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 
 
Ordre del dia de la sessió: 
 
2.1. Recursos Humans i Organització 
2.1.1. Acceptació subvenció TRFP - convocatòria anticipada 2022. PRP 2022/209. Ex-
pedient 2240/2022 382. 
 
2.2. Urbanisme 
2.2.1. Desestimació recurs reposició permís obres carrer Sant Isidre, 18. PRP2022/183. 
Expedient 2413/2021 3110 
2.2.2. Desestimació recurs reposició permís obres carrer Sant Isidre,20. PRP2022/195. 
Expedient 2413/2021 3873 
2.2.3. Aprovació PSS reasfaltat carrers. PRP2022/207. Expedient 1379/2021 955 
2.2.4. Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums de la parcel.la 
situada al carrer Balmes,2. PRP2022/211. Expedient 2269/2021 5312 
 
2.3. Acció Social i Ciutadania 
2.3.1. Proposta aprovació justificació subvenció nominativa Projecte del Voluntariat 
2021. PRP2022/201. Expedient 2242/2021 3149 
 
2.4. Secretaria 
2.4.1. Aprovació liquidació definitiva cànon concessió demanial Bar Pavelló. 
PRP2022/194. Expedient 1597/2019 2746 
2.4.2.  Aprovació plecs i expedient contractació redacció PD Castell Sta. Florentina. 
PRP2022/204. Expedient 1403/2021 4333 
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2.5. Educació, Igualtat i Participació 
2.5.1. Aprovació justificació subvencions Educació 2021. PRP2022/165. Expedient 
2243/2021 3790 
 
3. Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió ordinària: 
Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa sotmet a la consideració dels membres assistents la declaració 
d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres assistents dels 
punts següents: 
 
1. Aprovació ajuts socials puntuals número BSGG_9_2022. PRP2022/206. Expedient 
2883/2022 1937. 
2.Aprovació relació ajuts socials puntuals quotes escola bressol a compensar. 
PRP2022/214. Expedient 2883/2022 1610. 
3. Acceptació subvenció Next Generation – TMC.PRP2022/213. Expedient 2240/2022 
160. 
4. Aprovació plecs i expedient contractació servei d’auditoria pública i control financer. 
PRP2022/212. Expedient 1403/2022 403 
 
4. Alcaldia 
 Relació Decrets de data del 18 al 24 d’abril de 2022. PRP2022/203. Expedient 

1046/2022 1943 
 Llibre Decrets segona quinzena mes d’abril 2022. PRP2022/210. Expedient 

1046/2022 168 
 Prendre coneixement de la Sentència núm. 126/2022, de data 28 d’abril de 2022, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, estimant la de-
manda presentada contra l’Ajuntament de Canet de Mar, en el Procediment Abreujat 
núm. 71/2020 E 

 
5. Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la sessió 
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, i es passen a tractar els 
punts inclosos en l’ordre del dia: 
 
El Decret de l’Alcaldia núm. 871/2022, de 3 de maig, comprèn l’ordre del dia. De confor-
mitat amb l’article 91.1 ROF, les sessions començaran amb l’aprovació de l’acta de la 
sessió anterior, punt que és introduït, per unanimitat dels membres en la pròpia sessió 
ordinària, per donar compliment a l’anterior i als efectes de la seva transcripció, seguint 
la numeració correlativa de les sessions, en el Llibre d’Actes. 
 
1. Actes pendents d'aprovar: JGL2022/17 ordinari 28/04/2022 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió anterior, de la Junta de Govern Local ordi-
nària celebrada el dia 28 d’abril 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, és aprovat per unani-
mitat dels membres assistents, sense observacions. 
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2. Propostes 
 
2.1. Recursos Humans i Organització 
2.1.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ TRFO_CONVOCATÒRIA ANTICIPADA 2022 

 
Fets: 
 
Mitjançant  Ordre EMT/176/2021,  de 9 de setembre, es van aprovar les bases regula-
dores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.  
 
Vista la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre per la qual s’obria la convocatò-
ria anticipada per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i 
Formació de les línies MG52, PRGC i PANP. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar,  mitjançant decret RES2022/173,  de 3 de febrer, 
va resoldre: 

 
SEGON.- Sol·licitar una subvenció per a la subscripció de 2 contractes de la línia 
MG52,  per import de quaranta-set mil seixanta-sis euros amb vuitanta-vuit cèn-
tims, (47.066,88 €), dels quals trenta-vuit mil vuit-cents seixanta-vuit euros 
(38.868,00 €) corresponen al cost de la mà d’obra desocupada  per a l’execució 
de les accions  descrites, mil tres-cents setanta-un euros i de vuit mil cent noranta-
vuit euros amb vuitanta-vuit cèntims (8.198,88 €) per a les accions d’acompanya-
ment  de les persones contractades.  
 
TERCER.- Sol·licitar una subvenció per a la subscripció de 4 contractes de la línia  
PANP,  per import de noranta-quatre mil cent trenta-tres euros amb setanta-sis 
cèntims (94.133,76 €) dels quals  setanta-set mil set-cents trenta-sis euros 
(77.736,00 €),  corresponen al cost de la mà d’obra desocupada  per a l’execució 
de les accions  descrites i de setze mil tres-cents noranta-set euros amb setanta-
sis cèntims (16.397,76 €) per a les accions d’acompanyament  de les persones 
contractades. 
 

El director del Servei d’Ocupació de Catalunya, segons resolució de data 29 d’abril de 
2022, va atorgar una subvenció per import de 141.200,64 € per a la realització de les 
actuacions del programa Treball i Formació, línies MG52, PRGC i PANP, per a l’any 
2022.  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut per import total de 141.200,64 € per a les actuacions següents: 
 
Línia MG52.- Expedient 2022-MG52-12-069-000105 
 

Núm. Contractes Subvenció contractació laboral 
2 38.868,00 € 
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Línia PANP.-  Expedient 2022-PANP-12-069-000105 
 

Núm. Contractes Subvenció contractació laboral 
4 77.736,00 € 

 
 
ACOM – Expedient 2022-ACOM-069-000105 
 
 

Hores de dedicació Import  
1116 24.596,64 € 

 
concedit del Servei d’Ocupació de Catalunya, segons resolució de data 29 d’abril de 
2022. 
 
Segon.- Comunicar expressament al Servei d’Ocupació de Catalunya l’acceptació de 
l’ajut atorgat, així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals als efectes oportuns. 
 
2.2. Urbanisme 
 
2.2.1. DESESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ PERMÍS OBRES CARRER SANT 
ISIDRE, 18 
 
Fets: 
 
En data 13/07/2021 (ENTRA-2021-7114) el senyor TAC, arquitecte, actuant per encàrrec 
de la senyora -  sol·licita llicència d’obres majors consistents en la construcció d’un edifici 
plurifamiliar de dos habitatges i piscina al carrer Sant Isidre, 18 (Exp. 2413/2021 3110).  
 
En data 06/09/2021 (ENTRA-2021-8561), el mateix tècnic, actuant en nom de la societat 
mercantil CATCH & RELEASE, SLU, presenta sol·licitud de llicència d’obres majors per 
a la construcció de dos habitatges i piscina sobre la finca veïna ubicada al Carrer Sant 
Isidre, núm. 20 (Exp. 2413/2021 3873), acompanyant d’un projecte bàsic de 
característiques idèntiques al presentat per a la tramitació de l’expedient 2413/2021 
3110. Ambdós projectes preveuen una escala comuna per a l’accés als quatre 
habitatges. 
 
En data 06/10/2021 s’emet informe tècnic municipal en el qual es fan constar les 
esmenes que cal realitzar i la documentació que cal presentar per poder informar 
adequadament la sol·licitud de llicència, el qual és notificat al tècnic redactor del projecte 
en data 09/10/2021. 
 
En data 27/10/2021 (ENTRA-2021-11148) l’interessat presenta nova documentació per 
completar l’expedient i, en data 18/11/2021, s’emet informe tècnic municipal 
desfavorable relatiu al projecte presentat, donat que la proposta aportada, d’acord amb 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, presenta deficiències no esmenables. 
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En data 29/12/2021 la TAG d’Urbanisme emet informe jurídic municipal desfavorable 
referent a l’atorgament de la llicència sol·licitada, en tant que les deficiències apreciades 
en el projecte presentat són de caràcter no esmenable.  
 
En data 20/01/2022, en sessió de caràcter ordinari, la Junta de Govern Local va acordar 
la denegació de la llicència d’obres per a la construcció de dos habitatges i piscina al 
carrer Sant Isidre, 18. L’acceptació de la notificació electrònica de l’esmentat acord per 
part del representant de la interessada es produeix en data 24/01/2022.  
 
En data 01/04/2022 (ENTRA-2022-3568), el tècnic redactor del projecte presenta una 
instància acompanyada d’un escrit annex en el que posa de manifest la seva oposició 
enfront a la denegació de la llicència amb número d’expedient 2413/2021 3110.  
 
En virtut del mateix escrit se sol·licita que s’admeti la tramitació del nou projecte 
modificat presentat per part del mateix tècnic en data 06/02/2022, dins del mateix 
expedient de llicència (Exp. 2413/2021 3110), així com la reconsideració del caràcter no 
esmenable de la deficiència detectada en el projecte inicial. 
Vist l’informe emès en data 20/04/2022 per l’arquitecta municipal (CSV: 
24fcaceaca46465088b29fbcd04d2806001), el contingut del qual es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 13/07/2021 (ENTRA-2021-7114) el senyor TAC, arquitecte, actuant per 
encàrrec de la senyora -., sol·licita llicència d’obres majors consistents en la 
construcció d’un edifici plurifamiliar de dos habitatges i piscina al carrer Sant Isidre, 
18 (Exp. 2413/2021 3110).  
 
Sobre la finca veïna ubicada al Carrer Sant Isidre, núm. 20, el mateix tècnic redactor 
presenta sol·licitud de llicència d’obres majors, (Exp. 2413/2021 3873), per a la 
construcció de dos habitatges i piscina, en nom de la societat mercantil CATCH & 
RELEASE, SLU, acompanyant un projecte bàsic de característiques idèntiques al 
presentat per a la tramitació de l’expedient objecte del present informe. Ambdós 
projectes preveuen una escala comuna per a l’accés als quatre habitatges. 
 
En data 06/10/2021 s’emet informe tècnic municipal en el qual es fan constar les 
esmenes que cal realitzar i la documentació que cal presentar per poder informar 
adequadament la sol·licitud de llicència, el qual és notificat al tècnic redactor del 
projecte en data 09/10/2021. 
 
En data 27/10/2021 (ENTRA-2021-11148) l’interessat presenta nova documentació 
per completar l’expedient i, en data 18/11/2021, s’emet informe tècnic municipal 
desfavorable relatiu al projecte presentat, donat que la proposta aportada, d’acord 
amb l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, presenta deficiències no esmenables. 
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La TAG d’Urbanisme, en data 29/12/2021, emet informe jurídic municipal 
desfavorable referent a l’atorgament de la llicència sol·licitada, en tant que les 
deficiències apreciades en el projecte presentat són de caràcter no esmenable.  
 
En data 20/01/2022, en sessió de caràcter ordinari, la Junta de Govern Local va 
acordar la denegació de la llicència d’obres per a la construcció de dos habitatges 
i piscina al carrer Sant Isidre, 18; el qual fou notificat a l’interessat, i acceptat pel 
mateix, en data 24/01/2022.  
 
En data 01/04/2022 (ENTRA-2022-3568), l’arquitecte redactor T.A.C. presenta per 
registre una instància acompanyada d’un escrit annex manifestant la seva posició 
enfront a la denegació de la llicència amb número d’expedient 3110, i sol·licitant que 
s’admeti la tramitació del nou projecte modificat presentat per part del mateix tècnic 
en data 06/02/2022 dins del mateix expedient de llicència (Exp. 2413/2021 3110) així 
com la rectificació de la consideració de la deficiència no esmenable com a 
deficiència esmenable. 
 
 
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 Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

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

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

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i 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.- Vist l’apartat expositiu del document presentat per part de l’arquitecte 
T.A.C., el qual consta dels següents 3 punts: 

“1. La denegación de licencia de obras, se basa en la el incumplimiento del art. 19 
por NO tener en el proyecto la reserva de aparcamientos exigibles por la normativa  
 
2. La norma. (Articulo 109–D, del POUM) EXIME la reserva de plazas de 
aparcamiento en parcelas de ancho menores de 7 metros, como es el proyecto 
presentado  
 
3. Por otra parte, el hecho de ejecutar el acceso común con la parcela colindante 
vecina, (que es de otro propietario), conlleva de considerar la promoción como 
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conjunta al edificio colindante, calle Sant Isidre nº 20, por lo que, es éste caso, si 
seria de obligado cumplimiento la reserva de aparcamiento.  
En esta circunstancia, y previo al requerimiento de exigencia de reserva de plazas 
de aparcamiento, se debería de haber elaborado un informe de Deficiencia 
Enmendables, porque en la clave urbanística que afecta a las fincas, el ancho de 
parcela máxima es de 8 metros, y en esta consideración el ancho de parcela conjunta 
es de 11 metros, Es decir, NO SE PUEDE hacer la promoción conjunta, por tener un 
ancho de parcela superior al máximo permitido, (deficiencia enmendable), por lo que 
NO puede dar a lugar a cualquier tipo de consideración que devenga indirectamente 
de esta circunstancia Esto es una deficiencia ENMENDABLE, no DENEGABLE” 
 

En referència al punt 2, aclarir que l’art. 109 del POUM estableix com a causa 
d’exempció de les previsions d’aparcament, per als nous edificis: 

“d) Quan l’edifici tingui una façana a carrer inferior a 7 metres.” 

Així doncs, l’art. 109 fa referència a l’amplada de la façana de “l’edifici”, no de la 
“parcel·la”.  
En el cas que ens ocupa, l’amplada total de l’edificació proposada, tal i com exposa 
el propi tècnic redactor, supera els 7m, quedant així fora de les causes d’exempció 
de places d’aparcament.  

Així mateix, l’art. 108 del POUM regula i estableix les previsions de places 
d’aparcament necessàries segons el nombre d’habitatges que disposa la “promoció”, 
no segons el nombre d’habitatges per parcel·la. Per l’exposat, per al còmput de la 
dotació de places d’aparcament, cal tenir en compte el total d’habitatges previstos a 
la promoció, els quals sumen un total de 4 habitatges, tal i com ja es va advertir al 
primer informe tècnic municipal de requeriment d’esmenes emès en data 06/10/2021, 
amb el següent contingut:  

“... en el cas de desenvolupar ambdues finques veïnes (corresponents als núm. 
18 i 20 del Carrer Sant Isidre) de manera que disposin d’un mateix punt d’accés 
i d’elements comuns, s’haurà d’entendre com una sola promoció, pel qual 
caldrà realitzar la corresponent previsió de places d’aparcament considerant el 
total d’habitatges que en ella s’hi desenvolupin, entre d’altres consideracions que 
se’n puguin derivar.“ 

No obstant això, un cop revisats ambdós projectes presentats per a desenvolupar les 
parcel·les amb núm. 18 i 20 del carrer Sant Isidre, es comprova que no es preveu 
reserva alguna de places d’aparcament. Per tot l’exposat, i d’acord amb l’establert a 
l’art. 19 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl, el qual estableix com a deficiències de les sol·licituds 
no esmenables l’incompliment de les exigències previstes sobre la reserva de 
places d’aparcament, es va procedir a informar desfavorablement a la sol·licitud de 
llicència amb núm. d’Exp. 3110. 
 
En referència al punt 3 de la part expositiva de l’informe tècnic presentat, indicar que 
per a la clau urbanística R2a, la qual regula la parcel·la objecte, tal i com exposa el 
propi tècnic redactor es defineix una amplada màxima de parcel·la de 8 metres. En 
el cas que ens ocupa, la proposta proposava l’edificació simultània de dues parcel·les 
(amb façanes inferiors als 8m esmentats cadascuna d’elles) on es volia desenvolupar 
una mateixa promoció mantenint les dues unitats registrals (parcel·les independents) 
i preveient unes zones comuns regulades mitjançant servituds de pas, tal i com es 
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pot observar a la següent imatge extreta del projecte aportat per sol·licitar la llicència 
d’obres esmentada: 
 

 
 
 
 
CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’exposat, s’informa desfavorablement a la sol·licitud de tramitació del nou 
projecte aportat en data 06/02/2022 per a la construcció de dos habitatges i piscina 
al carrer Sant Isidre, núm. 18 de Canet de Mar dins de l’expedient de llicència núm. 
2413/2021 3110 pel qual la Junta de Govern Local va acordar denegar la llicència 
d’obres en data 20/01/20222; així com a la rectificació de la consideració de la 
deficiència establerta com a no esmenable com a deficiència esmenable per part de 
l’esmentat expedient núm. 2413/2021 3110.” 
 

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.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel Sr. TAC per considerar que 
les deficiències apreciades en el projecte presentat en data 13/07/2021 (ENTRA-2021-
7114) són de caràcter no esmenable. 
 
Segon.- DENEGAR l’atorgament de la llicència d’obres majors sol·licitada per la senyora 
- en data 13/07/2021 (ENTRA-2021-7114) per a la construcció d’un edifici plurifamiliar 
de dos habitatges i piscina al carrer Sant Isidre, 18, de Canet de Mar. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats. 
 
Es fa constar que la proposta figura «validada» en data 29.04.2022 per la TAG adscrita 
a urbanisme i secretària accidental, essent inclòs, ordinàriament, en l’ordre del dia de la 
Junta de Govern Local convocada [art. 3.3 lletra d) 4t Reial decret 128/2018, de 16 de 
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març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habi-
litació de caràcter nacional]. 
 
2.2.2. DESESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ PERMÍS OBRES CARRER SANT 
ISIDRE, 20 
 
Fets: 
 
En data 06/09/2021 (ENTRA-2021-8561) el senyor TAC, arquitecte, actuant en repre-
sentació de la societat mercantil CATCH & RELEASE, SLU, sol·licita llicència d’obres 
majors consistents en la construcció d’un edifici plurifamiliar de dos habitatges i piscina 
al carrer Sant Isidre, 20 (Exp. 2413/2021 3873).  
 
Sobre la finca veïna ubicada al Carrer Sant Isidre, núm. 18, el mateix tècnic redactor 
presenta sol·licitud de llicència d’obres majors, (Exp. 2413/2021 3110), per a la cons-
trucció de dos habitatges i piscina, en nom de la Sra. -., acompanyant un projecte bàsic 
de característiques idèntiques al presentat per a la tramitació de l’expedient objecte del 
present informe. Ambdós projectes preveuen una escala comuna per a l’accés als quatre 
habitatges. 
Sobre l’expedient núm. 3110, s’emet informe tècnic municipal de requeriment d’esmenes 
en data 06/10/2021.  
 
En data 27/10/2021, el tècnic redactor presenta nou projecte tècnic modificat. 
 
En data 19/11/2021, s’emet informe tècnic municipal desfavorable relatiu al projecte pre-
sentat, donat que la proposta aportada, d’acord amb l’Ordenança reguladora de la infor-
mació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, presenta defici-
ències no esmenables. 
 
La TAG d’Urbanisme, en data 29/12/2021, emet informe jurídic municipal desfavorable 
referent a l’atorgament de la llicència sol·licitada, en tant que les deficiències apreciades 
en el projecte presentat són de caràcter no esmenable.  
 
En data 20/01/2022, en sessió de caràcter ordinari, la Junta de Govern Local va acor-
dar la denegació de la llicència d’obres per a la construcció de dos habitatges i piscina 
al carrer Sant Isidre, 20; el qual fou notificat a l’interessat, i acceptat pel mateix, en data 
24/01/2022.  
 
En data 01/04/2022 (ENTRA-2022-3570), l’arquitecte redactor T.A.C. presenta per re-
gistre una instància acompanyada d’un escrit annex manifestant la seva posició enfront 
a la denegació de la llicència amb número d’expedient 3873, i sol·licitant que s’admeti 
la tramitació del nou projecte modificat presentat per part del mateix tècnic en data 
06/02/2022 dins del mateix expedient de llicència (Exp. 2413/2021 3570) així com la 
rectificació de la consideració de la deficiència no esmenable com a deficiència esme-
nable. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 20/04/2022, que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
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FETS 
 
En data 06/09/2021 (ENTRA-2021-8561) el senyor TAC, arquitecte, actuant en repre-
sentació de la societat mercantil CATCH & RELEASE, SLU, sol·licita llicència d’obres 
majors consistents en la construcció d’un edifici plurifamiliar de dos habitatges i piscina 
al carrer Sant Isidre, 20 (Exp. 2413/2021 3873).  
 
Sobre la finca veïna ubicada al Carrer Sant Isidre, núm. 18, el mateix tècnic redactor 
presenta sol·licitud de llicència d’obres majors, (Exp. 2413/2021 3110), per a la cons-
trucció de dos habitatges i piscina, en nom de la Sra. -  acompanyant un projecte bàsic 
de característiques idèntiques al presentat per a la tramitació de l’expedient objecte del 
present informe. Ambdós projectes preveuen una escala comuna per a l’accés als quatre 
habitatges. 
Sobre l’expedient núm. 3110, s’emet informe tècnic municipal de requeriment d’esmenes 
en data 06/10/2021.  
 
En data 27/10/2021, el tècnic redactor presenta nou projecte tècnic modificat. 
 
En data 19/11/2021, s’emet informe tècnic municipal desfavorable relatiu al projecte pre-
sentat, donat que la proposta aportada, d’acord amb l’Ordenança reguladora de la infor-
mació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, presenta defici-
ències no esmenables. 
 
La TAG d’Urbanisme, en data 29/12/2021, emet informe jurídic municipal desfavorable 
referent a l’atorgament de la llicència sol·licitada, en tant que les deficiències apreciades 
en el projecte presentat són de caràcter no esmenable.  
 
En data 20/01/2022, en sessió de caràcter ordinari, la Junta de Govern Local va acor-
dar la denegació de la llicència d’obres per a la construcció de dos habitatges i piscina 
al carrer Sant Isidre, 20; el qual fou notificat a l’interessat, i acceptat pel mateix, en data 
24/01/2022.  
 
En data 01/04/2022 (ENTRA-2022-3570), l’arquitecte redactor T.A.C. presenta per re-
gistre una instància acompanyada d’un escrit annex manifestant la seva posició enfront 
a la denegació de la llicència amb número d’expedient 3873, i sol·licitant que s’admeti 
la tramitació del nou projecte modificat presentat per part del mateix tècnic en data 
06/02/2022 dins del mateix expedient de llicència (Exp. 2413/2021 3570) així com la 
rectificació de la consideració de la deficiència no esmenable com a deficiència esme-
nable. 
 
 
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 Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

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

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
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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.- Vist l’apartat expositiu del document presentat per part de l’arquitecte 
T.A.C., el qual consta dels següents 3 punts: 
 

“1. La denegación de licencia de obras, se basa en la el incumplimiento del art. 
19 por NO tener en el proyecto la reserva de aparcamientos exigibles por la nor-
mativa  
 
2. La norma. (Articulo 109–D, del POUM. ) EXIME la reserva de plazas de apar-
camiento en parcelas de ancho menores de 7 metros, como es el proyecto 
presentado  
 
3. Por otra parte, el hecho de ejecutar el acceso común con la parcela colindante 
vecina, (que es de otro propietario), conlleva de considerar la promoción como 
conjunta al edificio colindante, calle Sant Isidre nº 18, por lo que, es éste caso, si 
seria de obligado cumplimiento la reserva de aparcamiento.  
En esta circunstancia, y previo al requerimiento de exigencia de reserva de 
plazas de aparcamiento, se debería de haber elaborado un informe de Deficien-
cia Enmendables, porque en la clave urbanística que afecta a las fincas, el an-
cho de parcela máxima es de 8 metros, y en esta consideración el ancho de 
parcela conjunta es de 11 metros, Es decir, NO SE PUEDE hacer la promoción 
conjunta, por tener un ancho de parcela superior al máximo permitido, (deficien-
cia enmendable), por lo que NO puede dar a lugar a cualquier tipo de considera-
ción que devenga indirectamente de esta circunstancia Esto es una deficiencia 
ENMENDABLE, no DENEGABLE” 

 

En referència al punt 2 exposat, aclarir que l’art. 109 del POUM estableix com a causa 
d’exempció de les previsions d’aparcament, per als nous edificis: 

“d) Quan l’edifici tingui una façana a carrer inferior a 7 metres.” 
 
Així doncs, l’art. 109 fa referència a l’amplada de la façana de “l’edifici”, no de la “par-
cel·la”. En el cas que ens ocupa, l’amplada total de l’edificació proposada supera els 
7m, quedant així fora de les causes d’exempció de places d’aparcament.  

Així mateix, l’art. 108 del POUM regula i estableix les previsions de places d’aparcament 
necessàries segons el nombre d’habitatges que disposa la “promoció”, no segons el 
nombre d’habitatges per parcel·la. Per l’exposat, per al còmput de la dotació de places 
d’aparcament, cal tenir en compte el total d’habitatges previstos a la promoció, els quals 
sumen un total de 4 habitatges, tal i com ja es va advertir a l’informe tècnic municipal de 
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requeriment d’esmenes emès en data 06/10/2021, fent referència a la finca amb núm. 
18, amb el següent contingut:  
 

“... en el cas de desenvolupar ambdues finques veïnes (corresponents als 
núm. 18 i 20 del Carrer Sant Isidre) de manera que disposin d’un mateix 
punt d’accés i d’elements comuns, s’haurà d’entendre com una sola pro-
moció, pel qual caldrà realitzar la corresponent previsió de places d’apar-
cament considerant el total d’habitatges que en ella s’hi desenvolupin, en-
tre d’altres consideracions que se’n puguin derivar.“ 

No obstant això, un cop revisats ambdós projectes presentats per a desenvolupar les 
parcel·les amb núm. 18 i 20 del carrer Sant Isidre, es comprova que no es preveu re-
serva alguna de places d’aparcament. Per tot l’exposat, i d’acord amb l’establert a l’art. 
19 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, el qual estableix com a deficiències de les sol·licituds no esme-
nables l’incompliment de les exigències previstes sobre la reserva de places 
d’aparcament, es procedeix a informar desfavorablement a la sol·licitud de llicència 
amb número d’expedient 3570. 
 
 
En referència al punt 3 de la part expositiva de l’informe tècnic presentat, indicar que per 
a la clau urbanística R2a, la qual regula la parcel·la objecte, tal i com exposa el propi 
tècnic redactor es defineix una amplada màxima de parcel·la de 8 metres. En el cas que 
ens ocupa, la proposta proposava l’edificació simultània de dues parcel·les (amb faça-
nes inferiors als 8m esmentats cadascuna d’elles) on es volia desenvolupar una mateixa 
promoció mantenint les dues unitats registrals (parcel·les independents) i preveient unes 
zones comuns regulades mitjançant servituds de pas, tal i com es pot observar a la 
següent imatge extreta del projecte aportat per sol·licitar la llicència d’obres esmentada: 
 

 
 
CONCLUSIONS: 
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Per tot l’exposat, s’informa desfavorablement a la sol·licitud de tramitació del nou 
projecte aportat en data 06/02/2022 per a la construcció de dos habitatges i piscina al 
carrer Sant Isidre, núm. 20 de Canet de Mar dins de l’expedient de llicència núm. 
2413/2021 3570 pel qual la Junta de Govern Local va acordar denegar la llicència 
d’obres en data 20/01/2022; així com a la rectificació de la consideració de la deficiència 
establerta com a no esmenable com a deficiència esmenable per part de l’esmentat 
expedient núm. 2413/2021 3570.” 
 
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.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel Sr. TAC, per considerar que 
les deficiències apreciades en el projecte presentat en data 06/09/2021 (ENTRA-2021-
8561) són de caràcter no esmenable. 
 
Segon.- DENEGAR l’atorgament de la llicència d’obres majors sol.licitada pel Sr. RDF 
en data 06/09/2021 (ENTRA-2021-8561) per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 
dos habitatges i piscina al carrer Sant Isidre, 20, de Canet de Mar. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Es fa constar que la proposta figura «validada» en data 29.04.2022 per la TAG adscrita 
a urbanisme i secretària accidental, essent inclòs, ordinàriament, en l’ordre del dia de la 
Junta de Govern Local convocada [art. 3.3 lletra d) 4t Reial decret 128/2018, de 16 de 
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habi-
litació de caràcter nacional]. 
 
2.2.3. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE “CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA CALÇADA DE DIVERSOS 
CARRERS DEL MUNICIPI  
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 de març de 2022, acorda 
adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de conservació i manteniment de la 
calçada de diversos carrers del municipi, a l’empresa a l’empresa FIRTEC, SA, amb CIF 
núm. A60493582, amb subjecció al plec de clàusules administratives (PCAP) i a la 
“Memòria valorada de les obres a realitzar per a la conservació i manteniment de la 
calçada de diversos carrers del municipi: entorn carrer Xaró Baix, carrer Rosselló, 
Torrent dels Lledoners – Riera de la Torre, entorn del carrer Sant Joan, Ronda Sant Elm, 
Ronda Dr. Anglès i Avinguda General Moragues”, redactada pels Serveis Tècnics 
municipals. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 27/04/2022, el qual es transcriu 
a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
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APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES OBRES A 
REALITZAR PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA CALÇADA DE 
DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 
 
FETS 
 
En relació a les obres de “Conservació i manteniment de la calçada de diversos carrers del 
municipi: entorn carrer Xaró Baix, carrer Rosselló, torrent dels Lledoners – riera de la Torre, 
entorn del carrer Sant Joan, ronda Sant Elm, ronda Dr. Anglès, avinguda General 
Moragues”, en data 22 d’abril del 2022 s’ha aportat el Pla de Seguretat i Salut en el treball, 
redactat per l’empresa FIRTEC, S.A.U, així com l’informe favorable del coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra, l’arquitecte tècnic JFA, tècnic de SIGNALIABCN 
S.L. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels serveis 

de prevenció. 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- LLEI 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats 
d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és refereix el 
capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 
 
Segona.- El Pla de Seguretat i Salut presentat estableix les previsions respecte la prevenció 
de riscos d’accidents i malalties professionals, durant l’execució de les obres de conservació 
i manteniment de la calçada de diversos carrers del municipi, així com els derivats dels 
treballs de reparació, conservació i manteniment de les instal·lacions preceptives d’higiene 
i benestar dels treballadors.  
 
Tercera.- El Pla de Seguretat i Salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb el procés 
d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències o modificacions que 
puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació expressa del coordinador de 
seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vist i plau formal al Pla de 
Seguretat i Salut presentat per FIRTEC, S.A.U per a l’execució de les obres de conservació 
i manteniment de la calçada de diversos carrers del municipi, conformat pel coordinador de 
seguretat i salut de l’obra, l’arquitecte tècnic JFA.” 
 
Considerant que d’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
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Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut redactat per l’empresa adjudicatària 
FIRTEC, S.A.U i informat pel coordinador de seguretat i salut, JFA, tècnic de 
SIGNALIABCN S.L., per a l’execució de les obres de “Conservació i manteniment de la 
calçada de diversos carrers del municipi: entorn carrer Xaró Baix, carrer Rosselló, torrent 
dels Lledoners – riera de la Torre, entorn del carrer Sant Joan, ronda Sant Elm, ronda 
Dr. Anglès, avinguda General Moragues”. 
 
Segon.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal que, 
de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, puguin 
presentar els suggeriments i alternatius que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de l’obra 
en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin 
produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte 
d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, requerirà 
l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui disposa el RD 
1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica a l’article 7.4 de l’esmentat RD. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
2.2.4. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA D'ORDENACIÓ DE 
VOLUMS DE LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER BALMES, 2 
 
Fets: 
 
El POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB en sessió de 18 de juliol 
de 2019, inclou la parcel·la corresponent al carrer Balmes núm. 2 dins el sòl urbà 
consolidat i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona amb clau “R2d” 
corresponent a “residencial, zona urbà tradicional, subzona front marítim”. La normativa 
urbanística defineix uns paràmetres d’edificació en relació al carrer, amb una alçada 
reguladora corresponent a planta baixa i tres plantes pis i estableix regles determinades 
per a la composició de les façanes. 
 
En data de 4 de desembre de 2021 (ENTRA-2021-12709), la senyora EFF, arquitecta, 
per encàrrec del senyor JP, en nom i representació d’INDUSTRIAL ROIGE, SA, 
presenta, per a la seva tramitació i aprovació, el “Pla de Millora Urbana per a la 
construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer Balmes, 2, de Canet de Mar” (CSV: 
38837a2442de4ba9a09a2e423f6dee31001), redactat per la mateixa professional, amb 
la finalitat de poder obtenir, posteriorment, llicència d’obres per a la construcció de 
l’edifici plurifamiliar d’habitatges, amb baixos comercials i aparcaments soterranis. 
 
En data 17 de gener de 2022 l’arquitecta municipal emet informe (CSV: 
0b0fd64a71144fdcbee17298371d95de001) en el que hi fa constar els punts que cal 
esmenar i la documentació que cal aportar per tal de poder tramitar el procediment 
objecte de la sol·licitud. La notificació del requeriment electrònic d’esmena és acceptat 
per la tècnica redactora del Pla de millora en data 18 de gener de 2022. 

En data 17 de març de 2022 (ENTRA-2022-2856) es presenta el document “Pla de 
Millora Urbana per a la construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer Balmes, 2, de Canet 
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de Mar” (CSV: 825a4adf9d29436e969a6e07905d18a1001), esmenat d’acord amb 
l’informe tècnic de data 17 de gener de 2022. 

Consten a l’expedient administratiu 2269/2021 5312 l’informe favorable dels Serveis 
Tècnics Municipals, redactat per l’arquitecta municipal en data 26 d’abril de 2022 (CSV: 
d51218e9755945b68d932088dd8b8f8c001), i l’informe favorable de Secretaria, de data 
2 de maig de 2022 (CSV: ea188f8fd669495db42f786440ec460e001), favorables a 
l’aprovació inicial del Pla de Millora urbana d’iniciativa privada formulat. 

D’acord amb el contingut de l’informe tècnic de data 26 d’abril de 2022, l’objectiu que 
persegueix el PMU presentat, d’acord amb el punt 3.2 de la memòria, és demostrar el 
compliment de tots els requisits que determina l’apartat 3 del punt 2 de la disposició 
transitòria tercera de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, per tal d’autoritzar la 
construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar al solar situat al carrer Balmes núm. 2 
de Canet de Mar. 

Fonaments de Dret: 

L’article 101.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei d'urbanisme (TRLU), reconeix la possibilitat de la iniciativa privada per formular 
plans especials urbanístics, plans de millora urbana i plans parcials urbanístics d'acord 
amb el planejament urbanístic general aplicable. 

L’article 81 TRLU atribueix als ajuntaments la competència per a l'aprovació dels Plans 
de Millora urbana, un cop vist l'informe de la comissió territorial d'urbanisme competent, 
quan el pla de millora urbana afecti el seu terme municipal i sigui promogut d'acord amb 
les determinacions d'un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un programa 
d'actuació urbanística municipal o bé quan tingui per objectiu l'acompliment d'operacions 
de millora urbana no contingudes en el planejament urbanístic general, sempre que no 
se n'alterin ni els usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni 
l'estructura fonamental del planejament urbanístic general. 

 
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 inicialment el Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums de la 
parcel·la situada al carrer Balmes, 2, formulat per la mercantil INDUSTRIAL ROIGE, SA 
(CSV: 38837a2442de4ba9a09a2e423f6dee31001), d’acord amb l’article 85.1 del Text 
refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat 
per la Llei 3/2012. 

Segon.- Sotmetre el Pla de Millora Urbana aprovat per a l’ordenació de volums de la 
parcel·la situada al carrer Balmes, 2, a un tràmit d’informació pública pel termini d’un 
mes, inserint l’edicte d’aprovació i exposició pública al BOPB, a un dels diaris de més 
circulació, a l’e-Tauler municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, d’acord amb els 
articles 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010 i a l’efecte de presentació de reclamacions i/o 
al·legacions. 
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Tercer.- Citar personalment al tràmit d'informació pública les persones propietàries dels 
terrenys situats entre els números 2 i 16 del carrer Balmes, compresos dins el Pla de 
Millora Urbana. 
 
Quart.- Sol·licitar de manera simultània a la informació pública, informe als següents 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’hauran d’emetre 
en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg: 
 

- Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar 
- Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de 

Territori i Sostenibilitat 
- Secretaria General d’Infraestructures del Ministeri de Foment 

 
Cinquè.- Sol·licitar el preceptiu informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 87.1 del Decret legislatiu 1/2010, que 
s’haurà d’emetre i comunicar en el termini de dos mesos. 
 
Sisè.- Notificar el present acord d’aprovació inicial als promotors del Pla de Millora 
Urbana d'ordenació de volums de la parcel·la situada al carrer Balmes, 2. 
 
2.3. Acció Social i Ciutadania 
 

2.3.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE, PEL PROJECTE 
PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT 2021. 

FETS 

En data 19 d’agost de 2021 s’aprovà, per Junta de Govern Local, el conveni de col·la-
boració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Assemblea Comarcal de Creu Roja 
a Maresme Centre per l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent detall: 

  

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 31 de gener de 2022, la qual ha de contenir, com a mínim, el següent contingut: 

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-
vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la docu-
mentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identi-
ficador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, 
de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 

Nom entitat CIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

 Creu Roja Maresme Cen-
tre 

Q2866001G 
 

Promoció del Voluntariat 4.000,00€ 
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corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents:  

-  Seran originals.  

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  

-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subven-
ció.  

-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els se-
güents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  

* Identificació NIF del contractista. 

* Número de factura.  

* Lloc i data d’emissió de la factura.  

* Descripció del subministrament o servei.  

* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 
preu, que consti "IVA inclòs".  

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

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la presenta-
ció de tiquets o vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  

* Transport de persones.  

* Serveis d’hostaleria i restauració. 

* Subministrament de begudes 

* comestibles.  

* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  

* Número.  

* NIF de l’emissor.  

* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  

* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  

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

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

En la data que es transcriu a continuació, l’entitat va presentar per registre d’entrada 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 
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Nom entitat CIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de  
Registre Entrada 

Creu Roja Maresme Centre 
Q2866001G 
 

Promoció del voluntariat 24/01/2022 RE2022/665 

 

Vist l’informe favorable emès en data 25 d’abril d’enguany per la coordinadora de serveis 
socials, i que es transcriu a continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS- CREU ROJA MA-
RESME CENTRE-PROJECTE VOLUNTARIAT 2021 

 

La coordinadora d’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a la justificació de subvencions nominatives a entitats, d’acord amb el pressupost mu-
nicipal de l’any 2021 corresponent a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran,  

 
INFORMO 
 
FETS 
 
Que el 19 d’agost de 2021 es va aprovar, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
el conveni de col·laboració amb Creu Roja Maresme Centre, pel projecte Promoció del 
Voluntariat 2021. 

Que en el pressupost del 2021 va quedar aprovada la despesa corresponent a aquest 
conveni per a l’exercici 2021, d’acord amb les operacions de retenció de crèdit següents: 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ RC 
40 23100 
48300 

Creu Roja Maresme 
Centre 

Promoció del Voluntariat 4.000,00 € 9830 

 

Que pel que fa a la justificació, l’entitat ha presentat la documentació en el termini esta-
blert, segons models facilitats per l’Ajuntament: 

Nom entitat NIF 
Projecte 
sol·licitud 
subvenció 

Data 
Registre En-

trada 
Certi-
ficat 

Me-
mò-
ria 

Re-
la-
ció 

Fac-
tures 
Des-

peses 

Relació 
altres 

ingres-
sos 

Pu-
blici-
tat 

Observaci-
ons 

Assemblea 
Comarcal de 
Creu Roja 

Q2866001G 
Promoció del 
voluntariat 

24/01/2022 
RE2022/665 

 
si si si si si si  

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Conveni aprovat el 19/08/2021 
- Ordenança municipal de subvencions de 25 de gener de 2018 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
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PRIMERA.- Que s’ha estudiat i verificat la justificació econòmica presentada per l’enti-
tat, segons quadre adjunt: 

Nom 
entitat 

NIF 

Pro-
jecte 
sol·li-
citud 
sub-
ven-
ció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 
(cofinan-

çament 
50%) 

import 
aportat 

per l'enti-
tats 

Import 
justificat 
correcta-

ment 

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 

(50%) 

im-
port 
a re-

vocar 

import 
a rein-
tegrar 

Import 
2npaga-

ment 

Assem-
blea 
Comar-
cal de 
Creu 
Roja 

Q2866001G 

Pro-
moció 
del 
volun-
tariat 

4.000,00 
€ 

8.000,00€ 8.059,77€ 
 

8.059,77€ 
 

4.000,00 
€ 

2000,00€ 
0,00 

€ 
0,00 € 

2000,00 
€ 

 
SEGONA.- Que s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb aquesta entitat, en el qual 
estan especificats els serveis i/o activitats que s’han de justificar, i els documents 
presentats compleixen els acords del conveni signat. 
 
TERCERA.- Es considera acreditat el fi públic, realitzades les activitats recollides al 
conveni pel qual es va atorgar l’esmentada subvenció i que han estat correctament jus-
tificades econòmicament, i, per tant, es proposa que es procedeixi al pagament de la 
resta de la subvenció corresponent al 50% de la quantitat atorgada. 

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

Vist l'informe de conformitat de la interventora, que consta a l’expedient. 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del Reglament 
de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions. 

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

Primer.- Donar per correctament justificat el següent import, corresponent a la subvenció 
nominativa atorgada a l’entitat Assemblea Comarcal de Creu Roja Maresme Centre pel 
projecte Promoció del Voluntariat, exercici 2021, mitjançant acord de Junta de Govern 
Local de 19 d’agost de 2021. 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import atorgat 1ra.bestreta 

pagada 

Creu Roja Maresme Centre Q2866001G 
 

Promoció del Voluntariat 4.000,00€ 2.000,00€ 

 

Segon.– Reconèixer l’obligació per import de 2.000,00€ amb càrrec a l’aplicació 
402310048300, segons document comptable AD 9898. 
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Tercer.- Indicar al servei de Tresoreria municipal que es procedeixi al pagament de la 
quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall: 

 
Nom d’entitat CIF Projecte Import 

atorgat 
1ra.bestreta 
pagada 

Pagament 
2na bestreta 

Creu Roja Maresme 
Centre 

Q2866001G 
 

Promoció del Voluntariat 4.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

 

Quart.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la subvenció 
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 nominativa 
atorgada. 

 

Sisè.- Comunicar aquests acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria. 

 
2.4. Secretaria 
 
2.4.1. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA CÀNON CONCESSIÓ DEMANIAL 
SERVEI BAR PAVELLÓ 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de novembre de 2019, va acordar ad-
judicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de Contractació, la con-
cessió de domini públic per a l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports, 
al Sr. Xavier Nicolau Graupera amb NIF núm. -, establint-se un cànon anual de 5.100,00 
€ amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, i amb la 
millora a compte i càrrec de l’adjudicatari consistent en oferir wi-fi gratuït per als clients. 
La durada de la concessió és de 2 anys, i comprendrà únicament la temporada 2019-
2020 i la 2020-2021 període que comprèn des de la formalització de la concessió  i fins 
31 de juliol de 2021. 
 
En data 9 de desembre de 2019 es va procedir a la formalització de l’esmentada 
concessió. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de març d’enguany va acordar, la 
liquidació del cànon de la concessió demanial de l’ús privatiu de l’explotació del servei 
de bar ubicat al pavelló municipal, per import de 1.017,21 € pel període comprès des de 
l’1 de gener fins al 31 de juliol de 2020, tenint en compte els 73 dies que efectivament 
va estar en funcionament el servei de bar i per tant, fins que es va ordenar, per causes 
alienes al mateix, el seu tancament en data 14 de març de 2020, atorgant al 
concessionari un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
recepció de la notificació de l’acord, per tal de poder formular les al·legacions que 
consideri oportunes en relació a la conformitat o disconformitat amb la liquidació de l’any 
2020.  
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Vist que l’adjudicatari no ha formulat al·legacions, dins del termini previst atorgat a 
l’efecte, que va finalitzar el passat el 14 d’abril d’enguany. 
 
Fonaments jurídics 
 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
- Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per a 

la concessió administrativa de l’explotació del “Bar” ubicat al pavelló municipal. 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de Patrimoni 

dels Ens Locals de Catalunya 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques. 
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a 

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i els dictats en 
relació a les successives pròrrogues del mateix. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals articles 24.1.b i 26.3 (TRLRHL). 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a 

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i els dictats en 
relació a les successives pròrrogues del mateix. 

- Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 de març, per les quals 
s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2. 

- Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel qual s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta es va acordar, entre altres, que 
romanguessin tancats diferents espais i equipaments municipals. 

- Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions en l’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 
d’alarma en l’aplicació de la Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova 
normalitat estableix una sèrie de condicions per a les instal·lacions esportives i 
centres esportius. 

- Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat d’alarma en 
aplicació de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, la regió 
sanitària de Girona, a la que pertany el municipi de Canet de Mar, li és d’aplicació 
la Fase 2 des del dia 1 de juny de 2020. 

- Ordre SND/458/2020, 30 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions en l’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 
d’alarma en l’aplicació de la Fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova 
normalitat 

- Decret d’Alcaldia número 2020/903, de data 5 de juny de 2020, utilització 
instal·lacions Esportives Fase 2. 

- RDL 21/2020, de 9 de  juny, de mesures urgents de prevenció contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 

- Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya. 
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- Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir 
la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 

- Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen 
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

- Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya 

- Correcció d'errades a la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya 
(DOGC núm. 8335, de 06.02.2021). 

-  Recomanacions donades als municipis en el marc del Pla d’Actuació del 
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents. 

 
Vist l’informe emès en data 30 de setembre de 2021 pel tècnic d’esports, responsable 
de l’esmentat contracte, signat electrònicament amb CSV número 
419b1da8484e47f88a9417d263193608001, que consta a l’expedient. 
 
Atès que la competència per la tramitació del present expedient de contractació és de 
l’alcaldessa d’acord amb les facultats i competències que li atribueix la DA 2ª.9 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  
 
Vist que l’òrgan competent per resoldre la liquidació del cànon és la Junta de Govern 
Local atesa la delegació de competències efectuada per l’Alcaldia com a titular de la 
competència originària, mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2019/1041 de 18 juny. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació definitiva del cànon de la concessió demanial de l’ús 
privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al pavelló municipal, per un import de 
1.017,21 € pel període comprès des de l’1 de gener fins al 31 de juliol  de 2020, tenint 
en compte els 73 dies que efectivament va estar en funcionament el servei de bar i per 
tant, el concessionari va poder explotar el servei objecte de la esmentada concessió, 
fins que es va ordenar, per causes alienes al mateix, el seu tancament en data 14 de 
març de 2020. 
 
SEGON.- Fer constar que no correspon liquidar el cànon de l’esmentada concessió per 
la temporada 2020-2021 pel període comprès des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol 
de 2021 data en que finalitza la concessió, degut a la impossibilitat per part del 
concessionari i per causes alienes al mateix, d’explotar el servei de bar al pavelló 
municipal d’esports durant aquest període, atès al que disposa l’article 26.3 TRLRHL. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat 
 
QUART.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament. 
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2.4.2. APROVACIÓ PLECS I EXPEDIENT CONTRACTACIÓ REDACCIÓ PLA 
DIRECTOR D'ÚS I MANTENIMENT DEL CASTELL STA FLORENTINA 
 
Fets: 

Atès que s’ha de protegir el Castell de Santa Florentina d’acord amb el nivell de protecció 
que li confereix la Llei de Patrimoni Cultural Català (LLPCC) com a BCIN i programar les 
actuacions necessàries per garantir-ne la conservació i el bon ús, en concret d’acord 
amb l’establert als arts. 29 a 38 de la LLPCC. Es considera necessària la redacció del 
Pla Director de forma anticipada o simultània a la tramitació del Pla Especial promogut 
per la propietat, amb la finalitat de conjuminar els interessos i les directrius d’ambdós 
documents. 

Atès la competència municipal en la promoció de la cultura i la protecció del patrimoni 
d’interès històric, artístic, arquitectònic i cultural, l’Ajuntament de Canet de Mar atenent 
als valors singulars històrics, arqueològics, arquitectònics, urbanístics, artístics, ambien-
tals i paisatgístics del conjunt monumental del Castell de Santa Florentina i el seu entorn 
de protecció, vol dur a terme estudis i treballs encaminats a la recerca i coneixement 
des de tots els punts de vista possibles inherents a la naturalesa i la realitat complexa 
del conjunt construït i del medi on està instal·lat.  
 
En conseqüència es considera necessari dur a terme la redacció d’un Pla Director, amb 
la finalitat de disposar d’un instrument tècnic i econòmic al servei de l’ens promotor i 
l’Ajuntament, amb capacitat d’articular espais, usos i totes aquelles actuacions bàsiques 
de reparació, conservació, manteniment i millora, així com les de consolidació, restau-
ració, rehabilitació i de revitalització del conjunt arquitectònic, ambiental i paisatgístic 
que reclama el monument. 
 
Vist l’abast del projecte i els treballs d’estudi a realitzar, es considera que l’actuació so-
brepassa la disponibilitat i capacitat per executar-la amb mitjans propis, conseqüentment 
és necessari contractar el servei de redacció del Pla Director externament. 
 
De l’expedient administratiu núm. 1403/2021 4333, s’extreuen els antecedents 
següents: 

 
1. Provisió de l’alcaldia de data 11 de febrer de 2022, relativa a l’inici de l’expedient 

de contractació. 
 

2. Memòria justificativa emesa en data 21 d’abril de 2022 per l’arquitecte municipal, 
signat electrònicament amb CSV (1b2c4db17b694830b645610229609779001) 
on es justifica la necessitat d’aquesta contractació, així com la idoneïtat de 
l’objecte del contracte per a satisfer la necessitat plantejada que consta a 
l’expedient. Substitueix a la memòria de data 25 de febrer de 2022 amb CSV 
(35b579bafc354651b01cc4c1962b411b001). 

 
3. Plec de prescripcions tècniques particulars, redactat per l’arquitecte municipal, 

signat electrònicament en data 21 d’abril de 2022 amb CSV 
(604b79caf5fd40618f760960d6cea67f001) que consta a l’expedient i substitueix 
al de data 25 de febrer de 2022 amb CSV 
(eb8ec75e6a944d39b1c81051c75496c2001). 
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4. Vist el plec de clàusules administratives particulars, redactat per la tècnica de 
Contractació signat electrònicament en data 29 d’abril de 2022 amb CSV 
(8e60be6e57c2433c923a655ee1b592fa001) que consta a l’expedient i 
substitueix als de data 21 d’abril i 25 de febrer de 2022 amb CSV 
(818fca1c612942d683eadeb30dca4a17001 i 
193c27d554ae4b4d868d8de18db263cb001 respectivament). 
 

5. Vist l’informe de secretaria, emès en data 29 de març de 2022, el qual s’identifica 
amb el CSV (3960501df66a4de89f90ba7c376a1146001), l’informe 
complementari de secretaria emès per la secretària, de data 28 d’abril 2022, CSV 
(e56b2e3954fe416ea1b3f58d71973aa6001) i l’informe complementari 2on de 
secretaria emès per la secretària accidental de data 29 d’abril de 2022. 
 

6. Vist l’informe de conformitat de fiscalització prèvia de la Interventora municipal 
número 2022CINT000050, de 2 de maig de 2022 amb CSV 
(829d21ccfe4d4f4a87dc6b58aab754f3001). 

 
Fonaments de Dret 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es trans-

posen 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 («LCSP»). 

- 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»), en tot allò que 
no s'oposi a la LCSP.  

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic («RD 817/2009»). 

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern i Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés 
a la informació pública. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local («LRBRL»). 
- Art. 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sos-

tenibilitat financera. 

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 l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat, del ser-
vei de redacció Pla Director d'ús i manteniment del castell de Sta. Florentina, amb un 
pressupost base de licitació de 39.590,26 €, IVA  inclòs, el qual puja la quantitat de 
6.871,04 €, per a tota la durada del contracte.  
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripci-
ons tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació signats electrò-
nicament amb CSV 8e60be6e57c2433c923a655ee1b592fa001 i 
604b79caf5fd40618f760960d6cea67f001 respectivament. 
 
TERCER.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licita-
ció al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
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QUART.-  Autoritzar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació pressupos-
tària 20 15100 22706 “Estudis i treballs tècnics – Urbanisme” del vigent pressupost mu-
nicipal, d’acord amb les anualitats i imports següents: 
 
     ANY Total (IVA inclòs) Total (IVA exclòs) Partida pressupos-

tària 
                   2022    39.590,26 €     32.719,22 €   20 15100 22706 

 
Destinada a la contractació del servei de redacció Pla Director d'ús i manteniment del 
castell de Sta. Florentina. 
 
Doc. A ex. 2022 núm. 220220003706 
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals. 
 
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, o 
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització del 
present acord. 
 
2.5. Educació, Igualtat i Participació 
 
2.5.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS EDUCACIÓ 2021 
 
FETS: 
 
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 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 de l’àmbit educatiu, l’import de la convocatòria pujava a 12.000,00 Euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que va fer 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. 
 
Pel que fa l’àmbit educatiu, les subvencions atorgades per Acord de Junta de Govern 
de 23 de desembre de 2021 i les bestretes pagades amb l’atorgament van ser les 
següents: 
 
 

Nom Entitat NIF Projectes 2021 
Total 

Projecte 
Import 

Bestreta 
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INSTITUT 
Sunsi Mora 

Q0802000J 
Auxiliar conversa 
xinès 

446,62 € 223,31 € 

AMPA INS 
Sunsi Mora 

G66086752 

Ampliació fons bi-
bliogràfic 

474,53 € 237,27 € 

Conversa xinès 452,20 € 226,10 € 
Suport activitats 
extraescolars 

491,28 € 245,64 € 

Escola 
Misericòrdia 

Q58855712E 

Activitat piscina 424,29 € 212,15 € 
Compra material 
tic 

424,29 € 212,15 € 

Teatre en angles 
PILE 

452,20 € 226,10 € 

Mobiliari renovació 
pedagògica 

452,20 € 226,10 € 

AMPA  
Misericòrdia 

G62823323 Servei acollida 502,45 € 251,23 € 

Escola 
FEDAC 

G65058349 Projectes d'escola 362,88 € 181,44 € 

AMPA 
FEDAC 

G58987017 
Activitats per nens 
i famílies i suport 
escola 

279,14 € 139,57 € 

INS LlDiM Q5850056B 

Conferències, xer-
rades i tallers 

300,00 € 150,00 € 

Formacions pro-
fessorat 

295,89 € 147,95 € 

Diada de St. Jordi 300,00 € 150,00 € 

AMPA LlDiM G62243043 

Auxiliar conversa 418,71 € 209,36 € 

Revista 390,79 € 195,40 € 

Gegant 167,48 € 83,74 € 

Escola Turó  
del drac 

S0800447E 

Dotació tecnologia 446,62 € 223,31 € 

Biblioteca escolar 418,71 € 209,36 € 

Teatre  418,71 € 209,36 € 

Robòtica 446,62 € 223,31 € 

AMPA Turó 
del drac 

G64580731 

Projecte noves 
tecnologies 

474,53 € 237,27 € 

Projecte acollida 446,62 € 223,31 € 
Projecte extraes-
colars 

502,45 € 251,23 € 

Projecte activitats 
culturals 

351,71 € 175,86 € 

Projecte piscina 446,62 € 223,31 € 
Col·legi 
Yglesias 

F08961904 
Celebracions es-
coles 

334,96 € 167,48 € 

AMPA 
El Palauet 

G63993034 Activitats anuals 295,89 € 147,95 € 

BJ  
Ensemble 

G66967621 
Projecte formació 
preprofessional 

390,79 € 195,40 € 

Gemma 
Galera  (Sisè 
Sentit) 

77613756A Forma Dansa 390,79 € 195,40 € 
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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 de 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 a l’àmbit educatiu. 
 
Vist l'informe favorable de la Tècnica d’Educació, emès en data 29 d’abril de 2021, que 
consta a l’expedient, i que inclou les següents consideracions:  
 

“Segona.-  La situació de l’entitat que ha presentat la documentació justificativa fora de ter-
mini serà tractada en un altre expedient. 
 
Tercera.-  Vista la renuncia de l’AMPA Turó del Drac, amb NIF G64580731, a la subvenció 
de 446,62€ atorgada al “Projecte Acollida”, es proposa la revocació total de la subvenció 
atorgada per aquest projecte. 
 
Quarta.-  Atès a que l’AMPA El Palauet, amb NIF G63993034, se li va atorgar un subvenció 
de 295,89€ i només ha justificat despeses per import de 151,25€, es proposa la revocació de 
la part de la subvenció no justificada, es a dir, 144,64€.” 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades mitjançant Decret núm. 2019/1041, de 19 de 
juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 

PRIMER.- APROVAR la justificació dels següents imports corresponents a subvencions 
ordinàries de la convocatòria 1/2021 del Programa de Concurrència Competitiva de 
l’Àrea d’Educació atorgades per Acord de Junta de Govern de 23 de desembre de 2021. 

 

 

Nom Entitat NIF Projectes 2021 Total Projecte 

Im-
port 
Bes-
treta 

Pen-
dent 

Paga-
ment 

Pendent 
Paga-

ment To-
tal Enti-

tat 
INSTITUT 
Sunsi Mora 

Q0802000J 
Auxiliar con-
versa xinès 

446,62 € 
223,31 

€ 
223,31 

€ 
223,31 € 

AMPA INS 
Sunsi Mora 

G66086752 

Ampliació fons 
bibliogràfic 

474,53 € 
237,27 

€ 
237,27 

€ 

709,01 € 
Conversa xinès 452,20 € 

226,10 
€ 

226,10 
€ 

Suport activi-
tats extraesco-
lars 

491,28 € 
245,64 

€ 
245,64 

€ 
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Escola 
Misericòrdia 

Q58855712E 

Activitat piscina 424,29 € 
212,15 

€ 
212,15 

€ 

876,49 € 

Compra mate-
rial tic 

424,29 € 
212,15 

€ 
212,14 

€ 
Teatre en an-
gles PILE 

452,20 € 
226,10 

€ 
226,10 

€ 
Mobiliari reno-
vació pedagò-
gica 

452,20 € 
226,10 

€ 
226,10 

€ 

AMPA  
Misericòrdia 

G62823323 Servei acollida 502,45 € 
251,23 

€ 
251,22 

€ 
251,22 € 

Escola 
FEDAC 

G65058349 
Projectes d'es-
cola 

362,88 € 
181,44 

€ 
181,44 

€ 
181,44 € 

AMPA 
FEDAC 

G58987017 
Activitats per 
nens i famílies i 
suport escola 

279,14 € 
139,57 

€ 
139,57 

€ 
139,57 € 

AMPA LlDiM G62243043 

Auxiliar con-
versa 

418,71 € 
209,36 

€ 
209,36 

€ 

488,49 € Revista 390,79 € 
195,40 

€ 
195,39 

€ 

Gegant 167,48 € 
83,74 

€ 
83,74 

€ 

Escola Turó  
del drac 

S0800447E 

Dotació tecno-
logia 

446,62 € 
223,31 

€ 
223,31 

€ 

865,32 € 

Biblioteca es-
colar 

418,71 € 
209,36 

€ 
209,35 

€ 

Teatre  418,71 € 
209,36 

€ 
209,35 

€ 

Robòtica 446,62 € 
223,31 

€ 
223,31 

€ 

AMPA Turó 
del drac 

G64580731 

Projecte noves 
tecnologies 

474,53 € 
237,27 

€ 
237,27 

€ 

887,65 € 

Projecte extra-
escolars 

502,45 € 
251,23 

€ 
251,22 

€ 
Projecte activi-
tats culturals 

351,71 € 
175,86 

€ 
175,85 

€ 
Projecte pis-
cina 

446,62 € 
223,31 

€ 
223,31 

€ 
Col·legi 
Yglesias 

F08961904 
Celebracions 
escoles 

334,96 € 
167,48 

€ 
167,48 

€ 
167,48 € 

AMPA 
El Palauet 

G63993034 
Activitats anu-
als 

295,89 € 
147,95 

€ 
3,31 € 3,31 € 

BJ  
Ensemble 

G66967621 
Projecte forma-
ció 
preprofessional 

390,79 € 
195,40 

€ 
195,39 

€ 
195,39 € 

Gemma 
Galera  (Sisè Sentit) 

77613756A Forma Dansa 390,79 € 
195,40 

€ 
195,39 

€ 
195,39 € 

     
TO-
TAL 

5.184,07€ 

 
SEGON.- INCOAR expedient de revocació i reintegrament dels imports concedits i que 
no s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
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TERCER.- ATORGAR a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació i reintegrament un termini de 15 dies hàbils per efectuar al·legacions o aportar 
els documents que estimin oportuns. 
 
Finalitzat aquest termini es procedirà a la resolució del procediment liquidant l’import del 
reintegrament que correspongui més els interessos de demora que s’hagin meritat de 
conformitat amb l’article 38.2 LGS. 
 
QUART.-  INDICAR als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst a  l’article 9 
de la convocatòria 1/2021, procedeixin al pagament de les quantitats pendents de 
satisfer de Programa de Concurrència Competitiva de l’Àrea d’Educació atorgades per 
Acord de Junta de Govern de 23 de desembre de 2021, per la part de la subvenció 
correctament justificada, segons el següent detall: 
 
 

Nom Entitat NIF Projectes 2021 
Total 

Projecte 
Import 

Bestreta 
Pendent 

Pagament 

Pendent 
Pagament 
Total En-

titat 
INSTITUT 
Sunsi Mora 

Q0802000J 
Auxiliar conversa 
xinès 

446,62 € 223,31 € 223,31 € 223,31 € 

AMPA INS 
Sunsi Mora 

G66086752 

Ampliació fons bi-
bliogràfic 

474,53 € 237,27 € 237,27 € 

709,01 € Conversa xinès 452,20 € 226,10 € 226,10 € 
Suport activitats 
extraescolars 

491,28 € 245,64 € 245,64 € 

Escola 
Misericòrdia 

Q58855712E 

Activitat piscina 424,29 € 212,15 € 212,15 € 

876,49 € 

Compra material 
tic 

424,29 € 212,15 € 212,14 € 

Teatre en angles 
PILE 

452,20 € 226,10 € 226,10 € 

Mobiliari renovació 
pedagògica 

452,20 € 226,10 € 226,10 € 

AMPA  
Misericòrdia 

G62823323 Servei acollida 502,45 € 251,23 € 251,22 € 251,22 € 

Escola 
FEDAC 

G65058349 Projectes d'escola 362,88 € 181,44 € 181,44 € 181,44 € 

AMPA 
FEDAC 

G58987017 
Activitats per nens 
i famílies i suport 
escola 

279,14 € 139,57 € 139,57 € 139,57 € 

AMPA LlDiM G62243043 
Auxiliar conversa 418,71 € 209,36 € 209,36 € 

488,49 € 
Revista 390,79 € 195,40 € 195,39 € 

Entitat NIF Projecte Import a revocar Import a reintegrar 

AMPA Turó del Drac G64580731 Projecte Acollida 446,62 €  223,31 € 

AMPA El Palauet G63993034 Activitats anuals 144,64 € 0,00 €  



 

31 
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 

Gegant 167,48 € 83,74 € 83,74 € 

Escola Turó  
del drac 

S0800447E 

Dotació tecnologia 446,62 € 223,31 € 223,31 € 

865,32 € 
Biblioteca escolar 418,71 € 209,36 € 209,35 € 

Teatre  418,71 € 209,36 € 209,35 € 

Robòtica 446,62 € 223,31 € 223,31 € 

AMPA Turó 
del drac 

G64580731 

Projecte noves 
tecnologies 

474,53 € 237,27 € 237,27 € 

887,65 € 

Projecte acollida 446,62 € 223,31 € 0,00 € 
Projecte extraes-
colars 

502,45 € 251,23 € 251,22 € 

Projecte activitats 
culturals 

351,71 € 175,86 € 175,85 € 

Projecte piscina 446,62 € 223,31 € 223,31 € 
Col·legi 
Yglesias 

F08961904 
Celebracions es-
coles 

334,96 € 167,48 € 167,48 € 167,48 € 

AMPA 
El Palauet 

G63993034 Activitats anuals 295,89 € 147,95 € 3,31 € 3,31 € 

BJ  
Ensemble 

G66967621 
Projecte formació 
preprofessional 

390,79 € 195,40 € 195,39 € 195,39 € 

Gemma 
Galera  (Sisè 
Sentit) 

77613756A Forma Dansa 390,79 € 195,40 € 195,39 € 195,39 € 

     TOTAL 5.184,07 € 

 
CINQUÈ.- RECONÈIXER l’obligació per import de 5.184,07€ amb càrrec a  l’aplicació 
51 32000 48200. 
 
SISÈ.- CONDICIONAR el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries 
i fiscals amb Hisenda i/o amb la Seguretat Social.  
 
SETÈ.- NOTIFICAR el present acord a les entitats beneficiàries de la subvenció 
atorgada dins la convocatòria 1/2021, del Programa de Concurrència Competitiva de 
l’Àrea d’Educació. 
 
VUITÈ.- COMUNICAR el present acord als departaments d’Esports, Intervenció i 
Tresoreria. 
 
Consta FISCALITZAT en conformitat per la intervenció (informe emès en data 
03.05.2022). 
 
3. PER URGÈNCIA: Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió 
ordinària, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat dels membres assistents 
de la JGL, segons disposa l’article 91.4 del ROF. 
 
3.1. Aprovació ajuts socials puntuals número BSGG_9_2022. PRP2022/206. Expedient 
2883/2022 1937 
3.2. Aprovació relació ajuts socials puntuals quotes escola bressol a compensar. 
PRP2022/214. Expedient 2883/2022 1610 
3.3. Acceptació subvenció Next Generation – TMC.PRP2022/213. Expedient 2240/2022 
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160 
3.4. Aprovació plecs i expedient contractació servei d’auditoria pública i control financer. 
PRP2022/212. Expedient 1403/2022 403 
 
3.1. Acció Social i Ciutadania. APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG_9_2022. PRP2022/206. EXPEDIENT 2883/2022 1937 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_9_2022, de data 5 de maig d’enguany, per 
import de 900,57€, 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. 
 
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 relació d’ajuts socials núm. BSGG_9_2022 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
 

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
 BSGG_09_2022  05-05-22  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

61 - - subministraments-llum 

        193,55 €  

Endesa Energia 
XXI                                            

B82846825 

62 - - subministraments-llum 
289,38 € 

Endesa Energia 
XXI                                            

B82846825 

63 - - extraescolars/colònies 

        160,00 €  

ESCOLA TURÓ 
DEL DRAC 

S0800447E 

64 - - alimentació 

        105,50 €  

Pedro Salas Gor-
dillo                                            

- 



 

33 
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 

65 - - subministraments-llum         219,16 €  
Endesa Energia 

XXI                                            
B82846825 

66 - - subministraments/aigua           22,98 €  AGBAR A08000234 

TOTAL               990,57 €      

 
 
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. 
 
3.2. Acció Social i Ciutadania. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS 
PUNTUALS QUOTES ESCOLA BRESSOL A COMPENSAR 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_7_2022, de data 14 d’abril d’enguany, per 
import de 1.220,25€, corresponent a ajuts socials puntuals a compensar, per deutes amb 
l’escola bressol municipal. 
 
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. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 3 de maig d’enguany que aixeca el reparament fiscal 
de la interventora, expressat en el seu informe de data 3 de maig amb resultat de la 
fiscalització DESFAVORABLE i que consta a l’expedient, així com l’informe 
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DESFAVORABLE emès per la coordinadora de serveis socials, en data 29 d’abril, i que 
consta a l’expedient. 
 
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_7_2022 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

 RELACIÓ NÚM.:   BSGG_07_2022   14-04-22  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

45 - - 
Quotes escola bressol G 

desembre 2021 165€; gener 
2022 165€, febrer 2022 165€         297,00 €  

ajuntament Ca-
net/a compen-

sar 
  

49 - - 
Quota escola bressol C- Gener 
2022 (2 dinars 16,76€, 2 bere-
nars 1,68€, 165€) 201,88 € 

ajuntament Ca-
net/a compen-

sar 
  

56 - - 
Quota escola bressol MR- gener 
2022 13 dinars 88,53€, 11 bere-
nars 7,26€, escolaritat 148,50€) 

        244,29 €  

ajuntament Ca-
net/a compen-

sar 
  

57 - - 
Quota escola bressol Y- gener 

2022 (2 dinars 16,76€, escolari-
tat 148,50€)         165,26 €  

ajuntament Ca-
net/a compen-

sar 
  

58 - - 
Quota escola bressol gener S- 
(escolaritat 148,50€ menjador 

163,32€) 
        311,82 €  

ajuntament Ca-
net/a compen-

sar 
  

TOTAL            1.220,25 €      

 
 
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. 
 
3.3. Cultura i Patrimoni. ACCEPTACIÓ  SUBVENCIÓ NEXT GENERATION - TMC  
 
Fets: 
 
En la sessió del 16 de desembre de 2021 del Consell d’Administració de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, s’aprova la convocatòria en l’àmbit del patrimoni cultural, 
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per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mo-
dernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’art escèniques i musicals amb 
càrrec als Fons Next Generation UE.  
 
Aquesta convocatòria està regida pel text refós de les bases generals reguladores dels 
procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència tramitats per l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural publicades al DOGC núm. 8292 de data 11 de desembre 
de 2020; i per les bases específiques i la convocatòria publicada al DOGC núm. 8574 
del 27 de desembre de 2021.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar d’acord amb el Decret d’alcaldia 2022/241 de data 14 de 
febrer de 2022 va efectuar una petició per a la modalitat a) de la base específica1.2 
Equipaments de titularitat i gestió pública amb una programació estable amb arts escè-
niques segons el següent detall: 
 

Sol·licitud Ajuntament de Canet de Mar 

Concepte Pressupost 
 

Modernització de sistemes digitals d’àudio i comunicacions en xarxa 55.360,56 €  

Modernització dels sistemes d'il·luminació digital 112.502,51 €  

Modernització dels sistemes de vídeo digital 73.308,54 €  

Modernització dels sistemes de gestió digital de maquinària escènica 396.259,75 €  

Costos de les actuacions següents:    

actuacions  prèvies per la prestació de serveis 197.608,07 €  

assistències tècniques externes (consultores contractades directament) 14.483,70 €  

Total despeses  849.523,13 €  

 
Concepte Pressupost 

Subvenció Departament de Cultura / OSIC 200.000,00 € 
Fons propis 649.523,13 € 
Altres subvencions (especifiqueu-les):   

Total ingressos 849.523,13 € 
 
 
En data 29 de abril ha estat publicada per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cul-
tural del Departament de Cultura la proposta provisional de concessió d’ajuts per a la 
modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals 
amb càrrec als Fons Next Generation UE, amb la inclusió del projecte sol·licitat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, segons el següent detall: 
 

Nom beneficiari Descripció Acció Import  Partida Pressupostària 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

A - Equipament escenotècnic 
del TMC – Sala Odèon 

200.000€ 7495 
D/760000103/4411/2021 

 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 8 de les Bases específiques reguladores de les 
subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’art 
escèniques i musicals, les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions 
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a la proposta provisional de concessió han de presentar el document d’acceptació de la 
subvenció abans del 13 de maig, així com la documentació acreditativa.  
 
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. 
2019/1059, de 19 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Acceptar la proposta provisional de concessió dels ajuts concedits a l’Ajunta-
ment de Canet de Mar per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc de la convocatòria de subvencions per a la modernització i la 
gestió sostenible de les infraestructures d’art escèniques i musicals amb càrrec als Fons 
Next Generation UE segons el següent detall: 
 

Nom beneficiari Descripció Acció Import  Partida Pressupostària 
Ajuntament de Ca-
net de Mar 

A - Equipament escenotèc-
nic del TMC – Sala Odèon 

200.000€ 7495 D/ 
760000103/4411/2021 

 
 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions actuacions objecte d’ajut 
s’ajustaran a allò establert a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural, de 16 de desembre de 2021, pel qual s’aproven les bases especí-
fiques que regeixen la concessió de subvencions en l’àmbit de la modernització i la ges-
tió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals, publicat mitjançant la 
Resolució CLT/3785/2021, de 21 desembre (DOGC núm. 8571, de 27.12.2021). 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
3.4. Secretaria. APROVACIÓ PLECS I EXP. CONTRACTACIÓ SERVEI D’AUDITORIA 
PÚBLICA I CONTROL FINANCER. 
 
Fets: 
 
Atès que des de l’Ajuntament de Canet de Mar es té la necessitat de contractar una 
empresa auditora per donar suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions 
de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera dels exercicis pressu-
postaris 2021-2022.    
 
Atès que no es disposa dels mitjans humans ni materials necessaris per executar de 
forma directa aquest servei, per la qual cosa és imprescindible procedir a la seva 
contractació externa. 
 
De l’expedient administratiu núm. 1403/2022 403, s’extreuen els antecedents següents: 

 
1. Provisió de l’alcaldia de data 1 d’abril d’enguany, relativa a l’inici de l’expedient 

de contractació. 
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2. Memòria justificativa emesa per la interventora acctal., signada electrònicament 
en data 3 de maig d’enguany amb CSV 
(3d745d7e8e1449539414e92c70b79d87001), que substitueix l’emesa per la 
interventora accdtal, signada electrònicament en data 8 d’abril de 2022 amb CSV 
(1997f56d8ba74d9ea808000662388735001), on es justifica la necessitat 
d’aquesta contractació, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte per a 
satisfer la necessitat plantejada que consta a l’expedient. 

 
3. Plec de prescripcions tècniques particulars, redactat per la interventora acctal., 

signat electrònicament en data 8 d’abril d’enguany amb CSV 
(fbf58a283c64417ba9b1d2fd02e336bb001) que consta a l’expedient.  
 

4. Vist el plec de clàusules administratives particulars, redactat per la tècnica de 
Contractació signat electrònicament, en data 3 de maig, amb CSV 
(bf90ef06a19c48258f2c5b7f3e08cc38001) que substitueix al redactat per la 
mateixa, signat en data 8 d’abril d’enguany, amb CSV 
(f9a993c336b54c12acbf23022b9075e6001) que consta a l’expedient 
 

5. Vist l’informe de secretaria, emès en data 22 d’abril d’enguany, el qual s’identifica 
amb el CSV (17a5562cea1c4841adabbbc4cdc74f52001) que consta a 
l’expedient. 
 

6. Vista la contesta de la consulta realitzada a l’ACM de data 29 d’abril de 2022 que 
consta a l’expedient. 
 

7. Vist l’informe de conformitat de fiscalització prèvia de la Interventora municipal 
número 55/2022, de 04 de maig 2022, amb CSV 
(dc8792dcace64596935fcbd93a49e3b4001) que consta a l’expedient. 
 

 
Fonaments de Dret 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es trans-

posen 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 («LCSP»). 

- 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»), en tot allò que 
no s'oposi a la LCSP.  

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic («RD 817/2009»). 

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern i Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés 
a la informació pública. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local («LRBRL»). 
- Art. 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat i sumari, 
del servei d’auditoria pública i control financer (Lot 1 i Lot 2), amb un pressupost base 
de licitació de 26.000,00 €, IVA  inclòs, el qual puja la quantitat de 4.512,40 €, per a tota 
la durada del contracte que es desglossa per Lots d’acord amb el següent:  
 
LOT 1: Servei de Fiscalització Plena de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 

             ANY Total (IVA exclòs) IVA (21%) Pressupost base de 
licitació  (IVA inclòs) 

             2022                        7.432,82 €           1.560,89 €                  8.993,71 € 

             2023  7.432,82 € 1.560,89 €  8.993,71 € 

TOTAL  14.865,64 € 3.121,78 € 17.987,42 € 

 
 
LOT 2: Servei d’auditoria operativa del registre comptable de factures de l'Ajuntament de Canet 
de Mar  
 

             ANY Total (IVA exclòs) IVA (21%) Pressupost base de 
licitació  (IVA inclòs) 

             2022                          3.310,98 €               695,31 €                  4.006,29 € 

             2023    3.310,98 €     695,31 €  4.006,29 € 

TOTAL  6.621,96 € 1.390,62 € 8.012,58 € 

 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripci-
ons tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació signats electrò-
nicament amb CSV bf90ef06a19c48258f2c5b7f3e08cc38001 i 
fbf58a283c64417ba9b1d2fd02e336bb001, respectivament. 
 
TERCER.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licita-
ció al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
QUART.-  Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació que es farà efectiva, 
per a l’any 2022, amb càrrec a la partida 12 93400 22706 del pressupost de despeses 
de l’Ajuntament de Canet de Mar. Per a l’exercici 2023 s’assumeix l’obligació de dotar 
el pressupost del referit exercici de consignació pressupostària adequada i suficient per 
fer front a la despesa indicada en el punt anterior, segons el següent desglossament: 

 
LOT 1 
 

ANY Total (IVA 
inclòs) 

Total (IVA exclòs) Partida 
pressupostària 

2022         8.993,71 € 7.432,82 12 93400 22706 

2023  8.993,71 € 7.432,82 12 93400 22706 
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 17.987,42 € 14.865,64  

 
LOT 2 

 
ANY Total (IVA 

inclòs) 
Total (IVA exclòs) Partida 

pressupostària 
2022 4.006,29 € 3.310,98 12 93400 22706 

2023   4.006,29 € 3.310,98 12 93400 22706 

  8.012,58 €   6.621,96  

 
 
TOTAL LOT 1 I 2 

 
ANY Total (IVA 

inclòs) 
Total (IVA exclòs) Partida 

pressupostària 
2022       13.000 € 10.743,80 € 12 93400 

22706 
2023 13.000 € 10.743,80 € 12 93400 

22706 
TOTAL 26.000 € 21.487,60 € 12 93400 

22706 

 
 
Doc. A ex. 2022 Lot 1 núm. 220220003769 
Doc. A ex. 2022 Lot 2 núm. 220220003770 
Doc. A futur ex. 2023 Lot 1 núm. 220229000016 
Doc. A futur ex. 2023 Lot 2 núm. 220229000017 
 
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics municipals. 
 
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, o 
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització del 
present acord. 
 
4. Alcaldia 
 
4.1. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, 
CORRESPONENTS ALS DIES DEL 18 al 24  D’ABRIL DE 2022 
 
Fets: 
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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 18 al 24 d’abril de 2022, i que 
són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2022/756 Decret designa advocats i compareixença-238_2022-D 19/04/2022 

RESAL2022/757 Decret Convocatòria JGL ordinària 21042022 19/04/2022 

RESAL2022/758 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 19/04/2022 

RESAL2022/759 Resolució Alcaldía Acte polític CUP 19/04/2022 

RESAL2022/760 Decret IMI 19_04 19/04/2022 

RESAL2022/761 Decret PS 19_04 19/04/2022 

RESAL2022/762 Decret AI 19_04 19/04/2022 

RESAL2022/763 Decret AI 13_04 19/04/2022 

RESAL2022/764 Decret embargament salarial_- 19/04/2022 

RESAL2022/765 Decret reconeixement antiguitat_- 19/04/2022 

RESAL2022/766 Decret reconeixement antiguitat - 19/04/2022 

RESAL2022/767 Decret acumulació lactància_- 19/04/2022 

RESAL2022/768 Decret reconeixement antiguitat_- 19/04/2022 

RESAL2022/769 Decret nomenament i contractació aux. administratives 19/04/2022 

RESAL2022/770 Decret adscripció provisional lloc oficial 1a manyà 19/04/2022 

RESAL2022/771 Decret exp.114537 19/04/2022 

RESAL2022/772 Decret exp.114422 19/04/2022 

RESAL2022/773 Decret RR exp.2200000049 19/04/2022 

RESAL2022/774 Decret RR exp.113189 19/04/2022 

RESAL2022/775 Decret aprovació IVA_1T_2022 19/04/2022 

RESAL2022/776 Decret inici contracte arrendament ambulància 2022-2023 20/04/2022 

RESAL2022/777 Decret aprovació bases borsa oficials 1a BOiS 20/04/2022 

RESAL2022/778 Decret autorització d'ús de la plaça d'aparcament número 147 20/04/2022 

RESAL2022/779 Resolució Alcaldia liquidacions residus 2n semestre 2021 i anuals 20/04/2022 

RESAL2022/780 Decret R exp.21-232468 20/04/2022 

RESAL2022/781 Decret AI 20_04 20/04/2022 

RESAL2022/782 Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions assistències càrrecs electes de 
març a abril 2022 

21/04/2022 

RESAL2022/783 Decret 1a Tinència embargaments de nòmina i quotes sindicals de març de 2022 21/04/2022 

RESAL2022/784 Decret 1a Tinència reconeixement triennis d'abril de 2022 21/04/2022 

RESAL2022/785 Decret incoació sancionador residus 21/04/2022 

RESAL2022/786 Decret suspensió tramitació procediment 21/04/2022 

RESAL2022/787 Decret desballestament 5211DHN 21/04/2022 

RESAL2022/788 Decret Obres Menors JOAN MARAGALL 9 21/04/2022 

RESAL2022/789 Decret desballestament 9672DLP 21/04/2022 

RESAL2022/790 Decret desballestament B3738UN 21/04/2022 
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RESAL2022/791 Decret Obres Menors Piscina RIAL DELS OMS 47  21/04/2022 

RESAL2022/792 Decret desballestament 7693BNY 21/04/2022 

RESAL2022/793 Decret autorització pagament deute TGSS_abril 2022 21/04/2022 

RESAL2022/794 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 16-2022  21/04/2022 

RESAL2022/795 Decret incoació esmena deficiències 21/04/2022 

RESAL2022/796 Decret alta padró H- 22/04/2022 

RESAL2022/797 Decret nòmina endarreriments LPGE 22/04/2022 

RESAL2022/798 Decret rectificació nòmina mes de març 2022 22/04/2022 

RESAL2022/799 Decret autorització mostra d'artesania 30 d'abril 22/04/2022 

RESAL2022/800 Decret aprovació factures F2022/34 Fase O sense reparament 22/04/2022 

RESAL2022/801 Decret nomenament func. interina_TS_- 22/04/2022 

RESAL2022/802 Decret aprovació factures F2022_35 Fase O sense reparament 22/04/2022 

RESAL2022/803 Decret contractació personal PO Diputació 22/04/2022 

RESAL2022/804 Decret 1a Tinència aprovació relació variables de nòmina de març de 2022 22/04/2022 

 
4.2. LLIBRE DECRETS SEGONA QUINZENA MES D’ABRIL DE 2022  
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes d’abril de 2022.  
 
4.3. Prendre coneixement de la Sentència núm. 126/2022, de data 28 d’abril de 2022, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, estimant la demanda 
presentada contra l’Ajuntament de Canet de Mar, en el Procediment Abreujat núm. 
71/2020 E 
 
5. Precs i preguntes 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent 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 6 de maig de 2022 
 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 


