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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 19 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: ordinari 
Data: 19.05.2022  
Hora inici: 17:00 
Hora fi: 17:30 
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 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 
Presidenta: Sra. Blanca Arbell Brugarola 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 
 
Excusen l’assistència(1/6): RAQUEL SERRA LERGA 

Ordre del dia de la sessió: 
 
1. Actes pendents d’aprovar 

Acta JGL2022/19, corresponent a la sessió ordinària 12/05/2022 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Acceptació ajut Diputació de Barcelona a través del Programa específic de Resi-
liència local 2.0, en el marc de concertació Xarxa Governs Locals 2020-2023. 
PRP2022/231. Expedient 2240/2022 1562. 
2.1.2. Concessió llicència obres majors reforma habitatge unifamiliar carrer Sant Joan, 
37. PRP2022/239. Expedient 2414/2021 2474. 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. Aprovació ajuts socials puntuals número BSGG10_2022. PRP2022/226. Expe-
dient 2883/2022 2137 
 
2.3. Promoció Econòmica i Turisme 
2.3.1. Acceptació recursos econòmics concedits per la Diputació de Barcelona, en el 
marc de concertació Xarxa Governs Locals 2020-2023. PRP2022/224. Expedient 
2240/2022 411 
2.3.2.  Acceptació concessió recurs material de la Diputació de Barcelona “Activitat de 
sensibilització en matèria de consum responsable, en el marc de concertació Xarxa 
Governs Locals 2020-2023. PRP 2022/232. Expedient 2240/2022 600 
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2.4. Medi Ambient 
2.4.1. Aprovació subvenció ADF Vallalta 2022. PRP2022/170. Expedient 2242/2022 
1652 
 
2.5. Educació, Igualtat i Participació 
2.5.1. Aprovació justificació subvencions ordinàries Convocatòria 1/2021. Programa 
Concurrència Competitiva Àrea Esports. PRP2022/172. Expedient 2243/2021 2395 
 
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. Concessió llicència obres majors Riera Pinar,49. PRP2022/244. Expedient 
2413/2022 238 

2. Aprovació modificació redacció clàusula 5a. Del conveni signat amb Associació 
de Comerciants Canet Centre i atorgament subvenció  nominativa. PRP2022/247. 
Expedient 2242/2020 4995 

3. Aprovació modificació bases borsa tresoreria. PRP2022/245. Expedient 
1468/2022 387 

4. Acceptació proposta provisional ajuts adquisició llibres i diàries destinats a Biblio-
teques del Sistema de Lectura Pública a Catalunya. PRP2022/243. Expedient 
2240/2022 1355 

5. Acceptació recurs econòmic “Activitats Culturals cicle festiu” de la Diputació de 
Barcelona. PRP2022/242. Expedient 2240/2022 1641 

6. Aprovació 2ª i última pròrroga del Servei de psicologia i logopèdia. PRP2022/240. 
Expedient 1403/2019 2218 

7. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Associació Moixons Llepafils de Canet 
de Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar. PRP2022/199. Expedient 2242/2022 1902 

8. Acceptació ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva convocatòria 
Catàleg 2022. Pla Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023(exp. Núm. 
2021/0022828). PRP2022/241. Expedient 2240/2022 461 

9. Aprovació convocatòria ajuts individuals menjador escoles de Canet de Mar – 
Cursos 2022-2023. PRP2022/215. Expedient 2779/2022 1697 

10. Acceptació recursos econòmics catàleg Serveis DIBA 2022 - Àrees Igualtat i Par-
ticipació Ciutadana. PRP2022/229. Expedient 2240/2022 431 

11. Aprovació justificació subvencions en règim de concurrència competitiva 1/21, 
presentades fora de termini. PRP2022/225. Expedient 2243/2022 843 

4. Alcaldia 
 Relació Decrets de data del  2 al 8 de maig de 2022.PRP2022/234. Expedient 

1046/2022 2212  
 Llibre Decrets primera quinzena del mes de maig 2022. PRP2022/238. Expedient 

1046/2022 168  
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 Prendre coneixement del Decret de data 12 de maig de 2022, declarant ferma la 
sentència de data 17 de març de 2022, relativa al Recurs Apel·lació 281/21 – Fase 
FR – SAREB 

 Prendre coneixement de la Sentència número 1864/2022 – (Secció: 346/2022), 
emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala de lo Contenciós 
Administratiu – Secció Segona, acordant ESTIMAR íntegrament el recurs 
d’apel·lació plantejat per l’Ajuntament de Canet de Mar, contra la sentència número 
101/2020, de data 28 d’abril de 2020, dictada pel JCA núm. 13 de Barcelona, i en 
conseqüència revocar dita sentència i DESESTIMAR el recurs contenciós 
administratiu plantejat pels demandants. 

 
5. Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la sessió 
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, i es passen a tractar 
els punts inclosos en l’ordre del dia: 
 
1. Actes pendents d'aprovar: JGL2022/19 ordinari 12/05/2022. 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió anterior, de la Junta de Govern Local ordi-
nària celebrada el dia 12 de maig 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 una-
nimitat dels membres assistents, sense observacions. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. ACCEPTACIÓ AJUT DIPUTACIÓ DE BARCELONA A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA ESPECÍFIC DE RESILIÈNCIA LOCAL 2.0, EN EL MARC DE 
CONCERTACIÓ XARXA GOVERNS LOCALS 2020-2023 
 
Fets: 

En data 4 d’abril de 2022 es publica al BOPB l’anunci en virtut del qual es fa pública 
l’aprovació, per part de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 
31 de març de 2022, del Programa específic de Resiliència local 2.0, en el marc del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, així com la relació 
individualitzada dels ajuts a concedir, que incorpora el seu règim regulador (acord 
núm. 145/22). 

Segons es fa constar a l’acord 145/22 esmentat, el present mandat està caracteritzat 
per l’impacte de la pandèmia de la COVID-19, que ha generat una situació global 
d’emergència sanitària i de crisi econòmica i social sense precedents, i que ha requerit 
d’una resposta contundent i àgil per part de totes les administracions, també, per part 
dels governs locals, en tant que administració més propera a la ciutadania. 

Els municipis van haver de replantejar i actualitzar les seves prioritats per tal de donar 
resposta a una crisi impossible de preveure. Els calendaris dels projectes es van veure 
alterats per a donar prioritat a la prevenció, les obres es van posposar, els 
equipaments van tancar o van funcionar amb restriccions, i els governs locals van 
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haver de reorientar les seves prioritats i serveis amb el conseqüent reforçament de 
determinats serveis essencials i estratègics per a fer front a la situació esdevinguda. 

En aquest nou escenari post pandèmic, és voluntat de la Diputació de Barcelona 
reforçar els municipis per tal de contribuir a reparar els danys econòmics i socials 
causats per la COVID-19 i fer d’ells espais d’una recuperació i modernització que posi 
l’èmfasi en la sostenibilitat i la transformació digital. Per tot això, es considera oportú 
articular un nou programa de suport municipal de 50 milions d’euros per a les 
anualitats 2022 i 2023 adreçat als ajuntaments i les entitats municipals 
descentralitzades de la província, amb excepció de l’Ajuntament de Barcelona, la 
relació amb el qual es vehicula a través del conveni de col·laboració subscrit en data 
31 de desembre de 2020. 

El nou Programa específic de resiliència local 2.0 dona continuïtat a la primera edició 
del programa, i entre la relació d’ajuts aprovats hi figura el següent: 

  2022 2023 

Ens 
Import total 

concedit 

Línia 1 
“Inversions 
resilients” 

Línia 2 
“Serveis i 
activitats 
resilients” 

Total 2022 
Línia 1 

“Inversions 
resilients” 

Línia 2 
“Serveis i 
activitats 
resilients” 

Total 2023 

Canet 
de Mar 

171.461,32 € 60.011,46 € 25.719,20 € 85.730,66 € 60.011,46 € 25.719,20 € 85.730,66 € 

 
D’acord amb el que s’indica a l’article 13 del Règim regulador aprovat, els ens 
destinataris disposen fins al 16 de maig de 2022 per a presentar l’acceptació expressa 
dels ajuts concedits, d’acord amb el model normalitzat, si bé en cas de no presentar ni 
l’acceptació expressa ni la renúncia dins el termini referit, l’ajut s’entén acceptat 
tàcitament en els termes de la concessió. 

Fonaments de dret: 

L’òrgan competent per a l’acceptació de subvencions atorgades per altres 
Administracions és la Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades 
per l’Alcaldia mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1041/2019, de 18 de juny. 

En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, s’acorda per unanimitat dels membres 
assistents: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut per import de cent setanta-un mil quatre-cents seixanta-un 
euros amb trenta-dos cèntims (171.461,32 €) concedit a l’Ajuntament de Canet de Mar 
per la Diputació de Barcelona, a través del Programa específic de Resiliència local 2.0, 
en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, d’acord amb el 
detall següent: 
 
  2022 2023 

Ens 
Import total 

concedit 

Línia 1 
“Inversions 
resilients” 

Línia 2 
“Serveis i 
activitats 
resilients” 

Total 2022 
Línia 1 

“Inversions 
resilients” 

Línia 2 
“Serveis i 
activitats 
resilients” 

Total 2023 
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Canet 
de Mar 

171.461,32 € 60.011,46 € 25.719,20 € 85.730,66 € 60.011,46 € 25.719,20 € 85.730,66 € 

 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions actuacions objecte d’ajut 
s’ajustaran a allò establert en el Règim regulador del Programa específic de resiliència 
local 2.0. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals.  
 
2.1.2. CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES MAJORS REFORMA HABITATGE 
UNIFAMILIAR CARRER SANT JOAN, 37 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada en data 03/06/2021 (ENTRA-2021-5497) pel senyor JCP, 
arquitecte, actuant en nom i representació dels senyors - i -, en virtut de la qual 
sol·licita llicència d’obres majors per a la reforma de l’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres situat al carrer Sant Joan, 37, d’acord amb el projecte bàsic i executiu 
redactat pel mateix tècnic. 
 
Vistos els informes tècnics de l’arquitecta municipal emesos en dates 07/07/2022 i 
23/02/2022. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecta municipal, emès en data 06/04/2022, que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 3 de juny de 2021 i número d’expedient 2474, s’aporta sol·licitud de llicència 
d’obres majors junt amb el projecte bàsic i executiu visat per a la reforma de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Joan, 37. S’acompanya del document 
d’acceptació de residus per part d’un gestor de residus autoritzat, l’assumeix visat de la 
direcció facultativa per part d’un tècnic competent, l’estudi bàsic de seguretat i salut i dels 
justificants de pagament de les taxes, impostos i dipòsit de garanties pels valors urbanís-
tics en risc, calculats segons el PEM previst al projecte, el qual ascendeix a un total de 
90.180€. 
 
En data 7 de juliol de 2021 s’emet informe tècnic de requeriment d’esmenes, el qual és 
posat a disposició de l’interessat i és acceptat pel mateix en data 9 de juliol de 2021. 
L’informe conclou que, si bé l’objecte de la llicència d’obres sol·licitada es correspon amb 
la normativa urbanística d’aplicació, cal modificar i complementar la documentació 
aportada. 
 
En data 27 de gener de 2022 (ENTRA-2022-810), la interessada aporta resposta a 
l’informe tècnic, amb la següent documentació:  

- Informe tècnic de resposta al requeriments d’esmenes, el qual inclou: 
o Justificants de pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb 
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el pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vi-
gent. 

o Fitxes corregides del DB SUA-8 de protecció al llamp i DB HS-6 de protec-
ció contra el radó. 

o Especificació de la ubicació de la unitat exterior d’aerotèrmia 
o Pàgines de la memòria que es modifiquen 
o Full d’estadística de la construcció d’edificis  

 
- Projecte bàsic i executiu modificat i visat (memòria i documentació gràfica) 
- Estudi bàsic de seguretat i salut visat i signat digitalment pel tècnic redactor. 

 
En data 24 de febrer de 2022 és posat a disposició de l’interessat i és acceptat pel mateix, 
informe tècnic municipal. L’informe conclou que, si bé l’objecte de la llicència d’obres 
sol·licitada es correspon amb la normativa urbanística d’aplicació, cal modificar i 
complementar la documentació aportada amb els següents punts: 
 
“ 

1) Cal conduir la totalitat de les aigües pluvials de manera separativa, i evacuar-les 
directament a carrer per sota vorera. Cal corregir el plànol IG01. 

2) Cal justificar gràficament el compliment de l’alçada útil mínima per part del bany de 
planta baixa, establerta en 1,90m segons el Decret 141/2012. 

3) Caldrà garantir que la ubicació prevista per l’aparell exterior d’aerotèrmia no 
provoqui molèsties als veïns. 

4) Cal aportar el full d’estadística, per separat i degudament signat pel tècnic redactor 
i el promotor.  

5) Cal aportar el projecte degudament signat, amb la signatura digital vàlida del tècnic 
redactor, i incorporar les fitxes justificatives corregides.” 

 
En data 28 de març de 2022 (ENTRA-2022-3400), i 5 d’abril de 2022 (ENTRA-2022-3722) 
la interessada, per tal de donar resposta a l’informe tècnic municipal, aporta la següent 
documentació, que substitueix els mateixos documents presentats amb anterioritat:  

- Informe tècnic de resposta al requeriments d’esmenes 
- Projecte bàsic i executiu modificat, signat i visat (part escrita, no gràfica) 
- Justificació acústica per part de l’aparell d’aerotèrmia 
- Plànols AG08 i IG01 modificats i visats (el plànol IG01 vàlid és el de data 05/04/22) 
- Full d’estadística complimentat i signat 

Els promotors de l’obra són la Sra. - i el Sr. -. El projecte tècnic està redactat per 
l’arquitecte JCP, amb número de col·legiat 49.257-4. 

Les obres proposades consisteixen en la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. 
Concretament, es vol enderrocar el cos de cuina, bany i safareig de planta baixa que so-
bresurt del cos principal, excavar parcialment el talús posterior per ampliar el pati, i ampliar 
la planta baixa de manera que el còmput total de superfície construïda no s’incrementi res-
pecte la superfície construïda inicialment. Així mateix, es vol actuar sobre els espais exteri-
ors (pati privat i terrasses) per tal d’adequar-los, i adaptar parcialment la distribució interior 
de les plantes pis, així com d’altres actuacions d’acabats. Per últim, es preveu la ins-
tal·lació en coberta dels elements de telecomunicacions, les xemeneies de ventilació i els 
aparells de climatització (aerotèrmia); així com l’execució de les noves instal·lacions. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
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- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord de 

la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019 (DOGC 7958 de 12 de setembre de 
2019). 

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

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

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

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

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

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

- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB en 
sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la finca de referència es troba en sòl urbà i 
té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona “R2a” corresponent a la zona 
urbà tradicional, subzona de carrers tradicionals. Els paràmetres bàsics que regulen 
l’edificació permesa són una profunditat edificable segons el determinat als plànols 
d’ordenació a tota la seva alçada i una alçada reguladora màxima de 7,50 m corresponent 
a planta baixa i una planta pis. 

L’edificació existent disposa de planta baixa i dues plantes pis i una alçada de 10,75m, 
sobrepassant el nombre màxim de plantes i l’alçada màxima reguladora establerts a la 
normativa d’aplicació, en conseqüència, es tracta d’un volum disconforme. Donat que 
l’edificació existent es troba en situació de volum disconforme, però no queda fora 
d’ordenació, i donat que el projecte presentat justifica el compliment dels apartats determi-
nats a l’art. 36 del POUM per a les obres de gran rehabilitació en edificacions en situació 
de disconformitat, es conclou que serà viable autoritzar les obres sol·licitades una vegada 
justificats el compliment de totes les condicions bàsiques de planejament així com la resta 
de normativa d’aplicació. 

SEGONA.- Revisada la documentació presentada es constata que aquesta dona resposta 
als requeriments sol·licitats a l’informe tècnic municipal, donat que es modifica de la se-
güent manera: 

1) S’aporta el plànol IG01 modificat, indicant que es conduirà la totalitat de les aigües 
pluvials de manera separativa i s’evacuaran d’acord amb la normativa municipal. 
Caldrà realitzar l’evacuació d’aigües pluvials d’acord amb l’establert a l’art. 89 del 
POUM, el qual defineix que les aigües pluvials s'evacuaran al carrer per sota de la 
vorera directament a la calçada, i caldrà col·locar una platina metàl·lica per tal 
d’evitar el trencament del bordó.  

2) S’aporta el plànol AG08 modificat amb el detall del lavabo previst en planta baixa. 
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3) S’aporta justificació acústica de l’aparell exterior d’aerotèrmia, on es conclou que 
aquest no provocarà molèsties als veïns. 

4) S’aporta el full d’estadística degudament signat pel tècnic redactor i el promotor.  

5) S’aporta el projecte amb la signatura digital vàlida del tècnic redactor, el qual 
incorpora les fitxes justificatives del CTE corregides. S’ha detectat que a l’apartat 
MD 3.4 encara hi consta, per error, que s’instal·larà un sistema de protecció davant 
del llamp. 

 
CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’esmentat, donat que les obres proposades s’ajusten a les previsions de la 
normativa urbanística vigent, s’informa favorablement a la sol·licitud de la llicència 
d’obres majors per a la reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al 
carrer Sant Joan, 37 de Canet de Mar, amb la següent condició particular: 
 

1) Les aigües pluvials s’evacuaran per sota de la vorera directament a la calçada, 
amb col·locació d’una platina metàl·lica per tal d’evitar el trencament del bordó, i 
tenint en consideració el següent: 

a. Les obertures de rases al paviment es realitzaran amb disc. 

b. Els paviments reposats tindran les mateixes característiques que els des-
truïts. 

c. En cas d’ocupació de la via pública durant les obres, serà necessari notifi-
car-ho prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud 
normalitzat i liquidar les taxes corresponents.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 16/05/2022, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 

En data 03/06/2021 (ENTRA-2021-5497) el senyor JCP, arquitecte, actuant en nom i 
representació dels senyors -. i -., presenta sol·licitud documentada per a l’obtenció de 
llicència d’obres majors per a la reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al 
carrer Sant Joan, 37, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat pel mateix tècnic. 

En data 07/07/2021 l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar les esmenes 
que cal realitzar i la documentació que cal presentar per poder obtenir l’informe favorable. 
El requeriment electrònic d’esmena és notificat al tècnic redactor del projecte en data 
09/07/2021. 
 
En data 27/01/2022 (ENTRA-2022-810) es presenta nova documentació per completar 
l’expedient i, en data 23/02/2022, l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar 
les esmenes que encara cal realitzar i la documentació que cal presentar per poder obtenir 
l’informe favorable. El requeriment electrònic d’esmena és notificat al tècnic redactor del 
projecte en data 24/04/2022. 
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En dates 29/03/2023 (ENTRA-2022-3400) i 06/04/2022 (ENTRA-2022-3722) es presenta 
nova documentació per completar l’expedient i, en data 06/04/2022, l’arquitecta municipal 
emet informe favorable, donat que la documentació presentada dona resposta als 
requeriments d’esmenes efectuats i les obres proposades s’ajusten a les previsions de la 
normativa urbanística vigent. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

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

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

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

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

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

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes a 
llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual estan 
subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel 
planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o 
utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja 
existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, va  documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
En data 06/04/2022 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte presentat, 
si bé imposa un seguit de condicions. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat a 
ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 
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Reforma 1,67 €/m2  183,28 m2 306,07 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
 
27/05/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000002410 ......................................... 333,96 € 
 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a 
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul 
dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2021, ponderat amb els coeficients correctors 
que s’hi  detallen. 
 
D’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 07/07/2021,  
es constata que si bé al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 
90.180,00 euros, amb l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost resultant és de 
118.251,33 euros. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la llicència 
d’obres sol·licitada d’acord amb l’ordenança fiscal és el major dels esmentats, per la qual 
cosa la quota a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
118.251,33 € 4%  4.730,05 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
 
31/05/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000002407 ...................................... 3.607,20 € 
14/07/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000003156 ...................................... 1.122,85 € 
 
 
Cinquena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que 
poguessin resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 2.365,03 € 
 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit dels imports següents: 
 
31/05/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000002412 ...................................... 1.803,60 € 
14/07/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000003157 ......................................... 561,43 € 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que s’ha aportat el document d'acceptació núm. DA21.168, signat per un gestor de residus 
autoritzat (EXCAVACIONS GERMANS CASAS, SL – Codi de gestor: E-897.05) per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus, en compliment del que 
preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual 
s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). En aquest document hi consta el 
codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior 
gestió. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, si 
bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, de 
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data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en la 
resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

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

CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors i amb el contingut de l’informe tècnic de 
data 06/04/2022, s’informa favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors als senyors - i -, per a la reforma de 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Joan, 37, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions particulars: 

 Les aigües pluvials s’evacuaran per sota de la vorera directament a la calçada, 
amb col·locació d’una platina metàl·lica per tal d’evitar el trencament del bordó, 
i tenint en consideració el següent: 

a. Les obertures de rases al paviment es realitzaran amb disc. 

b. Els paviments reposats tindran les mateixes característiques que els 
destruïts. 

c. En cas d’ocupació de la via pública durant les obres, serà necessari no-
tificar-ho prèviament a la policia municipal a través del model de 
sol·licitud normalitzat i liquidar les taxes corresponents. 

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

CONCEPTE IMPORT SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PA-

GAMENT 

ICIO 4.730,05 € 

3.607,20 € 
Nº: 2021/0000002407 
17/05/2021 

31/05/2021 

1.122,85 € 
Nº: 2021/0000003156 
09/07/2021 

14/07/2021 
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Taxes Urbanís-
tiques 

    333,96 € 
Nº: 2021/0000002410 
17/05/2021 

27/05/2021 

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

CONCEPTE IMPORT SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PA-

GAMENT 

Garantia pels 
valors urbanís-
tics en risc 

2.365,03 € 

1.803,60 € 
Nº: 2021/0000002412 
17/05/2021 

31/05/2021 

561,43 € 
Nº: 2021/0000003157 
09/07/2021 

14/07/2021 

 
 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO BSGG10_2022 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG10_2022 de data 19 de maig de 2022 per 
import de 2.656,09€ 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 de l’exercici de 2022. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat dels 
membres assistents: 
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PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG10_2022 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

 RELACIÓ NÚM.:   BSGG10_2022 DATA: 19/05/2022     

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

67 - - 
 Habitatge-

subministraments- 
AIGUA 

        154,08 €  AGBAR A08000234 

68 - - 
Habitatge-allotjament 

urgència                
        270,00 €  

- (Hostal Pan-
cheta) 

- 

69 - - 
Habitatge-allotjament 

urgència                
        272,01 €  

L’Hostalet de 
Canet 

- 

70 - - 
Extraescolars/colònies 

estiu 
        200,00 €  

Casal Estiu 
Strankis                                            

 G 65119075 

71 - - 
Habitatge-allotjament 

urgència                
        880,00 €  

Hostal Casa 
Torrent                                                                                        

- 

72 - - 
Habitatge-allotjament 

urgència                
        440,00 €  

Hostal Casa 
Torrent                                                                                        

- 

73 - - 
Habitatge-allotjament 

urgència                
        440,00 €  

Hostal Casa 
Torrent                                                                                        

- 

TOTAL    2.656,09€   

     

SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el 
termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
2.3. Promoció Econòmica i Turisme 
2.3.1. ACCEPTACIÓ RECURSOS ECONÒMICS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, EN EL MARC DE CONCERTACIÓ XARXA GOVERNS LOCALS 
2020-2023 
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Fets: 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 23 de desembre de 
2021,va aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 
 

Atès que mitjançant Decret de la 1ªTinència de l’Alcaldia núm. 2022/192, de 8 de fe-
brer de 2022, es va aprovar la sol·licitud dels següents de recursos econòmics en 
l’àmbit de de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme. 
 

RECURSOS ECONÒMICS Cost  

actuació 
Tipus de despesa 

Ajut 

sol·licitat 

Turisme – creació i millora de productes turístics 

Creació de nou producte turístic – 
Escape Town Modernista  

5.000 € Capítol 2 

30 43110 22602 

4.000 € 

Creació de nou producte turístic – 
Joc de natura “L’arquitecte excursi-
onista” 

5.000 € Capítol 2 

30 43110 22602 

4.000 € 

Programa de serveis municipals de consum 

Ajuts per a suports dels serveis mu-
nicipals de consum.  

11.000 € Capítol 2 

30 49300 22706 

Capítol 1 

7.500 € 

 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de abril de 
2022, ha aprovat l’acord núm. 223/22 en relació a “l’aprovació del procediment de con-
cessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023” (exp. núm. 
2021/0022828), que s’ha publicat en el BOPB en de data 03 de maig de 2022 
 
Vist l’informe proposta del servei, de data 10 de maig, amb CSV 
aa73b787567a43a8912b66cae1ffcb11001 en el qual es proposa acceptar els ajuts 
econòmics concedits per la Diputació de Barcelona. 
 
Fonaments de dret: 
 
Protocol general del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” i les 
disposicions que el desenvolupin. 
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Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als 
recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el 
seu règim regulador  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Acceptar la concessió dels següents recursos econòmics de la Diputació de 
Barcelona, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de Concertació de 
la Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 

Codi 
XBMQ 

Unitat 

prestadora 
Recurs / Actuació 

Import 
atorgat 

22/Y/325011 Oficina Tècnica de 
Turisme 

Creació de nou producte turístic – 
EscapeTown Modernista 2.400 € 

22/Y/325012 Oficina Tècnica de 
Turisme 

Creació de nou producte turístic – 
Joc de natura l’arquitecte excursio-
nista (Ll.Domènech i Montaner) 

2.400 € 

22/Y/319804 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 
Consum. 

Serveis públics de consum (OMIC) 
7.500 € 

 
Segon.- Tramitar l’acceptació dels ajuts mitjançant el corresponent imprès formalitzat 
 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les actuacions s’ajustaran a allò esta-
blert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2022. 
 
Quart.- Facultar l’alcaldessa, la secretària i la interventora per signar qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Cinquè.-  Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, 
als efectes oportuns. 
 
2.3.2.  ACCEPTACIÓ CONCESSIÓ RECURS MATERIAL DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA “ACTIVITAT DE SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM 
RESPONSABLE, EN EL MARC DE CONCERTACIÓ XARXA GOVERNS LOCALS 
2020-2023 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 23 de desembre de 
2021,va aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 
 
Atès que mitjançant Decret de la 1a Tinència de l’Alcaldia núm. 2022/235 de data 11 
de febrer de 2022 es va aprovar la sol·licitud dels següents recursos materials, en 
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l’àmbit de polítiques locals de Consum, inclosos en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2022: 
 
RECURSOS MATERIALS: 
 

Realització de serveis i activitats de sensibilització en matèria de consum res-
ponsable 

 

ACCIONS Quantitat 
(Sessions) Prioritat 

1. ACTIVITATS EDUCATIVES EN CONSUM RESPONSABLE 
1.1 Activitats per a col·lectius especialment protegits en el Codi de Consum 
1.1.1 Activitats adreçades als infants 
Activitat per cicle infantil: “Oh!, la joguina no juga” 3 7 
Activitat per cicle mitjà de primària: “La Cigala i la Formiga van a com-
prar” 

5 4 

Activitat per cicle superior de primària: “De l’escola al Centre Comerci-
al” 

3 6 

Activitat per cicle superior de primària: Qui veu el meu perfil? Privaci-
tat a internet 

3 2 

1.1.2 Activitats adreçades als adolescents 
“La publicitat” 4 3 
“Qui veu el meu perfil? Privacitat a internet” 7 1 
“Que t’hi jugues?” 7 5 

TOTAL ACTIVITATS SOL·LICITADES 32  
 

Atès que la Diputació de Barcelona en data 27 d’abril de 2022 ha dictat un decret amb 
el número de registre 4667 sobre “Concedir i desestimar el recurs material “Activitats 
de sensibilització en matèria de consum responsable”, per a la realització d’actuacions, 
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Go-
verns Locals 2020-2023”, comunicat a aquest ajuntament en data 29 d’abril (RE 
2022/4510). 
 
Vist l’informe proposta del servei, de data 16 de maig, amb CSV 
67288e5054c343ac9cc25c09c82c7d07001 en el qual es proposa acceptar el recurs 
material concedit per la Diputació de Barcelona. 
 
Fonaments de dret: 
 
Protocol general del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” i les 
disposicions que el desenvolupin. 
 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, les condici-
ons de concertació i compromisos de qualitat que conté, així com així com les disposi-
cions que el desenvolupin. 
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Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
 
Primer.- Acceptar la concessió del següent recurs material “Activitats de sensibilització 
en matèria de consum responsable”, per a la realització d’actuacions, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023: 
 

Ens NIF 
Núm. Regis-

tre PMT 
Recurs Actuació Codi XGL 

Ajuntament 
de Canet 
de Mar 

P0803900J 202210027168 

Activitats de 
sensibilització 
en matèria de 
consum res-
ponsable 

Activitats 
educatives 
en consum 
responsable 

22/Y/324833 

 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les actuacions s’ajustaran a allò esta-
blert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2022. 
 
Quart.- Facultar l’alcaldessa, la secretària i la interventora per signar qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Cinquè.-  Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, 
als efectes oportuns. 
 
2.4. Medi Ambient 
2.4.1. APROVACIÓ SUBVENCIÓ ADF VALLALTA 2022 
 
Fets: 

Atès que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de reduir els 
riscos associats als incendis forestals considera oportú conveniar amb l’ADF les 
tasques de prevenció, vigilància, informació i extinció que desenvolupa l’entitat. 

Atès que l’ADF Vallalta duu a terme actuacions de prevenció, vigilància, informació i 
extinció d’incendis forestals, regulat i de forma coordinada per la Generalitat de 
Catalunya. 

Atès que l’organització de totes les activitats comporten un treball voluntari no 
remunerat que si fos computat fora impossible d’assumir només amb els fons 
municipals. Per tant cal potenciar l’associacionisme i la cooperació positiva entre 
l’Ajuntament i les entitats. 

Vist l’informe de la Intervenció municipal, que consta a l’expedient. 

Vist l’informe de la tècnica municipal de Medi Ambient, que consta a l’expedient. 

Vist el conveni a signar amb l’ADF Vallalta, que consta a l’expedient.  
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Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 

Primer.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre l’ADF Vallalta i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a les tasques de prevenció i extinció d’incendis fo-
restals. 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 1.000 € a 
favor de l’ADF Vallalta, amb CIF G-64198245, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
22 17230 48300.  

Tercer.- Notificar aquest acord a l’ADF Vallalta a tots els efectes. 

Quart.- Comunicar el present acord a les Àrees d’Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
2.5. Educació, Igualtat i Participació 
2.5.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ORDINÀRIES 
CONVOCATÒRIA 1/2021. PROGRAMA CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ÀREA 
ESPORTS 
 
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 esportiu, l’import de la convocatòria pujava a 39.750,00 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 esportiu, 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: 
 
 

SUBPROGRAMA TOTALS 

Nom d’entitat Import atorgat Bestreta pagada 

CLUB BILLAR CANET 730,84€ 365,42€ 

CANET FUTBOL SALA 5.806,89€ 2.903,45€ 
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CLUB VOLEIBOL CANET 1.528,13€ 764,07€ 

CLUB HOQUEI CANET 358,78€ 179,39€ 

CANET FC 7.504,37€ 3.752,19€ 

CLUB BÀSQUET CANET 4.597,68€ 2.298,84€ 

CLUB ATLETISME ESPORT CANET 2.378,57€ 1.189,29€ 

CLUB PATINATGE CANET 3.587,79€ 1.793,90€ 

CLUB TENNIS TAULA CANET 624,53€ 312,27€ 

CLUB CICLISTA CANET 727,10€ 363,55€ 

CLUB BOTXES CANET 1.765,00€ 882,50€ 

AMPA LLUIS DOMENECH 305,63€ 152,82€ 

GRUP EXCURSIONISTA CANET 475,00€ 237,50€ 

CLUB TENNIS CANET 1.332,20€ 666,10€ 

CLUB PETANCA CANET 119,59€ 59,80€ 

IES LLUIS DOMENECH I MON-
TANER 300,00€ 150,00€ 

IES SUNSI MORA 1.000,00€ 500,00€ 

COL·LEGI YGLESIAS 1.000,00€ 500,00€ 

MARTA ALSO 1.000,00€ 500,00€ 

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

“10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener 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 esportiu. 
 
Vist l'informe favorable del Tècnic d’Esports, emès en data 11 de maig de 2022, que 
consta a l’expedient, i que inclou les següents consideracions:  
 

“5.- Club Billar Canet 
Subvenció lliurada fora de termini que es valora en un informe a part dintre de l’expedient 
843 on es troben totes les entitats que han lliurat fora del termini establert. 
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(...) 
 
16.- Col·legi Yglesias: 
La direcció del centre ens comunica que l’activitat per la qual va presentar el projecte “Ca-
minada” no s’ha pogut portar a terme per la situació de la pandèmia per lo qual renuncien 
a la subvenció atorgada que era de 1.000€. 
Presenten un correu amb aquesta renúncia. 
 
17.- Club Petanca Canet: 
No ha presentat cap justificació. 
 
(...) 
 
19.- IES Lluís Domenech i Montaner 
Subvenció lliurada fora de termini que es valora en un informe a part dintre de l’expedient 
843 on es troben totes les entitats que han lliurat fora del termini establert. 
Donada la situació de pandèmia i que les activitats no s’han pogut desenvolupar amb nor-
malitat no es va fer publicitat. Ho expliquen en un e-mail adjuntat a l’expedient.” 

 
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 18 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’Esports atorgades per Acord de Junta de Govern de 23 de 
desembre de 2021. 

 

Nom d’entitat NIF Projectes 2021 Import 
Atorgat 

Import 
Bestreta 

CANET FUTBOL 
SALA G60705050 Temporada esportiva i Pro-

moció a l’esport 5.806,89€ 2.903,45€ 

CLUB VOLEIBOL 
CANET G66827452 Promoció, pràctica i consoli-

dació del Voleibol. 1.528,13€ 764,07€ 

CLUB HOQUEI 
CANET G59540237 Participació Lliga Veterans 358,78€ 179,39€ 

CANET FC G60754363 Temporada esportiva i IV 
Campus Pol Lirola 7.504,37€ 3.752,19€ 

CLUB BÀSQUET 
CANET G58850272 Participació Competicions 

FCBQ 4.597,68€ 2.298,84€ 

CLUB ATLETISME 
ESPORT CANET G61477378 Difusió i pràctica d’atletisme 

de competició 2.378,57€ 1.189,29€ 

CLUB PATINATGE 
CANET G60325560 Temporada Patinatge artístic 3.587,79€ 1.793,90€ 

CLUB TENNIS 
TAULA CANET G62932777 Tennis taula per tothom 624,53€ 312,27€ 

CLUB CICLISTA G59589879 Escola de Ciclisme 727,10€ 363,55€ 
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CANET 

CLUB BOTXES 
CANET G60170388 Llicències federatives / tor-

neig internacional 1.765,00€ 882,50€ 

AMPA LLUIS 
DOMENECH G62243043 Equipacions 305,63€ 152,82€ 

GRUP EXCURSI-
ONISTA CANET G59888426 Despeses generals excursió 475,00€ 237,50€ 

CLUB TENNIS 
CANET G08480907 1r Open femení Pedracastell 1.332,20€ 666,10€ 

IES SUNSI MORA Q0802000J Promoció de l’activitat física i 
salut 1.000,00€ 500,00€ 

MARTA ALSO - Competició esportiva 1.000,00€ 500,00€ 

 
 
SEGON.- INCOAR expedient de revocació i reintegrament dels imports concedits i que 
no s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
 

 
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’Esports 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: 
 

SUBPROGRAMA TOTALS 

Nom d’entitat Import atorgat Bestreta pagada Liquidació a pagar 

CANET FUTBOL SALA 5.806,89€ 2.903,45€ 2.903,44€ 

CLUB VOLEIBOL CANET 1.528,13€ 764,07€ 764,06€ 

CLUB HOQUEI CANET 358,78€ 179,39€ 179,39€ 

Entitat NIF Projecte Import a 
Revocar 

Import a 
Reintegrar 

COL·LEGI YGLESIAS F08981904 Camina 1.000,00 € 500,00 € 

CLUB PETANCA ATLETICO 
MARESME CANET DE MAR G67017012 Pràctica de la 

petanca 119,59 € 59,80 € 
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CANET FC 7.504,37€ 3.752,19€ 3.752,18€ 

CLUB BÀSQUET CANET 4.597,68€ 2.298,84€ 2.298,84€ 

CLUB ATLETISME ESPORT CA-
NET 2.378,57€ 1.189,29€ 1.189,28€ 

CLUB PATINATGE CANET 3.587,79€ 1.793,90€ 1.793,89€ 

CLUB TENNIS TAULA CANET 624,53€ 312,27€ 312,26€ 

CLUB CICLISTA CANET 727,10€ 363,55€ 363,55€ 

CLUB BOTXES CANET 1.765,00€ 882,50€           882,50€ 

AMPA LLUIS DOMENECH 305,63€ 152,82€ 152,81€ 

GRUP EXCURSIONISTA CANET 475,00€ 237,50€ 237,50€ 

CLUB TENNIS CANET 1.332,20€ 666,10€ 666,10€ 

IES SUNSI MORA 1.000,00€ 500,00€ 500,00€ 

MARTA ALSO 1.000,00€ 500,00€ 500,00€ 

  TOTAL 16.495,80 € 

 
CINQUÈ.- RECONÈIXER l’obligació per import de 16.495,80 € amb càrrec a  
l’aplicació 52 34100 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’Esports. 
 
VUITÈ.- COMUNICAR el present acord als departaments d’Esports, Intervenció i 
Tresoreria. 
 
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, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinà-
ria, l’alcaldessa i presidenta de la Junta, sotmet a la consideració dels membres assis-
tents la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels 
membres assistents, dels punts següents: 
 

3.1. Concessió llicència obres majors Riera Pinar,49. PRP2022/244. Expedient 
2413/2022 238 
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3.2. Aprovació modificació redacció clàusula 5a. Del conveni signat amb Associació 
de Comerciants Canet Centre i atorgament subvenció  nominativa. PRP2022/247. 
Expedient 2242/2020 4995 
3.3. Aprovació modificació bases borsa tresoreria. PRP2022/245. Expedient 
1468/2022 387 
3.4. Acceptació proposta provisional ajuts adquisició llibres i diàries destinats a Bi-
blioteques del Sistema de Lectura Pública a Catalunya. PRP2022/243. Expedient 
2240/2022 1355 
3.5. Acceptació recurs econòmic “Activitats Culturals cicle festiu” de la Diputació de 
Barcelona. PRP2022/242. Expedient 2240/2022 1641 
3.6. Aprovació 2ª i última pròrroga del Servei de psicologia i logopèdia. 
PRP2022/240. Expedient 1403/2019 2218 
3.7. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Associació Moixons Llepafils de Ca-
net de Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar. PRP2022/199. Expedient 2242/2022 
1902 
3.8. Acceptació ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva convocatòria 
Catàleg 2022. Pla Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023(exp. Núm. 
2021/0022828). PRP2022/241. Expedient 2240/2022 461 
3.9. Aprovació convocatòria ajuts individuals menjador escoles de Canet de Mar – 
Cursos 2022-2023. PRP2022/215. Expedient 2779/2022 1697 
3.10. Acceptació recursos econòmics catàleg Serveis DIBA 2022 - Àrees Igualtat i 
Participació Ciutadana. PRP2022/229. Expedient 2240/2022 431 
3.11. Aprovació justificació subvencions en règim de concurrència competitiva 1/21, 
presentades fora de termini. PRP2022/225. Expedient 2243/2022 843 

3.1. Urbanisme. CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES MAJORS RIERA PINAR,49 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada en data 18/01/2022 (ENTRA-2022-441) pel senyor TAC, 
arquitecte, actuant en nom i representació dels senyors - i -, en virtut de la qual 
sol·licita llicència d’obres menors per a l’enderroc parcial i reconstrucció del forjat de 
planta baixa de l’edifici existent situat a la Riera del Pinar, 49, d’acord amb el projecte 
bàsic i executiu redactat pel mateix tècnic. 
 
Vista la documentació presentada en data 16/03/2022 (ENTRA-2022-2789), per tal de 
tramitar l’expedient corresponent a obres majors. 
 
Vist l’informe tècnic de l’arquitecta municipal emès en data 17/03/2022. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecta municipal, emès en data 31/03/2022, que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 18 de gener de 2022 (ENTRA-2022-441) es presenta sol·licitud, amb caràcter 
d’urgència, de llicència d’obres menors per a l’enderroc parcial i reconstrucció del forjat 
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de planta baixa de l’edifici existent situat a la Riera del Pinar núm. 49 de Canet de 
Mar. La sol·licitud s’acompanya del projecte bàsic i executiu signat, l’assumeix de direcció 
d’obra signat, certificat de col·legiació del tècnic redactor i designació de representant 
sense signar.  
 
En data 20 de gener de 2022 es sol·licita a l’interessat que completi la documentació amb 
l’aportació del document d’acceptació de residus, signat per un gestor de residus autorit-
zat; el document de representació degudament signat pels representats i el representant; i 
els justificants de pagament dels imports en concepte d’ICIO, Taxes i Garantia. En data 31 
de gener de 2022 (ENTRA-2022-913), l’interessat aporta la documentació requerida.   
 
En data 8 de març de 2022 s’emet a l’interessat, i és acceptat pel mateix, informe munici-
pal on s’informa que cal tramitar l’expedient com a obra major, donat que la superfície 
afectada per l’actuació supera els 20m².  
 
En data 15 de març de 2022 (ENTRA-2022-2789) l’interessat aporta justificant de paga-
ments complementaris corresponent a la tramitació de l’expedient com a obra major.  
 
En data 18 de març de 2022, s’emet a l’interessat i és acceptat pel mateix, informe tècnic 
municipal el qual conclou que, si bé l’objecte de la llicència d’obres sol·licitada es corres-
pon amb les previsions de la normativa urbanística d’aplicació, cal modificar i complemen-
tar la documentació aportada amb els punts següents per tal de poder-la informar correc-
tament: 
 

“1. Cal modificar el projecte eliminant tota referència a l’existència d’un habitatge 
en planta baixa, o bé, aportar la documentació registral acreditativa de la preexis-
tència de dit ús. 
2. Cal revisar la proposta de manera que es garanteixi, com a mínim, l’alçada cons-
truïda preexistent a la planta baixa.  
3. Cal revisar l’estudi de residus aportat, en quant al pressupost resultant, i incorpo-
rar els residus d’enderroc, si és el cas. 
4. Cal actualitzar l’apartat de normativa d’aplicació i comprovar el compliment del 
nou Reial Decret 470/2021 per part de la proposta presentada. 
5. Cal aportar la següent documentació: 

a. Estudi bàsic de seguretat i salut degudament signat. 
b. Sol·licitud de llicència d’obres majors signada per part del sol·licitant. 
c. Full d’estadística de la construcció complimentat i signat.” 

 
En data 28 de març de 2022 (ENTRA-2022-3374) l’interessat aporta nova documentació 
per tal de donar resposta a l’informe tècnic municipal, la qual consisteix en: 

- Informe tècnic de resposta a l’informe tècnic municipal signat pel tècnic redactor. 
- Projecte tècnic modificat i signat, el qual substitueix el presentat anteriorment. 
- Document d’acceptació de residus de la construcció per part d’un gestor autoritzat, 

actualitzat segons les tones de residus previstes a la nova versió de projecte. 
- Estudi bàsic de seguretat i salut signat pel tècnic redactor. 
- Sol·licitud de llicència d’obres majors signada per part del sol·licitant, sent el propi 

tècnic redactor en representació de la propietat. 
- Full d’estadística de la construcció complimentat i signat 

 
En data 31 de març de 2022 (ENTRA-2022-3528) el tècnic redactor aporta novament el 
projecte tècnic modificat i signat, el qual substitueix els projectes tècnics aportats amb an-
terioritat.  
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El projecte preveu l’enderroc parcial (36,28m²) del forjat de planta baixa d’una edificació 
existent, així com la seva reconstrucció. L’actuació no preveu un increment de volum ni de 
superfície. La finca existent compta amb divisió horitzontal, disposant dels següents 
números de referència cadastral: 5048316DG6054N0001UU (corresponent a la planta 
baixa destinada a local comercial actualment sense ús) i 5048316DG6054N0002II 
(corresponent a la planta primera, amb ús residencial-habitatge).  

Els promotors de l’obra són la Sra. - i el Sr. -, amb DNI - i -, respectivament. El projecte 
tècnic està redactat per l’arquitecte TAC, amb número de col·legiat 22.459/6. 

FONAMENTS DE DRET: 
 

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

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

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

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

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

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

- Ordenances fiscals vigents 

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

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB en 
sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la que correspon a la Riera del 
Pinar núm. 49 està classificada dins el sòl urbà consolidat i els paràmetres urbanístics 
d’aplicació queden regulats sota la clau “R2c” corresponent a residencial, zona urbà 
tradicional, subzona de carrers comercials. L’art. 182 del POUM estableix que l’ús 
dominant per a la clau R2c és el d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar, excepte a les plantes 
baixes amb façana a la Riera del Pinar (entre d’altres vies), on no es permet l’ús 
d’habitatge. A més, s’admeten d’altres usos com a compatibles i es considera com a ús 
complementari l’aparcament, excepte a les plantes baixes amb façana a la Riera del Pinar 
(entre d’altres vies) on no es permet l’ús d’aparcament.  
 
L’edificació existent sobrepassa la profunditat edificable, pel qual es troba en situació de 
disconformitat. Per als edificis en volum disconforme, l’art. 36 del POUM estableix: 

“2. En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d'edificació 
disconforme amb els paràmetres imperatius d'un nou planejament urbanístic, però 
que no quedin fora d'ordenació, s'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i 
rehabilitació i els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions bàsiques del nou 
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planejament.” 

Pel qual, una vegada justificat el compliment de tota la normativa d’aplicació, es conclou 
que es podran autoritzar les obres d’enderroc i reconstrucció de la porció de forjat indicat.  
 
SEGONA.- Vista la documentació presentada, es comprova que aquesta dona resposta a 
l’informe tècnic municipal de requeriment d’esmenes donat que es completa la 
documentació i es modifica de la següent manera: 

- Es suprimeix del projecte tota referència a l’ús d’habitatge en planta baixa, el qual 
no està permès d’acord amb la normativa urbanística d’aplicació. Val a dir que es 
segueix fent referència a l’ús d’habitatge i de garatge en planta baixa per part de 
l’informe pericial annexat, el qual va ser redactat per un tècnic diferent al redactor 
del projecte, no obstant, els usos d’habitatge i garatge no són existents en planta 
baixa ni estan permesos en dita planta baixa per la normativa municipal d’aplicació. 

- Es garanteix l’alçada construïda mínima de planta baixa de 2,60m.  
- S’actualitza l’estudi de residus incorporant els residus derivats de l’enderroc. 
- S’actualitza l’apartat de normativa incorporant el nou Reial Decret 470/2021. 
- S’aporta l’estudi bàsic de seguretat i salut, la sol·licitud de llicència d’obres majors i 

el full d’estadística de la construcció, degudament complimentats i signats. 
 
CONCLUSIONS: 

Per tot l’exposat, i donat que l’objecte de la llicència d’obres sol·licitada es correspon amb 
les previsions de la normativa urbanística d’aplicació, s’informa favorablement a la 
sol·licitud de llicència d’obres majors per a l’enderroc parcial i reconstrucció del forjat 
de planta baixa de l’edifici existent situat a la Riera del Pinar núm. 49 de Canet de 
Mar. 

L’executivitat de la llicència quedarà condicionada a l’entrega del projecte executiu signat i 
visat, el qual haurà d’obtenir el vistiplau per part dels serveis tècnics municipals, així com 
del full d’assumeix del tècnic competent signat i visat.  

En cas d’ocupació de la via pública durant les obres, serà necessari notificar-ho 
prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud normalitzat i liquidar les 
taxes corresponents.”  

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 17/05/2022, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
FETS 

En data 18/01/2022 (ENTRA-2022-441) el senyor TAC, arquitecte, actuant en nom i 
representació dels senyors -. i -., sol·licita llicència d’obres menors consistents en 
l’enderroc parcial i reconstrucció del forjat de planta baixa de l’edifici existent situat a la 
Riera del Pinar, 49, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat pel 
mateix tècnic. 

En data 19/01/2022 es notifica al tècnic redactor del projecte un requeriment d’esmenes en 
el qual es fa constar la documentació que cal presentar per acabar de completar 
l’expedient. En data 31/01/2022 (ENTRA-2022-913) es presenta nova documentació. 
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En data 07/03/2022 es notifica al tècnic redactor del projecte un requeriment d’esmenes en 
el qual es fa constar que l’expedient s’haurà de tramitar com a obres majors, i s’indica la 
documentació que cal presentar per acabar de completar-lo. En data 16/03/2022 (ENTRA-
2022-2789) es presenta nova documentació. 

En data 17/03/2022 l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar les esmenes 
que cal realitzar i la documentació que cal presentar per poder obtenir l’informe favorable. 
En la mateixa data, el requeriment d’esmena és notificat al tècnic redactor del projecte. 
 
En dates 28/03/2022 (ENTRA-2022-3374) i 31/03/2022 (ENTRA-2022-3503 i ENTRA-
2022-3518) es presenta nova documentació per completar l’expedient i, en data 
31/03/2022, l’arquitecta municipal emet informe favorable, donat que la documentació 
presentada dona resposta als requeriments d’esmenes efectuats i les obres proposades 
s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

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

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

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

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

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

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes a 
llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual estan 
subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel 
planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o 
utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja 
existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
del interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, va  documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
En data 31/03/2022 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte presentat, 
si bé imposa un seguit de condicions i recorda que l’executivitat de la llicència quedarà 
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condicionada a l’entrega del projecte executiu signat i visat, el qual haurà d’obtenir el 
vistiplau per part dels serveis tècnics municipals abans de les obres, així com del full 
d’assumeix del tècnic competent signat i visat 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat a 
ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Reforma 1,67 €/m2  36,28 m2 60,59 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
 
21/01/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000000157 ......................................... 168,21 € 
11/03/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001239 .......................................... 165,75 € 
 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a 
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul 
dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2021, ponderat amb els coeficients correctors 
que s’hi  detallen. 
 
D’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 17/03/2022,  
es constata que si bé al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 
20.941,84 euros, amb l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost resultant és de 
20.763,77 euros. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la llicència 
d’obres sol·licitada d’acord amb l’ordenança fiscal és el major dels esmentats, per la qual 
cosa la quota a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
20.941,84 € 4%  837,67 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
 
21/01/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000000156 ......................................... 837,67 € 
 
Cinquena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que 
poguessin resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 

Concepte Tipus Total 
Valors urbanístics en risc 2% PEM 418,84 € 

 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit dels imports següents: 
 
21/01/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000000158 ......................................... 418,84 € 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que s’ha aportat el document d'acceptació núm. DA22.022, signat per un gestor de residus 
autoritzat (EXCAVACIONS GERMANS CASAS, S.L. – Codis Gestor: E-897.05) per tal de 
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garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus, en compliment del que 
preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual 
s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). En aquest document hi consta el 
codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior 
gestió. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, si 
bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, de 
data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en la 
resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

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

CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors i amb el contingut de l’informe tècnic de 
data 31/03/2022, s’informa favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada. 

Com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar el projecte 
d’execució signat i visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics muni-
cipals, així com el full d’Assumeix del tècnic competent, signat i visat, en compliment 
del que disposa l’article 6.6 in fine de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i 
de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors als senyors - i –, per a l’enderroc parcial i 
reconstrucció del forjat de planta baixa de l’edifici existent situat a la Riera del Pinar, 
49, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions 
particulars: 

 L’executivitat de la llicència quedarà condicionada a l’entrega del projecte 
executiu signat i visat, el qual haurà d’obtenir el vistiplau per part dels serveis 
tècnics municipals, així com del full d’assumeix del tècnic competent signat 
i visat.  

 En cas d’ocupació de la via pública durant les obres, serà necessari notificar-ho 
prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud normalitzat i 
liquidar les taxes corresponents. 
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Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació provisi-
onal en concepte de l’impost sobre construccions i a les taxes urbanístiques, segons 
detall següent: 
 

CONCEPTE IMPORT SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PA-

GAMENT 

Taxes Urbanís-
tiques 

333,96 € 

168,21 € 
Nº: 2022/0000000157 
20/01/2022 

21/01/2022 

165,75 € 
Nº: 2022/0000001239 
07/03/2022 

11/03/2022 

ICIO     837,67 € 
Nº: 2022/0000000156 
20/01/2022 

21/01/2022 

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

CONCEPTE IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ DATA DE PAGAMENT 

Garantia pels valors 
urbanístics en risc     418,84 € 

Nº: 2022/0000000158 
20/01/2022 21/01/2022 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
3.2. Promoció Econòmica i Turisme. APROVACIÓ MODIFICACIÓ REDACCIÓ 
CLÀUSULA 5A. DEL CONVENI SIGNAT AMB ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 
CANET CENTRE I ATORGAMENT SUBVENCIÓ  NOMINATIVA 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 
2020 va aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb l’Associació de Comer-
ciants Canet Centre i l’atorgament d’una subvenció nominativa, amb el següent detall: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 

atorgat 
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Atès que en data 21 de gener de 2021 es va signar el conveni de col·laboració amb 
l’esmentada entitat i la quantitat prevista com a subvenció es va fer efectiva per avan-
çant, en tres pagaments fraccionats amb els imports i terminis indicats a la clàusula 
sisena del conveni, amb càrrec a la partida 30 43100 48300 del pressupost municipal 
de l’exercici 2021. 
 
Vist l’informe proposta del servei de data 22 de març de 2022, amb CSV 
d487e4c46c9444a5b0d27d5452f26909001, en el qual es proposa rectificar l’errada 
material existent al primer paràgraf de la clàusula cinquena del conveni signat amb 
l’esmentada entitat. 
 
Vist que consta a l’expedient l’informe desfavorable de Secretaria de data 24 de març 
de 2022 amb CSV 107a2d3cd8814d1492ba302ab0f4f714001. 
 
Vist que consta a l’expedient l’informe 2022CINT000046 emès per la interventora acci-
dental en data 26 d’abril de 2022, amb la conclusió de procedir a la SUSPENSIÓ de la 
tramitació de l’expedient fins que s’esmenin les incidències indicades o es resolgui la 
discrepància de conformitat amb el procediment previst als articles 217 i 218 del 
TRLRHL i 15 del RCI. 
 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia número 2022/958 de data 13 de maig de 2022 
s’ha aixecat el reparament i s’ha resolt la discrepància manifestada per la interventora 
accidental en el seu informe número 2022CINT000046 de data 26 d’abril de 2022. 
 
Fonaments de dret: 
 
Ordenança municipal de subvencions 
 
Annex I de les Bases d'Execució del Pressupost, de conformitat amb els articles 2.2.a) 
i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 65 del 
Reglament que desenvolupa la Llei General de Subvencions, aprovat per RD 
887/2006, de 21 de juliol. 
 
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú. 
 
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.- ACORDAR la modificació de la redacció de la clàusula cinquena del conve-
ni aprovat, per afegir al primer paràgraf, l’incís següent, de forma que quedaria redac-

Associació de 
Comerciants 
Canet Centre 

G66986027 

Execució d’accions durant l’any 2021 
per millorar la competitivitat del teixit 
comercial i de serveis del municipi da-
vant la situació provocada per la CO-
VID-19 

95.000,00 € 
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tat com segueix: «[...] CINQUENA.- Cost del projecte i aportació municipal. L'aportació 
econòmica de l'Ajuntament de Canet de Mar ascendeix a 95.000,00€, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 30 43100 48300, “Subvenció nominativa entitats comerci-
ants”, i estarà destinada i s'aplicarà a la realització de les activitats i funcions descrites 
en aquest Conveni. Aquesta subvenció cobrirà el 100% del cost total del projecte 
subvencionat per tractar-se d’una situació d’excepcionalitat. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria 
 
3.3. Recursos Humans i Organització. APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES BOR-
SA TRESORERIA 
 
Fets: 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de març de 2022, es van aprovar les  
bases específiques per a la selecció i constitució d’una borsa de treball, mitjançant un 
concurs oposició lliure, del lloc de treball de Tresoreria, que en aquell moment estava 
no efectivament ocupat a la plantilla de personal funcionari. 
 
Atès que en data 16 de maig de 2022, el funcionari amb habilitació nacional que té en 
propietat el lloc de treball de Tresoreria de l’Ajuntament de Canet de Mar, ha comunicat 
davant l’Ajuntament on estava prestant servei en comissió de serveis, la seva voluntat 
de revocar aquesta comissió de serveis i reincorporar-se a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, amb efectes del dia 1 de juny de 2022. 
 
Vist el decret RES2022/985, de data 17 de maig, pel qual l’Ajuntament de Canet de 
Mar, manifesta la seva conformitat en la revocació de la comissió de serveis que tenia 
autoritzada el titular del lloc de treball. 
 
Atès que amb la reincorporació del titular del lloc de treball, decau l’objecte de les 
bases aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de març de 2022. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, considera necessari i convenient comptar amb 
una borsa de  treball per cobrir possibles futures vacants del lloc de tresorer/a, 
correspon modificar les bases inicialment aprovades, mantenint la resta d’actuacions 
del procés selectiu.  
 
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: Modificar la base 1 de les bases per a la selecció i constitució d’una borsa 
de treball, mitjançant un concurs oposició lliure, del lloc de treball de Tresoreria, essent 
el redactat modificat el següent: 
 
1.- Objecte de la convocatòria: 
 
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, 
mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de 
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tresorer/a, per cobrir possibles vacants que es puguin produir a la plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
L’esmentat lloc de treball es troba enquadrat en el subgrup A1, amb les retribucions i 
jornada de treball que corresponguin d’acord amb la Relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, els acords i convenis subscrits amb la representació del 
personal municipal i la legislació vigent.   
  
Aquesta convocatòria es regirà per les presents Bases específiques i per les Bases 
generals aprovades pel Ple Municipal en sessió de data 29 d’abril de 2021, i 
publicades, una vegada aprovades definitivament  al Butlletí Oficial de la Província de 
data 9 de juliol de 2021. 
 
SEGON: Anul·lar les bases 8.- Proposta, 9.- Presentació de documents i 10.- Nome-
nament i presa possessió, de les bases per a la selecció i constitució d’una borsa de 
treball, mitjançant un concurs oposició lliure, del lloc de treball de Tresoreria,  per haver 
decaigut el seu objectiu en el procés selectiu. 
 
TERCER: Incorporar les base 12.bis i 13 bis, a les bases per a la selecció i constitució 
d’una borsa de treball, mitjançant un concurs oposició lliure, del lloc de treball de Tre-
soreria, que quedaria redactat de la manera següent: 
 
12.bis – Presentació de documents: 
 
L’aspirant a qui s’ofereixi un nomenament interí haurà de presentar a la secretaria de 
la corporació, en el termini de 5 dies hàbils, a comptar del dia següent al de 
l’acceptació del nomenament els documents acreditatius del compliment dels requisits 
exigits a la convocatòria. 
 
Així mateix haurà d’aportar: 

- Declaració responsable de no estar inhabilitada per sentència ferma per a 
l’exercici de funcions públiques i no haver estat separada, per resolució 
disciplinària ferma, del servei de cap administració pública. 
 

- Declaració responsable de no estar afectada per la normativa 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o, si 
s’escau, sol·licitar la compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la 
Corporació, o exercir, altrament, l’opció prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, a l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i a 
l’article 337 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat 
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

 
12.1.bis Nomenament i presa possessió  
 
Una vegada presentada la documentació, el President de la Corporació sol·licitarà de 
la Direcció General d’Administració Local el corresponent nomenament interí en favor 
de l’aspirant proposat, el/la qual haurà de prendre possessió del lloc de treball prèvia la 
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prestació del corresponent jurament o promesa conforme al Reial Decret 707/1979, de 
5 d’abril, i Decret 359/1986, de 4 de desembre. 
 
QUART: Publicar aquestes modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i un text refós a la seu electrònica de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
CINQUÈ: Notificar les modificacions aprovades a les bases de la convocatòria als 
aspirants presentats a la convocatòria inicialment publicada en el BOP de Barcelona, 
de data 25 de març de 2022, als quals es mantindrà la seva condició d’aspirants, llevat 
que en el termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de la recepció de la 
corresponent notificació manifestin la seva renúncia a la convocatòria.  
 
SISÈ: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
3.4. Cultura i Patrimoni. ACCEPTACIÓ PROPOSTA PROVISIONAL AJUTS AD-
QUISICIÓ LLIBRES I DIÀRIES DESTINATS A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE 
LECTURA PÚBLICA A CATALUNYA 
 
Fets: 
 
En data 29 d’abril de 2022 s’ha fet públic l’atorgament de la subvenció en espècies de 
9.000,00€ de la sol·licitud de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’adquisició de llibres 
i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càr-
rec a la partida 7495 D/760000199/4431/0000. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 17 de maig de 2022 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2240/2022 1355   
Assumpte: Subvencions es espècies fons documental Biblioteca (SAB) 
 

INFORME TÈCNIC 
Fets: 
 
El DOGC de 14 de març de 2022 publica la resolució CLT/655/2022, de 4 de març, per 
la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a 
la iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, 
per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competiti-
va, per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les bi-
blioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2022. 
 
El decret de l’ajuntament de Canet de Mar núm. 583 de data 24 de març de 2022, va 
resoldre la sol·licitud de subvenció a l’OSIC d’acord amb la proposta provisional de 
concessió de les subvencions en espècies i d’acord amb la franja de població de Ca-
net de Mar segons el qual li pertoca una subvenció de 9.000,00€.  
 
En data 29 d’abril de 2022 s’ha fet públic l’atorgament de la subvenció en espècies de 
9.000,00€ de la sol·licitud de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’adquisició de llibres 
i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càr-
rec a la partida 7495 D/760000199/4431/0000. 
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Fonaments de dret:  
 
Les bases generals que consten a l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural publicat mitjançant la Resolució 
CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC. núm. 8292, de 11 de desembre de 2020). 
 
L’apartat 1 de l’annex de l’Acord del 24 de febrer de 2022 del Consell d’Administració 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases específiques 
que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les biblioteques, publicat 
mitjançant la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC. núm. 7784 de 9 
de gener de 2019). 
La normativa general de subvencions.  
 
Consideracions tècniques:  
 
Primera.- Es proposa acceptar la subvenció en espècies per a l’Adquisició de llibres i 
diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, per 
l’import de 9.000,00€. 
 
Segona.- Comunicar aquesta concessió a la Direcció de la Biblioteca P. Gual i Pujadas 
i als serveis econòmics de l’ajuntament 
 
Conclusions:  
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement per a 
l’acceptació de la subvenció objecte del present informe. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 
Tècnica municipal.  

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Acceptar la proposta provisional de concessió en espècie dels ajuts concedits 
a l’Ajuntament de Canet de Mar per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria per l’adquisició de llibres i dia-
ris destintats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.  
 
Nom beneficiari Descripció Acció Import  Partida Pressupostària 
Ajuntament de 
Canet de Mar 

Adquisició de novetats editorials 9.000,00€ 7495 
D/760000199/4431/0000 

 
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  24 de febrer de 2022, pel qual s’aproven les bases específi-
ques que regeixen la concessió de subvencions en espècie per l’adquisició de nove-
tats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectu-
ra Pública de Catalunya publicat mitjançant la resolució CLT/3050/2018, de 20 de 
desembre (DOGC núm. 7784, de 9 de gener de 2019. 
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Tercer.- Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
3.5. Cultura i Patrimoni. ACCEPTACIÓ RECURS ECONÒMIC “ACTIVITATS 
CULTURALS CICLE FESTIU” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 31 de 
març de 2021, va acordar “Aprovar, per delegació de la Presidència, les concessi-
ons del fons de prestació “Activitats culturals del cicle festiu”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023”, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la 
Diputació de Barcelona.  
 
El recurs econòmic “Activitats Culturals del cicle festiu” està destinat a tots els ajunta-
ments dels municipis de la província de Barcelona, i dotat amb una quantitat mínima 
de 1.500 € més l’import resultant de multiplicar 0,07 € pel nombre d’habitants tenint en 
compte que la població de referència a efectes de la valoració és la corresponent al 
padró vigent en el moment de l’aprovació del Catàleg: les dades de població oficials a 
1/1/2021. La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 2.585,00 €. 
(Codi 22/Y/317626 i Operació Comptable:  Número – 2203000495 Posició – 37). 
 
Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució comprés en-
tre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022, i justificació fins al 15 de novem-
bre de 2022. 
 
La concessió s’entén acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes comptat 
des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament la 
renúncia 
 
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 el recurs econòmic “Activitats Culturals del cicle festiu” destinat a 
tots els ajuntaments dels municipis de la província de Barcelona amb una quantitat 
mínima de 1.500 € més l’import resultant de multiplicar 0,07 € pel nombre d’habitants 
segons les dades de població a 1/1/2021. La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Ca-
net de Mar és de 2.585,00 €. (Codi 22/Y/317626 i Operació Comptable:  Número – 
2203000495 Posició – 37). 
 
Segon.- Preveure i realitzar les activitats necessàries per justificar aquest recurs en el 
temps i forma que requereixen les bases de la convocatòria. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis econòmics de l’ajuntament de Canet 
de Mar. 
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3.6. Secretaria. APROVACIÓ 2A. I ULTIMA PRÒRROGA DEL SERVEI DE PSICO-
LOGIA I LOGOPÈDIA  

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2019, 
va acordar adjudicar a la societat Eduvic, SCCL, amb NIF núm. F60709896, el contrac-
te del servei de psicologia i logopèdia.  
 
Atès que en data 12 de novembre de 2019, es va procedir a la formalització del con-
tracte, establint-se en la clàusula quarta una durada del contracte de dos anys, per bé 
que podrà ser prorrogat, d’any en any fins un màxim de 4 anys, pròrrogues incloses. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de maig de 2021, va 
acordar aprovar la 1a. pròrroga del contracte del servei de psicologia i logopèdia. 
 
Atès que en data 4 de maig d’enguany, la Sra. ACD, en representació de la societat 
Eduvic, SCCL, ha sol·licitat d’aquest Ajuntament la segona i última pròrroga de 
l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 10 de maig d’enguany, per la tècnica d’educació, que cons-
ta a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès en data 16 de maig d’enguany per la secretaria municipal, que consta 
a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable núm. 2022CINT000070 emès en data 17 de maig d’enguany per 
la interventora, que consta a l’expedient. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
PRIMER.- Aprovar la segona i última pròrroga del contracte per a la prestació del ser-
vei de psicologia i logopèdia, pel preu de 39.243,66 €, import exempt d’IVA d’acord 
amb l’article 20.Ú.3 i 20.Ú.8 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre, a la societat 
Eduvic, SCCL  amb NIF núm. F60709896, prevista en la clàusula quarta del document 
de formalització, per 1 any més, amb data d’inici el 13 de setembre d’enguany i finalit-
zació el 15 de juliol de 2022. 
 
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per totes 
i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 12 de novem-
bre de 2019. 
 
TERCER.-  Autoritzar i disposar de la despesa per import de 13.735,28 €, en favor de 
la societat Eduvic, SCCL amb NIF núm. F60709896,  amb càrrec a l’aplicació pressu-
postària 51 32300 22706 del pressupost municipal per l’any 2022 (AD núm. 
220220004711) i amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023, pel següent import: 
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 25.508,38 € (AD futur núm. 220229000018) 
 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del 
Tex refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per als esmentats 
exercicis, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat I suficient. 
 
QUART.- Notificar la present resolució a la interessada. 
 
CINQUÈ.- Comunicar la present resolució a intervenció i a la responsable del contracte 
als efectes oportuns. 
 
3.7. Tresoreria. APROVACIÓ DEL CONVENI DE SUBVENCIO NOMINATIVA A 
L’ASSOCIACIÓ MOIXONS LLEPAFILS DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR 

Fets: 

Atès allò que disposen els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ge-
neral de subvencions, article 65 del Reglament de la llei general de subvencions, apro-
vat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’article 7 de l’Ordenança municipal de 
bases reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar, i 
l’article 34 de les Bases d’execució del pressupost vigents en aquest exercici. 

Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2022 en l’apartat cor-
responent a l’Àrea de Festes al capítol 4 té l’assignació nominativa per a l’Associació 
Moixons Llepafils de Canet de Mar la quantitat de 6.400,00€, i que els crèdits necessa-
ris estan consignats a l’aplicació pressupostària indicada en els acords. 

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar per a la tasca que porten a terme com 
és la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de 
l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular, la Diada del Cargol 
i/o qualsevol altre col·laboració amb entitats o muntatge de nova creació i atorgament 
de subvenció nominativa per aquesta finalitat, el text del qual és el següent: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ MOIXONS LLEPAFILS 
DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

REUNITS 

D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, i 
Assumpta Revoltós Vaquer, Regidora de Festes, assistits per Laura Garcia Álvarez, 
Secretaria de la Corporació que dóna fe de l’acte.   
 
I de l’altra, AAM, en nom i representació de L’associació Moixons Llepafils de Canet de 
Mar amb adreça al carrer Saüc, 23 de Canet de Mar i NIF: G-62866330 amb el número 
91 al registre municipal d’entitats.  
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per contractar 
i obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 

MANIFESTEN 

I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part del 
nucli competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 

II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les subvenci-
ons previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions. 

III.- Que a l’Ajuntament de Canet de Mar li interessa que cada any es porti a terme la 
tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de l’enterro 
d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular, la Diada del Cargol i/o qual-
sevol altre col·laboració amb entitats o muntatge de nova creació que entri dins els 
interessos del Govern municipal, per al gaudi de tota la població.  

IV.- Que l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar va néixer per tal de promoure 
la cultura gastronòmica local i dur a terme diverses activitats culturals relacionades 
amb la gastronomia i costums locals. També donaran suport a altres entitats que es 
dediquin a promoure activitats no lucratives.  

Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb sub-
jecció a les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte 

És objecte del present conveni instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament 
de Canet de Mar a l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar per tal de satisfer 
les despeses derivades per l’execució de les diferents activitats incloses dins aquest 
conveni en la clàusula segona apartat a) punt 1. 

SEGONA.- Obligacions de les parts  

a) Ajuntament de Canet de Mar: 
 

1.-L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import de 6.400 € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32 33800 48302 per subvencionar les despe-
ses relatives al funcionament ordinari de l’entitat, així com les corresponents al mun-
tatge i realització de la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la 
sardinada de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular i la 
Diada del Cargol. 
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2.-Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet, la 
guia activa, el web municipal i si s’escau butlletí municipal.  

3.-Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i 
l’organització d’activitats al municipi. 

b) Associació Moixons Llepafils: 

1.-Muntatge, preparació i realització de dos actes de Carnaval molt arrelats al municipi, 
com és la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes i la sardinada 
de l’enterro del mateix personatge. 

2.-Muntatge, preparació i realització de la Marxa Popular. 

3.- Muntatge, preparació i realització de la Musclada Popular. 

4.- Muntatge, preparació i realització de la Diada del Cargol. 

5.-Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre 
l’Ajuntament i les entitats. 

6.-La difusió de les activitats que organitza l’entitat, i en les quals col·labora 
l’Ajuntament, ja sigui directa o indirectament, hauran de ser editats en català i comptar 
amb el logotip de l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la col·laboració de” i comptar 
amb la marca És Canet. 

7.-Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula tercera d’aquest con-
veni. 

TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 

1.- La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 100% 
en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni. 

2.- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present conveni 
finalitza el 31 de gener de 2023. 

3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 

a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se cir-
cumscriu 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 la identi-
ficació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la data de 
pagament.  
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d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de les activitats, ajustades al 
present conveni i datades dintre del període 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 subvenció 

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

· Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 

· 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'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els casos següents: 

- Vendes al menor 

- Transport de persones 

- Serveis d'hostaleria i restauració 

- Subministrament de begudes i 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 
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e).- 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.  

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

g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat bene-
ficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, informe 
d'auditoria (només en el cas de les obligades).  

4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 

5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol altres administracions o ens públics o privats, 
amb el benentès que l'import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el 
cost de l'activitat subvencionada.  

QUARTA.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2022. 

Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el 
no acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, 
la seva anul·lació. 

En tot allò no previst en aquest conveni resultarà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i normativa de desenvolupament.   

CINQUENA.- Causes d’extinció del conveni. 
Són causes d’extinció del present conveni: 

- El transcurs del termini de vigència. 
- L’incompliment greu i manifest, material o legal, de qualsevol de les obligacions 

derivades d’aquest conveni. 
- El mutu acord de les parts signatàries. 
- La impossibilitat d’aconseguir la totalitat de l’objecte o finalitat prevista en el 

present document. 
- Qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc 

normatiu vigent. 
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SISENA.- Modificació del conveni. 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda i recull l’esperit i els objectius de les converses i 
els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conve-
ni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni, o els possibles acords complementaris del 
que figura en aquest text, s’hi afegiran al mateix en forma d’annex, hauran de constar 
per escrit i estar signats per les parts, estant aquestes degudament autoritzades per a 
fer-ho. 
 
SETENA.- Naturalesa jurídica del conveni. 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la norma-
tiva que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
VUITENA.- Jurisdicció competent. 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resol-
dre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans 
de l’ordre jurisdiccional contenció administratiu. 

I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen dues 
còpies del present conveni a Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.” 

Vista la memòria del responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament, que consta a 
l’expedient. 

Vist l’informe de fiscalització de la interventora Municipal, emès en data 17.05.2022, en 
conformitat, sense observacions. 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria de Festes, s’acorda per unanimitat dels membres 
assistents: 
 

PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Moixons Llepafils 
de Canet de Mar per import de 6.400€ per tal de satisfer les despeses relatives al fun-
cionament ordinari de l’entitat, així com les corresponents al muntatge i realització de 
la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de 
l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular, la Diada del Cargol 
i aprovar el corresponent conveni de col·laboració el text del qual es transcriu a la part 
expositiva. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 6.400€ amb càrrec a la partida pressu-
postària 32  33800  48302 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent. 
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TERCER.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 6.400€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 32  33800  48302  de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit corres-
ponent. 

QUART.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria 
municipal. 

3.8. Educació, Igualtat i Participació. ACCEPTACIÓ AJUTS ECONÒMICS EN RÈ-
GIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA CONVOCATÒRIA CATÀLEG 2022. PLA 
CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023(EXP. NÚM. 
2021/0022828) 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de abril de 
2022, ha aprovat l’acord núm. 223/22, de procediment de concessió d'ajuts econòmics 
en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp. núm. 2021/0022828).  
 
Vist l’informe dels i les tècnics/es de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a 
l’expedient.  
 
Atès que la proposta no està subjecte a fiscalització prèvia (Arts. 214 i 219.1 TRLHL).  
 
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 les concessions següents:  
 
 
Recurs 

 
Actuació 

 
Codi XGL 

 
Centre gestor 

Import 
concessió 
total (EUR) 

Import 
concessió 

2022 (EUR) 
Activitats de la Xarxa 
d'Arxius Municipals 

Audiovisual sobre la creació 
del Teatre Municipal: "La 
recuperació del Teatre a 
Canet: el TMC" 

22/Y/324087Oficina de 
Patrimoni Cultural 

3.915,00 3.915,00 

Activitats de la Xarxa de 
Museus Locals 

Exposició de pintura al voltant 
de 1900: Pintures del Mar 

22/Y/324156Oficina de 
Patrimoni Cultural 

5.225,00 5.225,00 

Noves oportunitats 
educatives 4.10: 
finançament de projectes 
innovadors 
de transicions educatives 

 
Projecte orientació educativa i 
sociolaboral amb inserció 

 
22/Y/323336

Gerència de 
Serveis 
d'Educació 

 
6.016,63 

 
6.016,63 

Escoles i centres 
educatius: finançament 
d'escoles municipals 

Programa instrumental Escola 
d'Adults Maria Saus 

22/Y/323391Gerència de 
Serveis 
d'Educació 

5.923,72 5.923,72 

Ciutats educadores: 
finançament de 
programes de connexió de 
temps i espais educatius 

 
Projecte de suport a 
l'escolaritat Mira't 

 
22/Y/323498

Gerència de 
Serveis 
d'Educació 

 
7.133,02 

 
7.133,02 

Finançament per a la Difondre els drets dels infants  Servei de   
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promoció i prevenció en 
l'àmbit de la infància i 
l'adolescència 

als centres educatius de 
primària del nostre municipi 

22/Y/322781Convivència, 
Diversitat i Cicle 
de Vida 

3.807,43 3.807,43 

Sanitat ambiental Sanitat ambiental a Canet de 
Mar 

22/Y/321466Servei Salut 
Pública 

14.775,00 14.775,00 

Promoció de la salut Tallers als centres de 
secundària 

22/Y/321730Servei Salut 
Pública 

4.034,50 4.034,50 

Animals de companyia 
(gossos i gats) 

Animals de companyia 
(gossos i gats) a Canet de Mar 

22/Y/322019Gerència de 
Serveis de Salut 
Pública i Consum 

1.000,00 1.000,00 

Esdeveniments esportius Final Cros Màster de 
Catalunya 

22/Y/325406Oficina Activitats 
Esportives 

2.057,79 2.057,79 

Ajuts a la pràctica 
esportiva per a col·lectius 
vulnerables 

Beques esportives 22/Y/325426Oficina Activitats 
Esportives 

5.000,00 5.000,00 

 
 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en les condicions que regeixen.  
 
Tercer.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els presents acords.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.  
 
 
3.9. Educació, Igualtat i Participació. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUTS 
INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLES CANET DE MAR CURS 2022-2023 
 
Fets: 

En data 15 de juny de 2016 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre 
l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Maresme relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
menjador, el qual inclou la gestió dels ajuts individuals de menjador per raons 
socioeconòmiques i geogràfiques de l'alumnat. I el 4 de desembre de 2018 se signa 
l’Addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Maresme relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del 
servei escolar de transport i del servei escolar de menjador, publicada en el DOGC 
7804, de 6 de febrer de 2019. 

El Decret del Departament d’Ensenyament núm. 160/1996, de 14 de maig, pel qual es 
regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d'Ensenyament, publicat en el DOGC núm. 2208 - 20/05/1996, disposa 
que les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, poden 
establir ajuts de menjador per a l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la 
gratuïtat del servei, que cobreixin totalment o parcialment el cost del servei escolar de 
menjador. Per a l’establiment d’aquests ajuts es tindran en compte les condicions 
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socials, econòmiques i geogràfiques de l’alumnat, així com l’escolarització en centres 
d’educació especial. 

Anualment el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya aprova els 
criteris corresponents a les ajudes sufragades amb fons públics, així com les 
addendes econòmiques anuals, especificant els imports destinats als ajuts individuals 
de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per a cada curs 
escolar. 

Anualment el Consell Comarcal del Maresme aprova les “Bases reguladores de la 
convocatòria dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o 
geogràfiques”, seguint les instruccions que dicta el propi Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. Les bases preveuen la col·laboració dels ajuntaments en la 
gestió dels ajuts pel que fa a l’alumnat del municipi, en tant que administració local de 
referència del ciutadà. 

Vista la resolució de data 8 d’abril de 2022 emesa pel president  del Consell Comarcal 
del Maresme en que s’aprova inicialment i per urgència  les Bases reguladores i els 
seus annexos de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador 
escolar, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació 
infantil, escolaritzats en centres sufragats amb fons públics, per al curs escolar 
2022/2023,tenint en compte que l’esmentada aprovació resta condicionada a 
l’acceptació per part del Consell Comarcal del Maresme de la delegació de 
competències per part de la Generalitat de Catalunya en matèria d’Educació. 

Atès que en data 12 d’abril de 2022 es  va notificar l’esmentada aprovació a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

Atès que la Junta de Govern Local, en data 29 d'abril de 2021, va aprovar el Conveni 
de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a l’establiment de les con-
dicions de gestió i el funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats 
socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi de Canet de Mar. 
 
Atès que cal aprovar el termini de presentació de sol·licituds de la “Convocatòria 
d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del 
municipi de Canet de Mar”. 
 
Vist l’Informe-Proposta de la Tècnica d’Educació, de data 5 de maig de 2022, i que 
consta a l’Expedient. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.-  Aprovar el termini per a la presentació de sol·licituds, que es farà entre el 23 
de maig i el 17 de juny de 2022, mitjançant instància en línia i de manera presencial a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de Mar, d’acord amb el punt 4t 
de les bases de la Convocatòria d’ajuts individuals de menjador per al curs 2022-2023 
del Consell Comarcal d’acord segons la resolució de data 8 d’abril de 2022. 
.  
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Segon.- Establir que per als tràmits de sol·licitud s’utilitzaran els models normalitzats 
que aprova i tramet el Consell Comarcal del Maresme junt amb les bases que regeixen 
la convocatòria. 
 
Tercer.- Publicar tota la informació relativa a la convocatòria a la web de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als centres educatius de Canet de Mar. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als següents departaments de l’Ajuntament:  

- Àrea de Benestar Social 
- Oficina d’Atenció al Ciutadà. 

 
3.10. Educació, Igualtat i Participació. ACCEPTACIÓ RECURSOS ECONÒMICS 
CATÀLEG DE SERVEIS DIBA 22 DE LES ÀREES D'IGUALTAT I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 28 
d’abril de 2022,  va aprovar la concessió d’ajuts econòmics en règim de concurrència 
competitiva de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de Concertació xarxa de Go-
verns Locals 2020-2023; relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021- 
2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AP 226/21). 
En relació a les àrees d’Igualtat i Participació Ciutadana, han atorgat les subvenci-
ons/recursos econòmics que segueixen:  
 
1- El recurs econòmic “Finançament en l’àmbit de l’abordatge de les violències mas-
clistes”, està destinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelona. La quantitat 
atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 8.000,00 €. (Codi 22/Y/322457) 
 
2- El recurs econòmic “Finançament en els àmbits d’igualtat de gènere i de la diversitat 
sexual, afectiva i de gènere”, està destinat a tots els ajuntaments de la província de 
Barcelona. La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 7.971,15 €. 
(Codi 22/Y/322457) 
 
3- El recurs econòmic “Finançament per a la promoció i prevenció en l’àmbit de la in-
fància i l’adolescència” està destinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelo-
na. La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 3.807,43 €. (Codi 
22/Y/322781) 
 
Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució comprés en-
tre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.  
 
Vist l’informe tècnic emès en data 13 de maig, pel Tècnic Auxiliar de Participació 
Ciutadana, incorporat a l’expedient administratiu.  
 
FONAMENTS DE DRET: 
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Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
 
PRIMER.- Acceptar els recursos econòmics: 
 
1- El recurs econòmic “Finançament en l’àmbit de l’abordatge de les violències mas-
clistes”, està destinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelona. La quantitat 
atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 8.000,00 €. (Codi 22/Y/322457) 
2- El recurs econòmic “Finançament en els àmbits d’igualtat de gènere i de la diversitat 
sexual, afectiva i de gènere”, està destinat a tots els ajuntaments de la província de 
Barcelona. La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 7.971,15 €. 
(Codi 22/Y/322457) 
 
3- El recurs econòmic “Finançament per a la promoció i prevenció en l’àmbit de la in-
fància i l’adolescència” està destinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelo-
na. La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 3.807,43 €. (Codi 
22/Y/322781) 
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin rela-
ció amb el present acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
QUART.- Comunicar aquest acords i aprovació de recursos  a Secretaria, a la Inter-
venció i Tresoreria Municipals. 
 
 
3.11. Educació, Igualtat i Participació. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ 
SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 1/21 PRESENTADES FORA DE 
TERMINI 
 
Fets: 
 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data de 8 de juliol 
2021, va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovació de la convocatòria de les  
subvencions en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021, a favor de les 
persones físiques i d’entitats públiques i privades que realitzin activitats d’utilitat 
pública o interès social, en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, que complissin els requisits generals i específics 
establerts en les bases i estiguessin legalment constituïdes i inscrites en el Registre 
Municipal d’Associacions, recollides a l’Annex de l’acord esmentat. 

En el cas del programa de les àrees de Cultura, Educació, Esports, Joventut, Benestar 
Social, que són les que han rebut justificacions de despreses fora de termini; l’import 
de la convocatòria fou l’establert en el quadre adjunt: 

 

Programa Aplicació pressupostària Import 
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BENESTAR SOCIAL 40 23100 48200 12.000,00 € 

CULTURA 31 33400 48200 20.000,00 € 

EDUCACIÓ 51 32000 48200 12.000,00 € 

ESPORTS 52 34100 48200 39.750,00 € 

JOVENTUT 41 33700 48200 1.700,00 € 

 

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

 

Quant al programes de les àrees municipal indicades, les subvencions atorgades foren 
les següents: 

 

Nom Entitat NIF Projectes 2021 
Import 
Atorgat 

Import 
Bestreta 

Ass. Jubilats de Canet de Mar 
2020 

G02722866 
Festival Jardins 

de  
Comediants 

1.237,00 € 618,50€ 

Institut Lluís Domènech i Mon-
taner 

Q5850056B 

Conferències, 
xerrades i tallers; 
Formacions pro-
fessorat; Diada 

de St. Jordi 

895,89 € 
447,95 € 

 

Institut Lluís Domènech i Mon-
taner 

Q5850056B 
Activitats espor-

tives 
300,00€ 150,00€ 

Club Billar Canet 
G62913132 
 

Competicions 
Federació 

730,84€ 365,42€ 

Associació Esplai Strankis G05119075 
Casal d’estiu 

Strankis 
864,91 € 432,46 € 

Associació de Jubilats de Ca-
net de Mar 2020 

G02722866 
Cursets/tallers gent 

gran 604,77€ 302,39 €  

Associació "Terra i Cel" G60465879 

Casal d’estiu 
2021 per a per-
sones amb 
discapacitat greu 

3.087,53€ 1.543,77 € 

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

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

Vista les documentacions justificatives, que foren presentades fora de termini, per les 
entitats beneficiaries de les subvencions atorgades per les àrees municipals 
esmentades, d’acord amb els informes tècnics emesos per les diferents persones 
responsables tècniques de les esmentades àrees. 

 
Vistos els informes tècnics: 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’Esports, de data 18 de maig de 2022, que consta a 
l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de Joventut, de data 29 d’abril de 2022, que consta a 
l’expedient administratiu. 
 
Vist els informes emesos per la tècnica de Benestar Social, de data 22 de març de 
2022, que consta a l’expedient administratiu. 
 
Vistos l’informe emès per la tècnica de Cultura, de dates 21 d’abril de 2022  que 
consta a l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Educació, de data 13 d’abril de 2022, que consta a 
l’expedient administratiu. 
 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia s’ha aixecat el reparament i s’ha resolt la 
discrepància manifestada per l’interventor a l’informe núm. 2022CINT000073, de 17 de 
maig de 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.- APROVAR la justificació dels següents imports corresponents a 
subvencions ordinàries de la convocatòria 1/2021 del Programa de Concurrència 
Competitiva de les àrees de Cultura, Educació, Esports, Joventut, Benestar Social 
atorgades per Acord de Junta de Govern de 23 de desembre de 2021: 

 

Nom Entitat NIF Projectes 2021 
Import 
Atorgat 

Import 
Bestreta 

Ass. Jubilats de Canet de 
Mar 2020 

G02722866 
Festival Jardins 

de  
Comediants 

1.237,00 € 618,50€ 

Institut Lluís Domènech i 
Montaner 

Q5850056B 

Conferències, 
xerrades i tallers; 
Formacions pro-
fessorat; Diada 

895,89 € 
447,95 € 
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de St. Jordi 

Institut Lluís Domènech i 
Montaner 

Q5850056B 
Activitats espor-

tives 
300,00€ 150,00€ 

Club Billar Canet 
G62913132 
 

Competicions 
Federació 

730,84€ 365,42€ 

Associació Esplai Strankis G05119075 
Casal d’estiu 

Strankis 
864,91 € 432,46 € 

Associació de Jubilats de 
Canet de Mar 2020 

G02722866 
Cursets/tallers gent 

gran 604,77€ 302,39 €   

Associació "Terra i Cel" G60465879 

Casal d’estiu 
2021 per a per-
sones amb 
discapacitat greu 

3.087,53€ 1.543,77 € 

 
SEGON.- 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 les àrees de Cultura, Educació, 
Esports, Joventut, Benestar Social 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 
Import 
Atorgat 

Import 
Bestreta 

Liquidació 
a   

pagar 

Ass. de Jubilats de Ca-
net de Mar 2020 

G02722866 
Festival Jardins 
Comediants 

1.237,00 € 618,50 € 618,50 €  

Institut Lluís Domènech i 
Montaner 

Q5850056B 

Conferències, xer-
rades i tallers; For-
macions professo-
rat; Diada de St. 
Jordi 

895,89 € 447,95 € 447,94 € 

 

 

Institut Lluís Domènech i 
Montaner 

Q5850056B Activitats esportives 300,00 € 150,00 € 150,00 €  

Club Billar Canet G62913132 
Competicions Fede-
ració 

730,84 € 365,42 € 365,42 € 
 

 
Associació Esplai 
Strankis 

G05119075 
Casal d’estiu 
Strankis 

864,91 € 432,46 € 432,45 €  

Ass. de Jubilats de Ca-
net de Mar 2020 

G02722866 
Cursets/tallers gent 
gran 

604,77 € 302,39 € 302,38 €  

Associació "Terra i Cel" G60465879 
Casal d’estiu 2021 

per a persones amb 
3.087,53 € 1.543,77 € 1.543,76 € 

 

 

   9.025,94 € 3.860,49 € 3.860,45 €  

 
TERCER.- RECONÈIXER l’obligació per import de 3.860,45€ amb càrrec a les 
aplicacions, següents 
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Aplicació Import 

40 23100 48200 1.543,76 

40 23100 48200 302,38 

41 33700 48200 432,45 

51 32000 48200 447,94 

52 34100 48200 150,00 

52 34100 48200 365,42 

31 33400 48200 618,50 
 
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 amb la Seguretat Social.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a les entitats beneficiàries de la subvenció 
atorgada dins la convocatòria 1/2021, del Programa de Concurrència Competitiva de 
les àrees de Cultura, Educació, Esports, Joventut, Benestar Social.  
 
SISÈ.- COMUNICAR el present acord als departaments de Cultura, Educació, Esports, 
Joventut, Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 
 
4. Alcaldia 
 
4.1. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, 
CORRESPONENTS ALS DIES DEL  2 AL 8  DE MAIG DE 2022  
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets 
d’Alcaldia i resolucions de les regidories, corresponents als dies del 2 al 8 de maig de 
2022, i que són els següents 
 
Codi Descripció Data 

resolució 

RESAL2022/860 Decret alta padró MB 02/05/2022 

RESAL2022/861 Decret aprovació F2022/38 Fase O sense reparament 02/05/2022 

RESAL2022/862 Decret Pub Olas aixecament mesura vigilant 02/05/2022 

RESAL2022/863 Decret aprovació factures F2022/30 Fase ADO amb reparament 02/05/2022 

RESAL2022/864 Decret imposició sanció DC 02/05/2022 

RESAL2022/865 Decret INCOACIÓ gossos JVC 02/05/2022 

RESAL2022/866 Decret INCOACIÓ gossos GAS 02/05/2022 

RESAL2022/867 Decret INCOACIÓ gossos FSS 02/05/2022 

RESAL2022/868 Decret d'Alcaldia liquidació taxa clavegueram 2019 03/05/2022 

RESAL2022/869 Decret aixecament suspensió tramitació procediment 03/05/2022 

RESAL2022/870 Decret d'Alcaldia de justificació de manament Joventut 03/05/2022 

RESAL2022/871 Decret Convocatòria JGL ordinària 05052022 03/05/2022 
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RESAL2022/872 Decret mercat municipal - alta parades 34 i 35 04/05/2022 

RESAL2022/873 Decret embargament salarial_TGSS_--- 04/05/2022 

RESAL2022/874 Decret aprovació factures F2022/25 Fase O amb reparament 04/05/2022 

RESAL2022/875 Decret AI 02_05 04/05/2022 

RESAL2022/876 Decret PS 02_05 04/05/2022 

RESAL2022/877 Decret IMI 02_05 04/05/2022 

RESAL2022/878 Decret aprovació AD's relació Q_2022_16 04/05/2022 

RESAL2022/879 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 04/05/2022 

RESAL2022/880 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 04/05/2022 

RESAL2022/881 Decret adscripció provisional lloc encarregat jardineria 04/05/2022 

RESAL2022/882 Decret de baixa RE 04/05/2022 

RESAL2022/883 Decret incoació sancionador gu 05/05/2022 

RESAL2022/884 Decret autorització OVP 14 de maig de 2022 05/05/2022 

RESAL2022/885 Decret aprovació factures F2022/37 Fase O sense reparament 05/05/2022 

RESAL2022/886 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia Actualització Junta Amics del Ball de Canet de 
Mar 

05/05/2022 

RESAL2022/887 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 05/05/2022 

RESAL2022/888 Decret aprovació padró 2nT 2022 mercat municipal 05/05/2022 

RESAL2022/889 Decret d'alta DK 05/05/2022 

RESAL2022/890 04_Decret alcaldia padró ABO_2022_05 05/05/2022 

RESAL2022/891 Decret desestiment petició assistència Diputació 05/05/2022 

RESAL2022/892 Decret canvi data festa càmping 05/05/2022 

RESAL2022/893 Decret aprovació factures F2022/39 Fase O sense reparament 05/05/2022 

RESAL2022/894 Decret desistiment caseta petards 05/05/2022 

RESAL2022/895 Decret d'Alcaldia de justificació de manament 06/05/2022 

RESAL2022/896 Decret incoació rp 06/05/2022 

RESAL2022/897 Decret d'Alcaldia requeriment ingrés liquidació agbar 2019 06/05/2022 

RESAL2022/898 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 06/05/2022 

RESAL2022/899 Decret encàrrec servei locució Ràdio Canet 06/05/2022 

RESAL2022/900 Decret aprovació factures F2022_40 Fase ADO sense reparament 06/05/2022 

RESAL2022/901 04_Decret aprovació i exposició pública padró taxa manteniment 
aparcament_2022_2T 

06/05/2022 

RESAL2022/902 Decret compareixença i petició assistència  06/05/2022 

 
4.2. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA MES DE MAIG DE 2022  
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de maig de 2022 
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4.3. Prendre coneixement del Decret de data 12 de maig de 2022, declarant ferma la 
sentència de data 17 de març de 2022, relativa al Recurs Apel·lació 281/21 – Fase FR 
– SAREB 
 
4.4. Prendre coneixement de la Sentència número 1864/2022 – (Secció: 346/2022), 
emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala de lo Contenciós Admi-
nistratiu – Secció Segona, acordant ESTIMAR íntegrament el recurs d’apel·lació plan-
tejat per l’Ajuntament de Canet de Mar, contra la sentència número 101/2020, de data 
28 d’abril de 2020, dictada pel JCA núm. 13 de Barcelona, i en conseqüència revocar 
dita sentència i DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu plantejat pels deman-
dants (Llicència d’obres). 
 
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 20 de maig de 2022 
 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 


