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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 26 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.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:20 
Lloc: Sala JGL 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 

 
  

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Dolors Puig Gómez, secretària accidental. També hi assisteix M. Josep Lozano del 
Pino, interventora accidental. 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ: 
 
1. Actes pendents d’aprovar 

Acta JGL2022/20, corresponent a la sessió ordinària 19/05/2022 
 
2. Propostes 
 
2.1. Mobilitat 
 
2.1.1. Aprovació conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en el desenvolupament de determinades accions en 
matèria de trànsit i seguretat viària. PRP2022/233. Expedient 1376/2022 1961 
  
 
3. Mocions d’urgència 
 
4. Alcaldia 
 Relació Decrets de data del  9 al 15 de maig de 2022.PRP2022/253. Expedient 

1046/2022 2328  



 

2 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

 
5. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/20 ordinari 19/05/2022 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 19 de maig de 2022 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF,  
 
2. Propostes 
 
2.2. Mobilitat 
 
2.2.1. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, EN EL DESENVOLUPAMENT DE 
DETERMINADES ACCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA 
 
Fets: 
 
Atès que des de la unitat gestora s’indica la voluntat d’aprovar conveni de col·laboració 
entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Canet de Mar, en el desenvolupa-
ment de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària, per tal de 
desenvolupar una participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el disseny, 
execució i evolució de les polítiques de seguretat viària. 
 
Vista la memòria justificativa emesa pel cap de la Policia Local, en data 29 d’abril de 
2022 que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Ca-
net de Mar, en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i 
seguretat viària, que consta com a annex a aquesta proposta. 
 
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: 
 
Primer.- Aprovar i formalitzar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de 
Trànsit i l’Ajuntament de Canet de Mar, en el desenvolupament de determinades acci-
ons en matèria de trànsit i seguretat viària, que es transcriu com a annex a aquesta 
proposta. 
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Segon.- Designar com a responsable de la comissió de seguiment , vigilància i control 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, l’inspector en cap de la Policia Local de Canet de 
Mar.  
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin ne-
cessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Seguretat Ciutadana. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica 
 
ANNEX 
 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀN-
SIT I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català de Trànsit. 
 
D’una altra, la senyora Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de l'Ajuntament de Ca-
net de Mar. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom 
de caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Cata-
lunya, per autorització de 16 de juny de 2021. 
 
La segona, en representació de l'Ajuntament de Canet de Mar, de conformitat amb 
l'article 21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
en relació amb l'article 53.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar 
aquest conveni. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, 
de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de 
vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, 
de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la 
Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el 
Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre 
l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generali-
tat de Catalunya pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de 
desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d'a-
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bril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament d’Interior 
és el responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el 
Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin per regla-
ment. 
 
2. Que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i se-
guretat viària, s’atribueix als municipis competències en matèria de regulació, ordena-
ció, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en les vies urba-
nes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es cometin en 
aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a una altra Admi-
nistració. 
 
3. Que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes 
per accidents de trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica 
sobre el trànsit en aquestes vies ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar 
una acció conjunta i coordinada en els àmbits urbà i interurbà en matèria de segure-
tat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit. 
 
4. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries 
d’actuació la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de se-
guretat viària, amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de conduc-
ció, circulació i mobilitat. 
 
5. Que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els go-
verns locals, donada la importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una 
de les accions establertes al Pla de seguretat viària per tal d’impulsar un espai conti-
nu de seguretat viària i involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millo-
ra de la mobilitat segura, és la d’establir un marc de col·laboració en matèria de se-
guretat viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament per tal de desenvolupar 
una participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el disseny, execució i evo-
lució de les polítiques de seguretat viària. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden subscriu-
re aquest conveni marc en matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració es 
subjectarà als pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Servei Cata-
là de Trànsit i l’Ajuntament de Canet de Mar en el desenvolupament de determina-
des accions en matèria de trànsit i seguretat viària i d’altres relacionades que es 
puguin anar definint o que siguin d’interès per a les parts. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
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El Servei Català de Trànsit oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària 
al municipi d’acord amb les accions que figuren als annexos a aquest conveni, al qual 
s’adhereixen les parts. 
 
Igualment, l’SCT es compromet a planificar les directrius de les policies locals en 
matèria de seguretat viària en l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i 
a facilitar informació sobre l’accidentalitat urbana del municipi. 
 
3. Compromisos de l’Ajuntament 
Per tal de facilitar la col·laboració i la coordinació de les actuacions realitzades per 
la Policia Local, l’Ajuntament es compromet a comunicar les dades d’accidentalitat 
de trànsit amb víctimes: 
 
a) Quan coneguin d’un accident de trànsit amb víctimes greus o mortals, han 

d’introduir les dades de forma telemàtica al sistema integral de recollida de dades 
d’accidents de trànsit (SIDAT). Cal introduir aquestes dades crítiques dels acci-
dents amb víctimes en un termini de 24 hores per als accidents amb víctimes mor-
tals i de 48 hores en cas d’accidents amb víctimes greus. La resta de dades (tam-
bé la dels accidents amb víctimes lleus) s’han de lliurar en el termini màxim de 60 
dies o mitjançant altres aplicacions que disposin de sistemes informàtics que bol-
quin al SIDAT. Les policies locals que es connecten als sistemes informàtics de la 
PG-ME (aplicació d’atestats o Atenea) o al SIPCAT (a partir de la integració amb el 
SIDAT) no cal que introdueixin les dades al SIDAT, si ho fan en el termini indicat 
anteriorment. 

b) Les despeses de connexió i d’adquisició del maquinari i del sistema operatiu mí-
nim de l’equipament informàtic són a càrrec de l’Ajuntament. 

c) L’Ajuntament es compromet a conservar en perfecte estat el material, si 
s’escau, cedit per l’SCT a les policies locals. 
 

4. Normes de col·laboració 
Les accions derivades del present conveni queden sotmeses al que disposa la legis-
lació vigent, la normativa interna de cada òrgan i les que s’acordin per a cadascun 
dels convenis específics, tenint en compte la naturalesa de la col·laboració i acció a 
realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària. 
 
Cap acció en matèria de trànsit i seguretat viària es pot dur a terme sense es-
tar, prèviament, definida i regulada en un conveni específic. 
 
Els convenis específics que es redactin vinculats al present conveni han de ser 
aprovats i signats pels representants del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
5. Contingut dels convenis específics 
Cada acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària en el marc del present 
conveni ha de ser objecte d’un conveni específic, que ha de contenir les matèries 
que preveu la normativa vigent. 
 
Les accions inicials en què es concretarà aquesta col·laboració durant el primer perí-
ode de vigència del present conveni es desenvolupen als annexos 1 a 8. 
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Les properes accions objecte de col·laboració en el marc del present conveni es 
concretaran en el si de la comissió o, en el seu defecte, pel responsable del meca-
nisme de seguiment, vigilància i control, a què es fa referència en el pacte sisè. 
 
6. Mecanisme de seguiment, vigilància i control 
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del pre-
sent conveni, que ha d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna 
de les parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del mecanisme 
de seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els con-
venis específics. 
 
Aquest mecanisme té com a funció: 
 
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 

conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, 
si escau. 

2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la formalització dels convenis especí-
fics en els quals es concreten les obligacions esmentades, que han de respectar el 
contingut i els límits fixats per aquest conveni. En aquests casos, la comissió, 
després d’analitzar la situació creada, decidirà la manera d’actuar per resoldre-les. 

3. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues 
parts. 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vi-
gilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control 
de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim ju-
rídic del sector públic. 
 

7. Vigència del conveni 
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 
4 anys. En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran 
acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 
 
L’acord de pròrroga d’aquest conveni suposarà automàticament la dels conve-
nis específics signats i vigents. 
 
8. Extinció del conveni 
1. Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constituei-
xen l’objecte o perquè s’ha incorregut en alguna de les causes de resolució se-
güents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat 
la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. 
En aquest cas, s’estarà al que disposa el pacte novè. 
 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en 
aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
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f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o 
en altres lleis. 
 
L’extinció d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis especí-
fics signats i vigents. 
 
2. La part que proposi resoldre el present conveni ho haurà de comunicar a l’altra 
part per escrit amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’haurà de controlar la co-
missió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i 
control, havent de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució, 
d’acord amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
En defecte de constitució formal de la comissió, el responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, en decidirà el més convenient, tenint en compte, 
entre d’altres, els supòsits anteriors. 
 
9. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest 
conveni 
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un re-
queriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es con-
sideren incomplerts. 
 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persis-
teix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució 
i el conveni s’entén resolt. 
 
10. Protecció de dades 
L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es derivin de 
l’aplicació d’aquest conveni resten subjectes al que estableix la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu 
a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Re-
glament general de protecció de dades), sens perjudici de l’aplicació de la legislació 
sobre gestió i preservació de la documentació administrativa. 
 
La documentació i la informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot 
ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport ni se’n pot fer un 
tractament o edició informàtics, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte 
àmbit de l’acció. 
 
Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la 
seva conservació, a altres persones. 
 
11. Finançament o implicacions econòmiques 
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El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Canet de Mar 
no comporta ni preveu cap despesa econòmica entre les parts. 
 
12. Interpretació i jurisdicció 
El present conveni té naturalesa administrativa i en queda exclosa l’aplicació de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en virtut del que esta-
bleixen els articles 4 i següents, i sens perjudici que s’hi apliquin els seus principis 
compatibles per tal de resoldre els dubtes i buits que es puguin presentar. 
 
Aquest conveni es regeix pels seus pactes, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de rè-
gim jurídic del sector públic, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la normativa sectorial 
corresponent, així com per les normes generals de dret administratiu, els principis de 
bona administració i l’ordenament jurídic en general. 
 
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a 
través de la comissió o, en el seu defecte, del responsable del mecanisme de se-
guiment, vigilància i control, les possibles controvèrsies que poguessin originar-se 
en la interpretació o aplicació del present conveni. Si no fos possible, atesa la natu-
ralesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar, 
quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
ANNEX 3 
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CON-
TROLS DE VELOCITAT AMB APORTACIÓ D’APARELL CINEMÒMETRE A L'A-
JUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
REUNITS 
D'una banda, el senyor Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català de Trànsit. 
 
D’una altra, la senyora Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de l'Ajuntament de Ca-
net de Mar. 
 
ACTUEN 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalu-
nya, per autorització de 16 de juny de 2021. 
 
La segona, en representació de l'Ajuntament de Canet de Mar, de conformitat amb 
l'article 
21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en rela-
ció amb l'article 53.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració. 
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MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament del trànsit en vies 
urbanes, demostra la significativa participació dels excessos de velocitat en la pro-
ducció d'accidents i, en general, de la conflictivitat del trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Canet de Mar, con-
sideren aconsellable vigilar i controlar la velocitat màxima de circulació en l'àmbit 
local amb l'objectiu de contribuir a un augment en la seguretat d'aquest. 
 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni 
de col·laboració mitjançant la cessió de l'ús, per part del Servei Català de Trànsit, 
d'un aparell cinemòmetre a l'Ajuntament de Canet de Mar. Aquesta col·laboració es 
subjectarà als pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels excessos 
de velocitat del trànsit en les vies urbanes de Canet de Mar. Per aquest motiu, el 
Servei Català de Trànsit cedeix temporalment l'ús d'un aparell cinemòmetre, d'acord 
amb el que s'estableix en el pacte segon. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni, el Servei Català de Trànsit, a través del 
Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, es compromet a: 
 
a) Cedir temporalment l'ús del cinemòmetre (identificat en full adjunt, que 
s’estendrà en el moment de lliurar-lo), per al seu ús per part de la Policia Local de 
Canet de Mar. 
b) Es procedirà a la retirada del cinemòmetre: 
a. Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb caràcter 
rotatiu ho requereixi, d'acord amb el calendari establert a l'efecte; quan per causes 
no justificades, no s’obtingui el rendiment adequat en la realització de controls de 
velocitat o es detecti un ús indegut o per a finalitats diferents de les establertes en 
aquest conveni. 
b. Per a la reparació de les avaries que puguin sorgir en l’equip esmentat, 
així com per fer les operacions de control metrològic. 
c) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona procedeixi a la retirada del 
cinemòmetre, aquest ha de ser retornat en idèntiques condicions a les que tenia en 
el moment de cedir-lo. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit declara que els 
béns aportats per a fer efectiva aquesta cooperació estan en perfecte estat de con-
servació i                   funcionament. 
 
3. Compromisos de l'Ajuntament de Canet de Mar 
L'Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
a) Fer un ús correcte del cinemòmetre. 
b) Utilitzar adequadament el cinemòmetre d'acord amb les pautes següents: 
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1. Els controls de velocitat s'han d’establir en vies urbanes del municipi. 
2. El nombre d'agents encarregats d'operar amb el cinemòmetre ha de ser 
l’adient per utilitzar-lo correctament. 
3. En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar el ba-
rem de 
velocitat que estableix l’annex IV del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària. 
 
4. Les denúncies que es formulin han de ser notificades en mà pels agents del 
municipi on es faci el control, en els termes que estableix l’article 89 del Reial decret 
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre. Per consegüent, per al seu funcionament es reque-
reix la presència de l'agent encarregat d'operar amb el cinemòmetre i, almenys, de 
dos agents intercomunicats. Aquests agents són els encarregats, després de detenir 
el vehicle quan això sigui possible, de notificar in situ la denúncia. 
a) Informar el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona de les avaries que puguin 

sorgir en el cinemòmetre. 
b) Fer controls de velocitat utilitzant el cinemòmetre i remetent al Servei Territorial 
de Trànsit de Barcelona, dins de la primera quinzena del mes següent al seu ús, 
l’imprès que s’adjunta a aquest conveni, degudament emplenat amb tota la informa-
ció resultant de la programació mensual que s’hagi fet. 
 
4. Termini de vigència del conveni 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix 
l’objecte o perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució se-
güents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració 
sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les 
parts. En aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el con-
veni o en altres lleis. 
 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà automà-
ticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a tots els 
efectes. 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se 
en la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració 
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de les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni 
marc de col·laboració. 
 
5. Efectes de l'extinció del conveni 
En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni, l'Ajuntament de Canet de 
Mar ha de retornar al Servei Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en idènti-
ques condicions a com va ser lliurat. 
 
6. Interpretació i jurisdicció 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
ANNEX 4 
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CON-
TROLS D’ALCOHOLÈMIA AMB APORTACIÓ D’ETILÒMETRE A L'AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català de Trànsit. 
 
De l’altra, la senyora Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de l'Ajuntament de Ca-
net de Mar. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalu-
nya, per autorització de 16 de juny de 2021. 
 
La segona, en representació de l'Ajuntament de Canet de Mar, de conformitat amb 
l'article 
21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb l'article 53.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les 
vies urbanes demostra la significativa participació dels excessos d'alcohol en con-
ductors en la producció d'accidents i, en general, en la conflictivitat del trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Canet de Mar con-
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sideren aconsellable vigilar i controlar el nivell d'alcoholèmia en l'àmbit local amb 
l'objectiu d'incrementar els nivells de seguretat viària. 
 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conve-
ni de col·laboració mitjançant la cessió de l'ús, per part del Servei Català de Tràn-
sit, d'un etilòmetre a l'Ajuntament de Canet de Mar. Aquesta col·laboració es sub-
jecta als pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels nivells d'al-
coholèmia dels conductors i conductores que circulen per les vies públiques urba-
nes de Canet de Mar. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit cedeix tempo-
ralment l'ús d'un etilòmetre, d'acord amb el que s'estableix en el pacte segon. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a 
través del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, es compromet a: 
 
a) Cedir temporalment l'ús d’un etilòmetre per a la seva utilització per part de la 
Policia Local d'aquest municipi. 
b) Facilitar el material fungible necessari per fer els controls d’alcoholèmia, com 
broquets, cinta d’impressora i rotllo de paper. 
c) Es procedirà a la retirada de l'etilòmetre: 
a. Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb caràcter 
rotatiu ho requereixi, d'acord amb la programació establerta a l'efecte; quan per cau-
ses no justificades, no s’obtingui el rendiment adequat en la realització de controls 
d’alcoholèmia, o es detecti un ús indegut o per a finalitats diferents de les establertes 
en aquest conveni. 
b. Per efectuar les reparacions d’avaries que puguin sorgir, així com per 
passar les operacions de control metrològic. 
d) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona procedeixi a la retirada de 
l’etilòmetre, aquest s’ha de retornat en idèntiques condicions a les que tenia en el 
moment de cedir-lo. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit declara que els 
béns aportats per fer efectiva aquesta cooperació estan en perfecte estat de conser-
vació i funcionament. 
 
3. Compromisos de l'Ajuntament de Canet de Mar 
L'Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
a) Destinar l'etilòmetre per a ús exclusiu de les finalitats que persegueix aquest con-
veni. 
b) Fer un ús correcte de l'etilòmetre. 
c) Fer controls d'alcoholèmia utilitzant l'etilòmetre i remetent puntualment, al 
Servei Català de Trànsit, els qüestionaris estadístics d'alcoholèmia amb el model 
que s’adjunta, degudament formalitzats, tant pel que fa als controls que resultin 
positius 
 
com per als negatius. 
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d) Informar el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona les avaries que puguin 
sorgir en l’etilòmetre. 
e) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona procedeixi a la retirada de 
l’etilòmetre, aquest s’ha de retornar en idèntiques condicions a les que tenia quan 
es va procedir a cedir-lo. 
f) Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui 
requerit pel Servei Català de Trànsit. 
En aquest aspecte, ha de col·laborar en la realització de controls d'alcoholèmia que 
li requereixin altres policies locals del seu entorn geogràfic, sense que suposi neces-
sàriament la sortida del seu terme municipal, en els casos en què aquests no dispo-
sin d'etilòmetres evidencials. 
g) El nombre d'agents de la Policia Local encarregats d'operar amb l’etilòmetre ha 
de ser l’adient per utilitzar-lo correctament. 
h) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les 
sancions prefixades per l’Ajuntament. 
 
4. Termini de vigència del conveni 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix 
l’objecte o perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució se-
güents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració 
sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les 
parts. En aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el con-
veni o en altres lleis. 
 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà automà-
ticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a tots els                          
efectes. 
 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se 
en la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració 
de les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni 
marc de col·laboració. 
 
5. Efectes de l'extinció del conveni 
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En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni, l'Ajuntament de Canet de 
Mar ha de retornar al Servei Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en idènti-
ques condicions a com va ser lliurat. 
 
6. Document de lliurament de material 
Amb la finalitat de concretar el lliurament objecte d’aquest conveni, el Servei Territo-
rial de Trànsit de Barcelona ha de trametre el document de lliurament de material a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, on s’ha de concretar l’aparell i/o material que es ce-
deix d’acord amb el que disposen els pactes d’aquest conveni. 
 
7. Interpretació i jurisdicció 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
ANNEX 5 
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CON-
TROLS D’ESTUPEFAENTS AMB APORTACIÓ DE KITS DE DETECCIÓ DE 
SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT AMB L'AJUNTA-
MENT DE CANET DE MAR 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català de Trànsit. 
 
De l’altra, la senyora Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de l'Ajuntament de Ca-
net de Mar. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalu-
nya, per autorització de 16 de juny de 2021. 
 
La segona, en representació de l'Ajuntament de Canet de Mar, de conformitat amb 
l'article 
21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb l'article 53.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en 
les vies urbanes demostra la significativa participació dels excessos de consum de 
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drogues en conductors en la producció d'accidents i, en general, en la conflictivitat 
del trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Canet de Mar conside-
ren aconsellable vigilar i controlar el nivell de consum de drogues en l'àmbit local amb 
l'objectiu d'incrementar els nivells de seguretat viària. 
 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de 
col·laboració mitjançant l’assignació, per part del Servei Català de Trànsit, de kits de 
detecció de substàncies estupefaents, el material de suport i la prova de contrast en el 
laboratori, si escau, a l'Ajuntament de Canet de Mar. Aquesta col·laboració es subjecta 
als pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control de drogues en 
conductors i conductores que circulen per les vies públiques urbanes de Canet de 
Mar. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit assigna la quantitat d’1 kit anual de 
detecció de substàncies estupefaents, el material de suport corresponent i la confir-
mació de mostra amb saliva al laboratori, si escau, d'acord amb el que s'estableix en 
el pacte segon. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a 
través del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, es compromet a: 
 
a) Assignar la quantitat d’1 kit anual de detecció de substàncies estupefaents 
per a la seva utilització per part de la Policia Local d'aquest municipi, d’acord amb 
les disponibilitats existents. 
b) Facilitar el material de suport necessari per fer els controls d’estupefaents: el tub 
per a la recollida de la mostra de saliva, els formularis i els sobres de custòdia. I, si 
escau, fer-se càrrec de la confirmació de droga d’abús en saliva al laboratori de refe-
rència establert pel Servei Català de Trànsit. 
c) No s’assignaran aquests kits quan no s’obtingui el rendiment adequat en la rea-
lització de controls d’estupefaents o es detecti un ús indegut o per a finalitats dife-
rents de les establertes en aquest conveni. 
 
3. Compromisos de l'Ajuntament de Canet de Mar 
L'Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
a) Destinar els kits de detecció de substàncies estupefaents per a ús exclusiu 
de les finalitats que persegueix aquest conveni. 
b) Fer un ús correcte del material facilitat. 
c) Fer controls d'estupefaents utilitzant els kits de detecció de substàncies estupe-
faents i remetent puntualment, al Servei Català de Trànsit, els qüestionaris estadístics 
de substàncies estupefaents amb el model que s’adjunta, degudament formalitzats, 
tant pel que fa als controls que resultin positius com per als negatius. 
d) Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui 
requerit pel Servei Català de Trànsit. 
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e) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les 
sancions prefixades per l’Ajuntament. 
 
4. Termini de vigència del conveni 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa. 
 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix 
l’objecte o perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució se-
güents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració 
sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les 
parts. En aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conve-
ni o en altres lleis. 
 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà automà-
ticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a tots els 
efectes. 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se 
en la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració 
de les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni 
marc de col·laboració. 
 
5. Interpretació i jurisdicció 
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la                         signatura electrònica. 
 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la conside-
ració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop 



 

17 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es pro-
cedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1.1. LIQUIDACIÓ PENALITAT A IRON GLOBAL - CONTRACTE OBRES 
REHABILITACIÓ SALA D'ESPECTACLES ANTIC CENTRE PARROQUIAL 
 
Fets: 
 
En virtut del Decret núm. 2337/2019, de 23 de desembre, de l’Alcaldia, es resolgué 
avocar la competència per a la incoació de l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment simplificat, tramitació ordinària, de l’execució de les obres de rehabilitació 
de la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar, situada 
al carrer Eusebi Golart. 16-18, i aprovar el plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars, que havien de regir l’esmentada contractació, 
essent el pressupost base de licitació del present contracte de 236.270,19 euros, IVA 
exclòs, el qual puja la quantitat de 49.616,74 euros. 
 
La convocatòria de la licitació es publicà en el perfil del contractant de la Corporació en 
data 27 de desembre de 2019, essent el darrer dia per a presentar ofertes el 16 de 
gener de 2020, a les 23:59 hores. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de març de 2020, va adoptar 
els acords següents: 
 

“Primer.- Acceptar la renúncia al contracte adjudicat per a l’execució de les obres de 
rehabilitació de la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de 
Mar, presentada pel senyor Alfredo Beltran Rosa, actuant en nom i representació de 
l’adjudicatària IRON GLOBAL, SL. 

Segon.- Imposar a la mercantil IRON GLOBAL, SL una penalitat del 3% del pressupost 
base de licitació (IVA exclòs): 

236.270,19 € x 3% = 7.088,11 € 

A tal efecte, s'emetrà la liquidació corresponent per al seu ingrés en termini de recaptació 
voluntari. De no realitzar-se l'ingrés en el termini indicat, es procedirà al seu cobrament 
en via de constrenyiment, sense perjudici que a més es consideri procedent l'inici 
d'expedient per a la declaració de prohibició de contractar establida en l'art. 71.2 a) 
LCSP. 

Tercer.- Anular la disposició de despesa acordada per la Junta de Govern Local, en 
sessió de caràcter ordinari de data 27 de febrer de 2020, per import de dos-cents trenta-
nou mil dos-cents euros amb quaranta-cinc cèntims (239.200,45 €), en favor del tercer 
IRON GLOBAL, SL, i barrar el document comptable D núm. 220200001218. 

Quart.- Requerir la licitadora següent per l’ordre en què havien quedat classificades les 
ofertes, això és, la mercantil GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL, per tal 
que, en el termini màxim de set dies hàbils, a comptar des de la data d’enviament del 
corresponent requeriment, aporti la documentació relacionada a la clàusula 24ena del 
PCAP, així com el document acreditatiu de la constitució, davant de la Tresoreria 
municipal, de la garantia definitiva, per import de deu mil nou-cents  noranta-tres euros 
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amb setanta-vuit cèntims (10.993,78 €), corresponents al 5% del preu d’adjudicació del 
contracte, 219.875,51 euros (IVA exclòs). 

Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.  

Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.” 

La notificació electrònica de l’acord esmentat, acceptada per la mercantil IRON 
GLOBAL, SL en data 19 de març de 2020 (SALID 2020/1481), en virtut del qual se li 
imposava una penalitat per import de 7.088,11 euros (núm. liquidació Accede: 
2020/0000000941), especificava el règim de recursos contra l’acte administratiu però 
no contra l’acte tributari, raó per la qual el període d’ingrés en via voluntària no es pot 
considerar iniciat ni que generi recàrrec en via executiva. 

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: 

Primer.- Aprovar la liquidació a la mercantil IRON GLOBAL, SL de la penalitat 
imposada en virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
del dia 12 de març de 2020, consistent en el 3% del pressupost base de licitació (IVA 
exclòs): 

236.270,19 € x 3% = 7.088,11 € 

A tal efecte, s'emetrà la liquidació corresponent per al seu ingrés en termini de 
recaptació voluntari. De no realitzar-se l'ingrés en el termini indicat, es procedirà al seu 
cobrament en via de constrenyiment, sense perjudici que a més es consideri procedent 
l'inici d'expedient per a la declaració de prohibició de contractar establida en l'art. 71.2 
a) LCSP. 
 
Segon.- Donar de baixa la liquidació efectuada en via voluntària (Núm. de liquidació 
Accede: 2020/0000000941), així com el valor 2020/941, corresponent al recàrrec en 
via executiva. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria.  
 
 
3.1.2. APROVACIO PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS OBRES CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT CARRERS 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de febrer de 2022, acordà  
adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de reasfaltat d’uns carrers i vies 
urbanes del municipi (entorn Carrer Xaró Baix, Carrer Rosselló, Torrent Dels Lledoners 
– Riera de la Torre, entorn del Carrer Sant Joan, Ronda Sant Elm, Ronda Dr. Anglès i 
Avinguda General Moragues), a l’empresa FIRTEC, SAU, amb subjecció al Plec de 
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clàusules administratives particulars («PCAP»), redactat i signat per la tècnica jurídica 
adscrita a urbanisme, en data 11.05.2021, en compliment de la provisió de l’Alcaldia de 
15.04.2021, PCAP amb CSV: fe07b17bf16043f5b7e126f6f43d0c91001). 
 
Vista la documentació presentada en data 24 de maig de 2022 per FIRTEC SAU, per 
tal d’obtenir l’aprovació del pla de gestió de residus. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 25 de maig de 2022, que es 
transcriu a continuació: 
 
“APROVACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LES OBRES A REALITZAR 
PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA CALÇADA DE DIVERSOS 
CARRERS DEL MUNICIPI 
 
FETS 
 
En relació a les obres de “Conservació i manteniment de la calçada de diversos car-
rers del municipi”, en data 24 de maig del 2022 (ENTRA 2022-5520) s’ha aportat el Pla 
de Gestió de Residus, redactat per l’empresa FIRTEC, S.A.U, i aprovat per la direcció 
facultativa, l’arquitecte JRD de l’empresa Signaliabcn S.L.. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, que regula la producció i gestió de re-

sidus de construcció i demolició 
- 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) 
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions 

de valorització eliminació de residus i la llista europea de residus. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- El Pla de Gestió de Residus de la construcció i Demolició té com a objecte 
servir de marc de referència per instrumentar totes les accions necessàries per a una 
correcta gestió dels residus de la construcció i de la demolició generats a l’obra. 
 
Segona.- El Pla de Gestió de Residus presentat, té com a objectiu, més enllà de donar 
compliment a la normativa, fomentar la prevenció i la valorització de residus davant de 
l’eliminació. L’objecte del document és establir la sistemàtica que cal seguir per a la 
gestió dels residus generats a l’obra. 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vist i plau formal al Pla de 
Gestió de Residus presentat per FIRTEC, S.A.U per a l’execució de les obres de con-
servació i manteniment de la calçada de diversos carrers del municipi, aprovat per la 
direcció facultativa de l’obra, l’arquitecte JRD.” 
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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: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Gestió de Residus, presentat per FIRTEC, S.A.U per a 
l’execució de les obres de conservació i manteniment de la calçada de diversos carrers 
del municipi, aprovat per la direcció facultativa de l’obra, l’arquitecte JRD 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats.  
 
 
3.1.3. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER AL DESMUNTATGE DE LA 
COBERTA DE L’EDIFICACIÓ ENTRE MITGERES EXISTENT AL TORRENT DELS 
LLEDONERS NÚM. 88 
 
Vista la instància presentada en data 29/03/2022 (ENTRA-2022-3462) pel senyor RS, 
arquitecte, actuant en nom i representació del senyor -., en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres majors per al desmuntatge de la coberta de l’edificació entre mitgeres 
existent al Torrent dels Lledoners núm. 88, d’acord amb el projecte bàsic i executiu 
redactat pel mateix tècnic. 
 
Vist l’informe tècnic de l’arquitecta municipal emès en data 01/04/2022. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecta municipal, emès en data 21/04/2022, que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 29 de març de 2022 (ENTRA-2022-3462) es presenta sol·licitud de llicència 
d’obres majors pel desmuntatge de la coberta de l’edificació entre mitgeres existent al 
Torrent dels Lledoners núm. 88 de Canet de Mar, amb número de referència cadastral 
5347427DG6054N0001IU. La sol·licitud s’acompanya del projecte bàsic i executiu visat, 
l’estudi bàsic de seguretat i salut visat, l’assumeix de direcció de l’obra visat, el full 
d’estadística de la construcció i el document d’acceptació de residus de la construcció per 
part d’una empresa autoritzada. S’aporten també els comprovants de pagament de l’ICIO, 
les taxes i el dipòsit de garantia dels valors urbanístics en risc, calculats d’acord amb el 
PEM previst al projecte de 1.100€. 

En data 6 d’abril 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 
correspon amb les previsions de la normativa urbanística d’aplicació, cal modificar i 
complementar la documentació aportada amb els punts següents per tal d’informar-la 
favorablement: 

“1. Cal aportar l’assumeix de la bastida signat. 

2. Cal aportar l’assumeix de permanència a l’obra signat. 

3. Cal aportar la documentació signada digitalment per part del tècnic redactor, per 
tal de que disposi de validesa legal (projecte, estudi bàsic de seguretat i salut i 
assumeix).” 
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En data 12 d’abril de 2022 (ENTRA-2022-3965), l’interessat aporta nova documentació 
per tal de donar resposta a l’informe tècnic municipal, sent aquesta la següent: 

- Assumeix de la instal·lació de la bastida signat i visat. 
- Assumeix de permanència a l’obra signat i visat. 
- Projecte bàsic i executiu, estudi bàsic de seguretat i salut, i assumeix de direcció 

de l’obra, visats i signats pel tècnic competent. 

El sol·licitant de l’obra és el Sr. RS, amb DNI ----------, en representació del Sr. -. amb DNI -
--------, el qual s’indica com a propietari de la finca. El projecte bàsic i executiu està redac-
tat per l’arquitecte RS, amb número de col·legiat 49.033-4. 

La proposta preveu l’enderroc de la porció de coberta existent a l’edificació entre mitgeres, 
actualment sense ús, ubicada al Torrent dels Lledoners núm. 88. Concretament, es vol 
desmuntar la cobertura de la coberta, extreure dues bigues en mal estat i retirar els pun-
tals, tot mantenint les façanes i mitgeres existents.  

FONAMENTS DE DRET: 
 

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

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’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 parcel·la corresponent a la Riera dels 
Lledoners núm. 88 té l’aprofitament limitat pels paràmetres corresponents a la zona amb 
clau “R1e” corresponent a “residencial, zona nucli antic, subzona Torrent dels Lledoners, 
part superior”. Els paràmetres bàsics que regulen aquesta subzona són una edificabilitat 
màxima segons aplicació dels paràmetres urbanístics, una ordenació segons alineació a 
vial, una densitat d’un habitatge per cada 90m² de sostre, una profunditat màxima 
edificable de 14,00 metres i una alçada reguladora obligatòria del parament de façana de 
8,50m, corresponent a planta baixa i una planta pis. 
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La finca objecte de llicència es troba dins el catàleg del patrimoni arquitectònic com a Bé 
cultural d’interès local (BCIL) a la fitxa B-132: Cases entre mitgeres, conseqüentment, 
és preceptiu preservar els elements objecte de protecció determinats a la pròpia fitxa, sent:   

“1. La façana, pel que fa a:  
- composició en dos eixos verticals i geometria. 
- posició dels sostres. 
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures. 
- relleus i elements ornamentals d’ofici. 
- cornises i coronaments. 
- tipologia dels tancaments practicables de l’època.” 

La proposta aportada preveu la conservació de la façana principal objecte de protecció.  

SEGONA.- L’edificació existent compta amb un volum edificat al pati posterior 
sobrepassant la profunditat edificable, en conseqüència, es tracta d’un volum disconforme i 
és d’aplicació l’art. 108 del TRLUC i l’art. 36 del POUM, els quals determinen que en les 
construccions i les instal·lacions que tenen un volum d’edificació disconforme amb els 
paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, però que no queden fora 
d’ordenació, s’hi ha d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació, sempre d’acord 
amb les condicions bàsiques del nou planejament. Tanmateix, donat que les obres 
previstes no han de ser considerades obres de gran rehabilitació, es conclou que les 
actuacions previstes poden ser autoritzades. 

TERCERA.- Revisada la documentació aportada, es comprova que aquesta completa 
l’expedient amb la documentació sol·licitada.  
 
CONCLUSIONS: 

Per tot l’exposat, i donat que l’objecte de la llicència d’obres sol·licitada no es contradiu 
amb les previsions de la normativa urbanística d’aplicació, s’informa favorablement a la 
sol·licitud desmuntatge de la coberta de l’edificació entre mitgeres existent al Torrent 
dels Lledoners núm. 88 de Canet de Mar, amb les següents condicions: 

1) Cal garantir la preservació de la façana principal catalogada com a BCIL. 

2) En el cas de no edificar seguidament a l’enderroc, les parets laterals que quedin 
vistes s’hauran de tractar amb el mateix acabat que l’exigit per a les façanes i 
hauran de disposar d’un color d’acabat blanc o terrós clar. 

3) 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 20/05/2022, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
Fets 

En data 29/03/2022 (ENTRA-2022-3462) el senyor RS, arquitecte, actuant en nom i 
representació del senyor -., sol·licita llicència d’obres majors consistents en el desmuntatge 
de la coberta de l’edificació entre mitgeres existent al Torrent dels Lledoners núm. 88, 
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d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat pel mateix tècnic. 

En data 01/04/2022 l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar les esmenes 
que cal realitzar i la documentació que cal presentar per poder obtenir l’informe favorable. 
El requeriment d’esmena és notificat al tècnic redactor del projecte en data 05/04/2022. 
 
En data 12/04/2022 (ENTRA-2022-3965) es presenta nova documentació per completar 
l’expedient i, en data 21/04/2022, 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 
 
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 21/04/2022 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte presentat, 
si bé imposa un seguit de condicions. 
 
Tercera.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al Catàleg de 
Béns Protegits integrat dins el POUM, com a Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B-132, 
essent-ne objecte de protecció els elements descrits a l’informe tècnic de data 21/04/2022. 
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Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que disposa l’article  
14. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” (BCIL): 
 

1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran autoritzar-se 
obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que no alterin de 
manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb els 
objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 

2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o aspectes de 
l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del Catàleg. 
Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes de protecció 
relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris d’intervenció indicats, sempre 
que s’incorpori un informe favorable de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General 
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors de 
tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que aquests 
s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 

 
A l’informe tècnic de data 21/04/2022 es posa de manifest que les obres previstes s’ajusten 
a les previsions de la normativa urbanística vigent i s’especifica que les obres de 
rehabilitació que es realitzin no podran alterar la imatge i característiques arquitectòniques 
de l’edifici i no modificaran cap dels elements especialment relacionats a la fitxa del 
Catàleg. Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on 
s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques originals. 
 
Quarta.- 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  30,00 m2 50,10 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
 
29/03/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001610 ......................................... 333,96 € 
 
Cinquena.- 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 2022, 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 01/04/2022,  
es constata que al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 
1.100,00 euros, el qual correspon amb el pressupost de referència resultat de l’aplicació 
dels mòduls de l’ordenança. Conseqüentment, la quota a liquidar per aquest concepte és 
el següent: 
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Pressupost Tipus  Total 
1.100,00 € 4%  44,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
 
29/03/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001609 ........................................... 44,00 € 
 
Sisena.- 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 (Mínim 60,00 €) 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 22,00 € 
 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit dels imports següents: 
 
29/03/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001611............................................ 60,00 € 
 
Setena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que s’ha aportat el document d'acceptació núm. DA22.093, signat per un gestor de residus 
autoritzat (EXCAVACIONS GERMANS CASAS, S.L. – Codi 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. 
 
Vuitena.- 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 21/04/2022, 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. 
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CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Go-
vern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors al senyor - per al desmuntatge de la coberta 
de l’edificació entre mitgeres existent al Torrent dels Lledoners núm. 88, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions particulars: 

 Cal garantir la preservació de la façana principal catalogada com a BCIL. 

 En el cas de no edificar seguidament a l’enderroc, les parets laterals que 
quedin vistes s’hauran de tractar amb el mateix acabat que l’exigit per a les 
façanes i hauran de disposar d’un color d’acabat blanc o terrós clar. 

 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. 

 
 
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 AUTOLIQUIDACIÓ DATA DE PA-
GAMENT 

ICIO 44,00 € 
Nº: 2022/0000001609 
28/03/2022 

29/03/2022 

Taxes Urbanístiques 333,96 € 
Nº: 2022/0000001610 
28/03/2022 

29/03/2022 

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

CONCEPTE IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PA-

GAMENT 
Garantia pels valors 
urbanístics en risc 

60,00 € 
Nº: 2022/0000001611 
28/03/2022 

29/03/2022 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
 
3.1.4. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS  PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA AL CARRER JOAN OMS, 
6 
 
Vista la instància presentada en data 21/03/2022 (ENTRA-2022-3005) pel senyor 
JMCC, arquitecte, actuant en nom i representació del senyor -, en virtut de la qual 
sol·licita llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
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amb piscina al carrer Joan Oms, 6, d’acord amb el projecte bàsic redactat pel mateix 
tècnic. 
 
Vist l’informe tècnic de l’arquitecta municipal emès en data 12/04/2022. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecta municipal, emès en data 17/05/2022, que 
es transcriu a continuació: 
 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 21 de març de 2022 (ENTRA-2022-3005) es presenta sol·licitud de llicència 
d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al 
carrer Joan Oms núm. 6 de Canet de Mar, amb número de ref. cadastral: 
5649003DG6054N0001MU. La sol·licitud s’acompanya del projecte bàsic signat 
digitalment, el qual incorpora l’estudi bàsic de seguretat i salut; el full d’estadística de 
l’edificació; la declaració responsable del tècnic conforme assumirà la direcció de l’obra; i 
el full d’autorització de representació del sol·licitant per part del tècnic redactor, signada 
per part del representat. 

En data 4 d’abril de 2022, l’interessat aporta els comprovants de pagament de l’ICIO, les 
taxes i el dipòsit de garantia pels elements urbanístics en risc, calculats segons el 
pressupost previst al projecte presentat, corresponent a 220.588,48 €.  

En data 14 d’abril de 2022, s’emet a l’interessat, i és acceptat pel mateix, informe tècnic 
municipal el qual conclou que, per tal de poder informar correctament la llicència objecte, 
cal modificar i complementar la documentació aportada de la següent manera: 

1. “Cal realitzar pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb el 
pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, això és 
un pressupost d’execució material de 250.605,64€.  

2. Cal definir els acabats dels paraments opacs, incloses les tanques, els quals 
hauran de ser de color blanc o terrós, d’acord amb la normativa municipal. Tots els 
tancaments d'obra, com a mínim, s'arrebossaran i pintaran. 

3. Caldrà preveure l’evacuació de les aigües pluvials al carrer 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. 

4. Cal aportar justificació gràfica dels moviments de terres previstos per part de les 
seccions/alçats del plànol núm. 05, justificant que no es sobrepassen els reblerts o 
buidats màxims establerts en 1,50m respecte el terreny natural.  

5. Justificar la ubicació prevista per a la instal·lació d’equip de rentada de roba. 

6. Justificar les dimensions mínimes d’emmagatzematge individual per part de 
l’habitació 02, sent de mínim 0,60m de fondària, 2,20m d’alçada i 1,50m de 
llargària.  

7. Revisar l’alçada del mur de contenció previst a la tanca est, de manera que la seva 
coronació no superi els 1,50m respecte el nivell natural del terreny.  

8. Revisar les tanques perimetrals grafiades als plànols de planta (U-01, U-03, 01, 02, 
03 i 04), de manera que es reculli únicament la tanca real definitiva de límit de 
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parcel·la, i definir les separacions de l’edificació a les llindes segons aquest límit 
real.  

9. Caldrà preveure la realització del gual d’accés, d’acord amb l’establert al Capítol III 
de l’Ordenança municipal reguladora de les condicions dels aparcaments i els seus 
accessos a través de la via pública. 

10. Cal ajustar el punt d’arrencada de la coberta inclinada de manera que aquest no 
sobrepassi l’ARM. L’acabat d’aquesta coberta haurà de ser de teula àrab ceràmica 
vermella. 

11. Cal revisar l’apartat MD.3.5.2 de la memòria. 

12. Cal completar la documentació aportant el document d’acceptació de residus de la 
construcció per part d’una empresa autoritzada, així com còpia dels DNI del 
representat i el representant i el full d’autorització signat per part del representant.”  

 
En data 28 d’abril de 2022 (ENTRA-2022-4441), per tal de donar resposta a l’informe 
tècnic municipal, l’interessat aporta la següent documentació:  

- Informe tècnic de resposta a l’informe tècnic municipal.  
- Projecte bàsic modificat i signat, el qual substitueix el projecte presentat 

anteriorment 
- Autorització de representació de l’interessat a l’arquitecte redactor per tal de 

tramitar l’expedient, acompanyada dels corresponents DNI.  
- Justificants dels pagaments complementaris de taxes i impostos. 

 
En data 10 de maig de 2022 (ENTRA-2022-4929), l’interessat presenta informe tècnic de 
correcció d’errades el qual inclou els següents plànols que substitueixen els plànols amb la 
mateixa numeració presentats anteriorment:  

- Plànol 03 – Nivell 0 (carrer) 
- Plànol 05 – Façanes 
- Plànol 09 – Façana nord  

 
El projecte preveu la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat desenvolupat en 3 nivells, 
i amb una superfície construïda total de 242,60m², dels quals 177,70m² es desenvolupen 
sobre rasant, i 64,90m² sota rasant, esgotant així l’edificabilitat màxima permesa. També 
es preveu la construcció d’una piscina exterior.  

El promotor de l’obra és el Sr. -, amb DNI -. El projecte tècnic està redactat per l’arquitecte 
JMCC, de TARQ2 ASSOCIATS, SLP, amb número de col·legiat 63.261-9. 

FONAMENTS DE DRET: 
 

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

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’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. 
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- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística. 

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

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

- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB en 
sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la corresponent al carrer Joan 
Oms núm.6 té l’aprofitament limitat pels paràmetres corresponents a la zona amb clau 
“R6b” corresponent a “residencial, zona de cases aïllades, subzona parcel·la 400m² de 
baixa intensitat”. Els paràmetres bàsics que regulen aquesta subzona són un coeficient 
d’edificabilitat neta de 0,37m²st/m²sòl, una densitat d’habitatges màxima d’1 habitatge per 
parcel·la, una ocupació màxima del 30% per part de l’edificació principal i del 5% per part 
de l’edificació secundària, no obstant, s’estableix una reducció del 20% de l’ocupació per a 
parcel·les amb pendent d’entre el 30% i el 50% (4/5 de l’ocupació inicial), el qual és 
d’aplicació donat que la parcel·la objecte presenta una pendent del 38%, segons la 
informació facilitada pel tècnic redactor. S’estableix una alçada reguladora màxima de 
7,50m, corresponent a planta baixa i un pis; i unes separacions mínimes de 3 metres als 
laterals i posterior, i de 6 metres a carrer. 
 
SEGONA.- Vista la documentació aportada, es comprova que aquesta dona resposta a 
l’informe tècnic municipal de requeriment d’esmenes de la següent manera: 

- S’aporten els justificants dels pagaments complementaris de taxes i impostos 
d’acord amb el pressupost de referència de 250.605,64€.  

- Als apartats MD 4.4.3 i 4.4.5 de la memòria es defineixen els acabats dels 
paraments opacs, incloses les tanques, els quals seran de color blanc o terrós. 

- A l’apartat MD 4.7 de la memòria i al plànol 03, es justifica la previsió d’evacuar les 
aigües pluvials 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. 

- Es justifiquen gràficament els moviments de terres previstos per part de les 
seccions/alçats del plànol núm. 05, de manera que no es sobrepassin els reblerts o 
buidats màxims establerts en 1,50m respecte el terreny natural.  

- Es grafia la previsió d’ubicació per a la instal·lació d’equip de rentada de roba. 

- Als plànols 04-04’, es justifiquen les dimensions mínimes d’emmagatzematge 
individual per part de l’habitació 02, (0,60m x 2,20m d’alçada i 1,50m de llargària).  

- Vista la secció “límit nord” del plànol núm. 13, es comprova que la coronació del 
mur de contenció previst a la tanca est no supera els 1,50m respecte el nivell 
natural. 

- Es preveu la realització del gual d’accés segons el model 1 recollit a l’Ordenança 
municipal reguladora de les condicions dels aparcaments i els seus accessos a 
través de la via pública. 

- A l’informe de resposta s’exposa el següent en referència a la duplicitat de les 
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tanques perimetrals detectades:  

 

Val a dir que, per tal d’evitar futures confusions respecte els límits de parcel·la, 
seria convenient i recomanable utilitzar un tipus de tancament diferent al d’una 
tanca perimetral al punt on es grafia la “tanca pròpia” i col·locar, per exemple, una 
solució tipus jardinera, evitant així una duplicitat de tanques.  

- S’ajusta l’arrencada de la coberta inclinada als 7,5m d’ARM i s’especifica que 
l’acabat de la mateixa serà de teula àrab ceràmica vermella. 

- Es rectifica el redactat de l’apartat MD.3.5.2 de la memòria. 

- S’aporten els DNI del representat i el representant i el full d’autorització signat per 
ambdues parts.  

- Manca aportar el document d’acceptació de residus de la construcció per part 
d’una empresa autoritzada, justificant que s’aportarà abans de l’inici de les obres. 

 
 
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 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb 
piscina al carrer Joan Oms núm. 6 de Canet de Mar, amb les següents condicions: 

 Cal fer entrega del preceptiu projecte executiu visat, el qual haurà d’obtenir el 
vistiplau per part dels serveis tècnics municipals, per a poder procedir a l’inici de 
les obres, així com dels assumeix de direcció i d’execució visats. 

 Cal aportar el document d’acceptació de residus de la construcció per part d’una 
empresa autoritzada abans de l’inici de les obres. 

 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 20/05/2022, que es transcriu a 
continuació: 

 
 

“INFORME JURÍDIC 
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Fets 

En data 21/03/2022 (ENTRA-2022-3005) el senyor JMCC arquitecte, actuant en nom i 
representació del senyor -, sol·licita llicència d’obres majors consistents en la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Joan Oms, 6, d’acord amb el projecte 
bàsic redactat pel mateix tècnic. 

En data 29/03/2022 és notificat al tècnic redactor del projecte un requeriment de 
documentació per acabar de completar l’expedient. 

En data 04/04/2022 (ENTRA-2022-3637) es presenta la documentació requerida i en data 
12/04/2022 l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar les esmenes que cal 
realitzar i la documentació que cal presentar per poder obtenir l’informe favorable. El 
requeriment d’esmena és notificat al tècnic redactor del projecte en data 14/04/2022. 
 
En dates 28/04/2022 (ENTRA-2022-4441) i 10/05/2022 (ENTRA-2022-4929) es presenta 
nova documentació per completar l’expedient i, en data 17/05/2022, 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 
 
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. 
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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 17/05/2022 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte presentat, 
si bé imposa un seguit de condicions i recorda que donat que es presenta un projecte 
bàsic, caldrà aportar el projecte executiu, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis 
tècnics municipals abans de l’inici de les obres. També caldrà aportar el document 
d’acceptació de residus de la construcció per part d’una empresa autoritzada. 
 
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 

Obra nova 3,34 €/m2  242,60 m2 810,28 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
 
02/04/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001633 ......................................... 810,28 € 
 
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 2022, 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 12/04/2022,  
es constata que si bé al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 
220.588,48 euros, amb l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost resultant és 
de 250.605,64 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 
250.605,64 € 4%  10.024,23 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
 
02/04/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001632 ...................................... 8.823,54 € 
26/04/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001920 ...................................... 1.200,69 € 
 
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 
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Valors urbanístics en risc 2% PEM 5.012,12 € 
 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit dels imports següents: 
 
02/04/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001634 ...................................... 4.411,77 € 
26/04/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001921 ......................................... 600,34 € 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, no s’ha aportat juntament amb la 
sol·licitud de la llicència d'obres el document d'acceptació signat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus, en 
compliment del que preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 210/2018, de 6 
d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). En aquest document hi ha 
de constar 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 17/05/2022, s’informa favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada, si bé per 
a obtenir-la caldrà aportar prèviament la documentació següent: 

- Document d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir 
la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà 
de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de 
dipòsit per a la posterior gestió. 

 
Com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar el projecte 
d’execució, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals, 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.” 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 23/05/2022 (ENTRA-2022-5443) s’ha 
presentat el document d’acceptació núm. 1160, signat per un gestor de residus 
autoritzat (UTE Pedrera d’en Busqué – Codi Gestor: E-939.06). 
 
 
 
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. 
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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:  
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors al senyor -, per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Joan Oms, 6, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions particulars: 

 Com a condició suspensiva, caldrà fer entrega del preceptiu projecte 
executiu visat, el qual haurà d’obtenir el vistiplau per part dels serveis tècnics 
municipals, per a poder procedir a l’inici de les obres, així com dels assumeix 
de direcció i d’execució visats. 

 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. 

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

CONCEPTE IMPORT SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE 

PAGAMENT 

ICIO 10.024,23 € 

8.823,54 € 
Nº: 2022/0000001632 
30/03/2022 

02/04/2022 

1.200,69 € 
Nº: 2022/0000001920 
14/04/2022 

26/04/2022 

Taxes 
Urbanístiques 

      810,28 € 
Nº: 2022/0000001633 
30/03/2022 

02/04/2022 

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

CONCEPTE IMPORT SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE 

PAGAMENT 

Garantia pels 
valors 
urbanístics 
en risc 

5.012,12 € 

4.411,77 € 
Nº: 2022/0000001634 
30/03/2022 

02/04/2022 

600,34 € 
Nº: 2022/0000001921 
14/04/2022 

26/04/2022 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  



 

35 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

 
 
3.1.5. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA SUBSTITUCIÓ DE 
LA COBERTA DE FIBROCIMENT I REPARACIONS MENORS DEL COBERT 
SITUAT AL PATI DE LA FINCA UBICADA AL CARRER RAVALET, 8 
 
 
Vista la instància presentada en data 25/05/2022 (ENTRA-2022-3212) pel senyor JMP, 
arquitecte tècnic, actuant en nom i representació de la senyora -, en virtut de la qual 
sol·licita llicència d’obres majors per a la substitució de la coberta de fibrociment i 
reparacions menors del cobert situat al pati de la finca ubicada al carrer Ravalet, 8, 
d’acord amb el projecte tècnic redactat pel mateix tècnic. 
 
Vist l’informe tècnic de l’arquitecta municipal emès en data 27/04/2022. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecta municipal, emès en data 11/05/2022, que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 25 de març de 2022 (ENTRA-2022-3212) es presenta sol·licitud de llicència 
d’obres majors per a la substitució de la coberta de fibrociment, enderroc parcial i 
reparacions menors del cobert situat al pati de la finca ubicada al carrer Ravalet 
núm. 8 de Canet de Mar, amb número de referència cadastral: 5149208DG6054N0001QU. 
La sol·licitud s’acompanya del projecte tècnic signat, el qual inclou l’estudi bàsic de 
seguretat i salut; del certificat de col·legiació del tècnic redactor, i de l’autorització de 
representació. 
 
En data 30/03/2022 es requereix a l’interessat la necessitat d’aportar la següent 
documentació per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient:  

- document d’acceptació de residus per part d’un gestor autoritzat  
- justificants de pagament dels imports corresponents a l’ICIO, taxes i dipòsit de 

garantia pels elements urbanístics en risc, calculats segons el pressupost previst al 
projecte aportat, corresponent a 13.250€.  

En data 02/04/2022 (ENTRA-2022-3628) l’interessat aporta la documentació requerida.  

En data 28 d’abril de 2022, s’emet a l’interessat, i és acceptat pel mateix, informe tècnic 
municipal el qual conclou que, per tal d’informar correctament la sol·licitud de llicència, cal 
complementar la documentació aportada. 

En dates 5 i 10 de maig de 2022 (ENTRA-2022-4744 i 4918), l’interessat presenta la 
següent documentació per tal de completar l’expedient:  

- Projecte tècnic modificat i visat que substitueix el projecte presentat anteriorment 
- Certificat tècnic definint el desmuntatge del fibrociment 
- Assumeix de direcció i d’execució de l’obra visat 
- Designació del coordinador de seguretat i salut visat 
- Full d’estadística complimentat 
- Compromís de permanència a l’obra signat 
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El projecte preveu la substitució de la coberta existent del cobert en planta baixa ubicat al 
pati de la finca, el qual és de fibrociment i disposa d’una superfície de 55m², per una 
coberta de teula àrab ceràmica vermella. També es preveu l’enderroc parcial del volum 
cobert per tal d’ajustar-lo als paràmetres establerts al planejament, així com reparacions 
puntuals del paviment i la fusteria existent al mateix cobert.  

La promotora de l’obra és la Sra. -, amb DNI ---------. El projecte tècnic està redactat per 
l’arquitecte tècnic JMP, amb número de col·legiat 497 (COAiAT de Girona), qui també ac-
tua com a representat de la promotora i com a sol·licitant de la llicència d’obres. 

FONAMENTS DE DRET 
 

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

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’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, 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanis-
me. 

- 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 l’edificació on es vol actuar es troba a la 
parcel·la corresponent al carrer Ravalet núm. 8, la qual té l’aprofitament definit pels 
paràmetres corresponents a la zona amb clau “R2a” corresponent a “residencial, zona urbà 
tradicional, subzona carrers tradicionals”.  
 
El cobert de referència es troba ubicat en la superfície de parcel·la que es preveu lliure 
d’edificació, sobrepassant la profunditat edificable màxima, establerta en 5 metres per a les 
edificacions permeses en pati d’illa, de manera que es troba en situació de disconformitat 
amb el planejament vigent.  
 
Vist que la nova proposta preveu ajustar el volum del cobert als paràmetres establerts per 
a les edificacions al pati d’illa per a la clau R2a, es conclou que és viable autoritzar les 
obres previstes.  
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SEGONA.- Revisada la documentació aportada, es comprova que aquesta dona resposta 
a l’informe tècnic municipal, completant així l’expedient de la següent manera:  

1. S’ajusta el cobert preexistent als paràmetres establerts per a les edificacions 
permeses al pati d’illa i es preveu la nova coberta a base de teula àrab ceràmica 
vermella. 

2. A l’estudi de gestió de residus, s’indica la presència de fibrociment entre els 
elements a enretirar.  

3. S’indica expressament al projecte que el desmuntatge de les planxes de 
fibrociment es portarà a terme per part d’una empresa especialitzada amb registre 
en el R.E.R.A. Així mateix, s’especifica que durant els treballs de retirada i 
recompte de fibres no podrà haver personal aliè a l’empresa especialitzada. 

4. S’aporta el full d’estadística de la construcció, el full d’assumeix de direcció de 
l’obra i el compromís de permanència a l’obra. 

 
 
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 substitució de la coberta de fibrociment, enderroc parcial i reparacions 
menors del cobert situat al pati de la finca ubicada al carrer Ravalet, núm. 8 de Canet 
de Mar. 
 
S’informa que, en cas d’ocupació de la via pública durant les obres, serà necessari 
notificar-ho prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud normalitzat i 
liquidar les taxes corresponents.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 20/05/2022, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
Fets 

En data 25/05/2022 (ENTRA-2022-3212) el senyor JMP, arquitecte tècnic, actuant en nom 
i representació de la senyora -, sol·licita llicència d’obres majors consistents en la 
substitució de la coberta de fibrociment i reparacions menors del cobert situat al pati de la 
finca ubicada al carrer Ravalet núm. 8, d’acord amb el projecte tècnic redactat pel mateix 
tècnic. 

En data 29/03/2022 és notificat al tècnic redactor del projecte un requeriment de 
documentació per acabar de completar l’expedient.  

En data 02/04/2022 (ENTRA-2022-3628) es presenta la documentació requerida i en data 
27/04/2022 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 05/05/2022 (ENTRA-2022-4744) i 10/05/2022 (ENTRA-2022-4918) es presenta 
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nova documentació per completar l’expedient i, en data 11/05/2022, 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 
 
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 11/05/2022 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte presentat. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat a 
ingressar és la que resulta del càlcul següent: 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Reforma 1,67 €/m2  55,00 m2 91,85 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
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31/03/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001657 ......................................... 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 2022, ponderat amb els coeficients correctors 
que s’hi detallen. 
 
Atès que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha contemplat a les 
tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal, per al càlcul de la base del pagament a 
compte s’utilitzarà el pressupost presentat amb la sol·licitud, raó per la qual la quota a 
liquidar per aquest concepte la que resulta del càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
13.250,00 € 4%  530,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
 
31/03/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001656 ......................................... 530,00 € 
 
 
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 265,00 € 
 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit de l’import següent: 
 
31/03/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001658 ......................................... 265,00 € 
 
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. 103/22, signat per un gestor de residus 
autoritzat (TRANSPORTS MATEU, S.L. – Codi gestor: E-1581.15), per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus, en compliment del que preveu la 
Disposició Final Primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el 
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat 
al BOE núm. 92, de 16 d'abril). En aquest document hi consta el codi de gestor, el domicili 
de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, si 
bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, de 
data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en la 
resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

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

Conclusions 
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De conformitat amb les consideracions anteriors i amb el contingut de l’informe tècnic de 
data 11/05/2022, 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 Go-
vern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors a la senyora -, per a la substitució de la 
coberta de fibrociment i reparacions menors del cobert situat al pati de la finca ubicada 
al carrer Ravalet, 8, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

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 AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PA-

GAMENT 

ICIO     530,00 € 
Nº: 2022/0000001656 
30/03/2022 

31/03/2022 

Taxes Urbanístiques     333,96 € 
Nº: 2022/0000001657 
30/03/2022 

31/03/2022 

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

CONCEPTE IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PA-

GAMENT 

Garantia pels valors 
urbanístics en risc 

    265,00 € 
Nº: 2022/0000001658 
30/03/2022 

31/03/2022 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
 
3.1.6. LIQUIDACIÓ PENALITAT A LA LICITADORA DEL CONTRACTE D'OBRES 
PER A L'ADEQUACIÓ DE LA NAU DE LA BRIGADA MUNICIPAL 
 
Fets: 
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En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter 
ordinari de data 28 de novembre de 2019, s’incoà l’expedient de contractació, 
mitjançant procediment simplificat, tramitació ordinària, per a la contractació de 
l’execució de les obres d’adequació de la nau municipal núm. 12, de la plaça Pere 
Llauger Prim, per a ús de la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
essent el pressupost base de licitació del present contracte de 115.271,39 euros, IVA 
exclòs, el qual puja la quantitat de 24.206,99 euros. Així mateix, en virtut de l’acord 
esmentat, s’aprovà el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars, que havia de regir l’esmentada contractació. 

La convocatòria de la licitació es publicà en el perfil del contractant de la Corporació en 
data 29 de novembre de 2019, essent el darrer dia per a presentar ofertes el 2 de 
gener de 2020, a les 23:59 hores. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de març de 2020, va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 

“Primer.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels dies 
9 i 23 de gener i 21 de febrer de 2020. 

Segon.- Declarar exclosa de la licitació la mercantil MONTCRUMA, SLU, per haver 
presentat una oferta per import superior a l’import màxim de la licitació. 

Tercer.- Tenir per desistida la mercantil INSTAL·LACIONS BALCELLS, SL, per no haver 
donat correcte compliment al requeriment de documentació previ a l’adjudicació. 
 
Quart.- Entendre que la mercantil IRON GLOBAL, SL ha retirat la seva oferta, per haver 
expirat el termini que li havia estat atorgat per a l’esmena de la documentació  sense que 
s’hagi donat resposta al requeriment, i exigir-li l’import del 3% del pressupost base de 
licitació (IVA exclòs), en concepte de penalitat: 
 

115.271,39 € x 3% = 3.458,14 € 
 
A tal efecte, s'emetrà la liquidació corresponent per al seu ingrés en termini de recaptació 
voluntari. De no realitzar-se l'ingrés en el termini indicat, es procedirà al seu cobrament 
en via de constrenyiment, sense perjudici que a més es consideri procedent l'inici 
d'expedient per a la declaració de prohibició de contractar establida en l'art. 71.2.a) 
LCSP. 

Cinquè.- Declarar deserta la licitació incoada en virtut de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 28 de novembre de 2019, per a la 
contractació, mitjançant el procediment simplificat, tramitació ordinària, de l’execució de 
les obres d’adequació de la nau municipal núm. 12, de la plaça Pere Llauger Prim, per a 
ús de la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

Sisè.- Anular l’autorització de despesa acordada per la Junta de Govern Local, en sessió 
de caràcter ordinari de data 28 de novembre de 2019, feta amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 20 15320 63200, per import de cent trenta-nou mil quatre-cents setanta-
vuit euros amb trenta-vuit cèntims (139.478,38 €), i barrar el document comptable A núm. 
220190014647. 
 
Setè.- Notificar el present acord als interessats.  
 



 

42 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

Vuitè.- Comunicar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”  

La notificació electrònica de l’acord esmentat, acceptada pel representant de la 
mercantil IRON GLOBAL, SL en data 17 de març de 2020 (SALID 2020/1469), en virtut 
del qual se li imposava una penalitat per import de 3.458,14 euros (núm. liquidació 
Accede: 2020/0000000940), especificava el règim de recursos contra l’acte 
administratiu però no contra l’acte tributari, raó per la qual el període d’ingrés en via 
voluntària no es pot considerar iniciat ni que generi recàrrec en via executiva. 

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: 

Primer.- Aprovar la liquidació a la mercantil IRON GLOBAL, SL de la penalitat 
imposada en virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
de data 12 de març de 2020, consistent en el 3% del pressupost base de licitació (IVA 
exclòs): 

115.271,39 € x 3% = 3.458,14 € 
 
A tal efecte, s'emetrà la liquidació corresponent per al seu ingrés en termini de 
recaptació voluntari. De no realitzar-se l'ingrés en el termini indicat, es procedirà al seu 
cobrament en via de constrenyiment, sense perjudici que a més es consideri procedent 
l'inici d'expedient per a la declaració de prohibició de contractar establida en l'art. 71.2 
a) LCSP. 
 
Segon.- Donar de baixa la liquidació efectuada en via voluntària (Núm. de liquidació 
Accede: 2020/0000000940). 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria.  
 

 
3.1.7. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I UNA PISCINA AL CARRER ANTONI 
GAUDÍ, 29 
 
Vistes les instàncies presentades en dates 24/12/2021 (ENTRA-2021-13480) i 
29/12/2021 (ENTRA-2021-13683) pel senyor PGC, arquitecte, actuant en nom i 
representació dels senyors – i -, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres majors 
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al carrer Antoni Gaudí, 
29, d’acord amb el projecte bàsic redactat pel mateix tècnic. 
 
Vist l’informe tècnic de l’arquitecta municipal emès en data 04/02/2022 i 18/03/2022. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecta municipal, emès en data 12/04/2022, que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
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FETS 
 
En data 24 de desembre de 2021 (ENTRA-2021-13408) es presenta sol·licitud de llicència 
d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al 
carrer Antoni Gaudí  núm. 29 de Canet de Mar, amb referència cadastral: 
4443522DG6044S0000JP. La sol·licitud s’acompanya del projecte bàsic signat digitalment 
(el qual incorpora l’estudi bàsic de seguretat i salut); les declaracions responsables 
d’assumeix de direcció de l’obra per part del propi tècnic redactor i de l’arquitecte tècnic 
FMM, amb núm. de col·legiat 10.821, a les quals manca la signatura digital vàlida; el 
document d’acceptació de residus de la construcció per part d’una empresa autoritzada; i 
el full d’estadística d’edificació.  
 
En data 29 de desembre de 2021 (ENTRA-2021-13683) s’aporten els justificants de 
pagament de les taxes, impostos i dipòsit de garantia pels elements urbanístics en risc, 
calculats d’acord amb el pressupost d’execució material previst al projecte presentat de 
388.531,02€.  
 
En data 7 de febrer de 2022, és posat a disposició de l’interessat i és acceptat pel mateix, 
informe tècnic de requeriment d’esmenes, el qual conclou que per tal de poder informar 
correctament la llicència d’obres sol·licitada, cal modificar i complementar la documentació 
aportada. 
 
En dates 4 de març de 2022 (ENTRA-2022-2304) i 10 de març de 2022 (ENTRA-2022-
2571), l’interessat fa entrada d’informe tècnic de resposta als requeriments d’esmenes, 
l’estudi de seguretat i salut sense signar, l’assumeix de direcció de l’obra signat, l’assumeix 
d’execució de l’obra signat, i els següents plànols sense signar: plànol 03 de planta baixa 
modificat, el qual substitueix el plànol 03 del projecte presentat anteriorment, el plànol 16 
de definició de les tanques i el plànol de definició dels moviments de terres i nivells propo-
sats. També es fa entrada dels justificants de pagament complementaris de taxes i impos-
tos d’acord amb el pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal 
vigent. 

En data 21 de març de 2022, és posat a disposició de l’interessat i és acceptat pel mateix, 
nou informe tècnic municipal, el qual conclou que l’objecte de la llicència d’obres 
sol·licitada es correspon amb les previsions de la normativa urbanística d’aplicació, si bé, 
cal modificar i complementar la documentació aportada amb els punts següents per tal de 
poder-la informar correctament: 

“1. Cal ajustar la proposta de piscina de manera que aquesta quedi dins el gàlib 
màxim marcat per les modificacions de la topografia del terreny admeses, 
establertes en 1,50m respecte el nivell natural del terreny, en els punts que ocupa 
la part no edificable de la parcel·la.   

2. Cal aportar el full de normativa modificat, amb la rectificació d’incorporar el RD 
470/2021 vigent, donat que no s’ha trobat entre la documentació presentada.  

3. Cal aportar l’estudi de seguretat i salut, l’informe tècnic de resposta, i els nous 
plànols aportats, amb la signatura digitals vàlida del tècnic competent, per tal de 
que disposin de validesa legal.  

4. Cal revisar la pendent indicada de la zona d’accés de vehicles, així com ajustar-
la a l’Ordenança municipal reguladora de les condicions dels aparcaments i els 
seus accessos a través de la via pública, la qual estableix que en els seus primers 
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4 metres podrà disposar d’una pendent màxima del 4%.” 

 
En data 23 de març de 2022 (ENTRA-2022-3122), 1 d’abril de 2022 (ENTRA-2022-3579) 
i 8 d’abril de 2022 (ENTRA-2022-3875), l’interessat aporta nova documentació per tal de 
donar resposta a l’informe tècnic municipal, consistent en: 

- Documentació aportada en data 10 de març de 2022 signada digitalment (ESS, In-
forme de resposta i plànols núm. 03 (planta baixa), núm. 16 (tanques).  També 
s’aporta el plànol de planta d’implantació i secció de nivells, el qual queda substituït 
pel plànol identificat amb el núm. 17 que també s’aporta.  

- Plànols modificats i signats, els quals substitueixen els mateixos plànols presentats 
amb anterioritat (els últims plànols vàlids són els presentats en data 08/04/22 i 
núm. d’entrada de registre 3875): 

o 02 (planta soterrani) 
o 06 (façanes sud i est) 
o 07 (seccions A-A’ i B-B’) 
o 17 (planta implantació i secció nivells) 

- Full de la normativa d’aplicació actualitzat. 

- Justificants de pagament de la quota tributària corresponent a la concessió de lli-
cència o autorització de presa a la xarxa de clavegueram, corresponent a 48,20€. 

Els promotors de l’obra són la Sra. -. amb NIF: --------- i el Sr. -. amb NIF: --------- (Països 
Baixos). El projecte bàsic està redactat per l’arquitecte PGC, amb número de col·legiat 
13.238-1. 

La proposta preveu la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat desenvolupat en dues 
plantes sobre rasant i una planta sota rasant destinada a aparcament. Es justifica una su-
perfície de parcel·la de 1.020,15m², i es preveu un sostre sobre rasant de 297,20m², dels 
quals 224,40m² es desenvolupen en planta baixa i els 72,80m² restants en planta pis. 
També es preveu la construcció d’una piscina exterior.  

Sobre la finca objecte de llicència d’obres majors, la Junta de Govern Local, en sessió or-
dinària de data 29 de març de 2017 (Exp. núm. 42), va acordar concedir llicència d’obres 
menors per al moviment de terres de les parcel·les situades al carrer Antoni Gaudí, 25 a 
31, per tal de preparar el terreny per a la posterior implantació de les edificacions previstes. 
Al projecte es justificaven uns rebaixos del terreny natural no superiors a 2,20 metres, tal i 
com establia la normativa d’aplicació del moment de la tramitació de l’expedient. 

FONAMENTS DE DRET: 
 

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

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’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. 
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- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística. 

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

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

- Ordenances fiscals vigents. 

 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB en 
sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la corresponent al carrer Antoni 
Gaudí núm. 29 té l’aprofitament limitat pels paràmetres corresponents a la zona amb clau 
“R6g” corresponent a “residencial, zona de cases aïllades, subzona parcel·la 600 m²”. Els 
paràmetres bàsics que regulen aquesta subzona són un índex d’edificabilitat neta de 0,45 
m2st/m2sòl, una densitat d’un habitatge per parcel·la (admetent-se l’habitatge bifamiliar en 
parcel·les de més de 1.000m²) i una ocupació màxima del 30% per l’edificació principal i 
del 5% per a la secundària. Les separacions mínimes als llindars són de 3 metres als 
laterals i posterior i de 6 metres a carrer. S’estableix una alçada reguladora màxima de 
7,50 m en tots els plans de façana respecte a les terres modificades, corresponent a planta 
baixa i un pis. 

SEGONA.- Vista la documentació presentada, es comprova que aquesta dona resposta 
als requeriments d’esmenes sol·licitats de la següent manera:  

 S’ajusta la proposta de piscina de manera que aquesta quedi dins el gàlib màxim 
marcat per les modificacions de la topografia del terreny admeses, establertes en 
1,50m respecte el nivell natural del terreny, en els punts que ocupa la part no 
edificable de la parcel·la.  

 S’aporta el full de normativa modificat, incorporant el RD 470/2021 vigent. 

 S’aporta l’estudi de seguretat i salut, l’informe tècnic de resposta, i la documentació 
gràfica, amb la signatura digital vàlida del tècnic competent. 

 Es redefineix la pendent de la zona d’accés de vehicles, i s’ajusta a l’establert a 
l’Ordenança municipal reguladora de les condicions dels aparcaments i els seus 
accessos a través de la via pública, la qual estableix que en els seus primers 4 
metres podrà disposar d’una pendent màxima del 4%.  

 
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 la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat i una piscina descoberta al carrer Antoni Gaudí, núm. 29 de Canet de Mar, amb 
les següents condicions: 

1. L’executivitat de la llicència quedarà condicionada a l’entrega del preceptiu projecte 
executiu signat i visat, el qual haurà d’obtenir el vistiplau per part dels serveis tèc-
nics municipals, així com dels fulls d’assumeix dels tècnics competents signats i vi-
sats. 
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2. Les pèrgoles projectades a les terrasses de planta baixa i planta primera no es po-
dran cobrir ni tancar lateralment, en cas contrari, computarien a efectes 
d’edificabilitat i ocupació d’acord amb el planejament vigent.  

3. 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 liqui-
dar les taxes corresponents.” 

 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 19/05/2022, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 

En dates 24/12/2021 (ENTRA-2021-13480) i 29/12/2021 (ENTRA-2021-13683) el senyor 
PGC, arquitecte, actuant en nom i representació del senyor -. i de la senyora -, sol·licita 
llicència d’obres majors consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una 
piscina al carrer Antoni Gaudí, núm. 29, d’acord amb el projecte bàsic redactat pel mateix 
tècnic. 

En data 04/02/2022 l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar les esmenes 
que cal realitzar i la documentació que cal presentar per poder obtenir l’informe favorable. 
El requeriment d’esmena és notificat al tècnic redactor del projecte en data 05/04/2022. 
 
En dates 04/03/2022 (ENTRA-2022-2304) i 10/03/2022 (ENTRA-2022-2571) es presenta 
nova documentació per completar l’expedient i, en data 18/03/2022 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. El requeriment d’esmena és notificat al 
tècnic redactor del projecte en data 21/03/2022. 
 
En dates 23/03/2022 (ENTRA-2022-3122), 01/04/2022 (ENTRA-2022-3579) i 08/04/2022 
(ENTRA-2022-3875) es presenta nova documentació per completar l’expedient i, en data 
12/04/2022, 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. 
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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 
dels 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 12/04/2022 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte presentat, 
si bé imposa un seguit de condicions i recorda que donat que es presenta un projecte 
bàsic, caldrà aportar el projecte executiu, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis 
tècnics municipals abans de l’inici de les obres. 
 
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 

Obra nova 3,34 €/m2  451,50 m2 1.508,01 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
 
29/12/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000006510 ...................................... 1.508,01 € 
 
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 2022, 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 04/02/2022,  
es constata que si bé al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 
388.531,02 euros, amb l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost resultant és 
de 481.880,67 euros. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la 
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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 
481.880,67€ 4%  19.275,23 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
 
29/12/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000006509 .................................... 15.541,24 € 
09/03/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001208 ...................................... 3.733,99 € 
 
 
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 9.637,61 € 
 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit dels imports següents: 
 
29/12/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000006511....................................... 7.770,62 € 
09/03/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001209 ...................................... 1.866,99 € 
 
Sisena.- Pel que fa a la taxa de connexió a la xarxa de clavegueram, d’acord amb el 
que disposa l’Ordenança fiscal núm. 28 “Taxa pels Serveis de Clavegueram”, per la qual 
cal liquidar la quota tributària corresponent a la concessió de llicència o autorització de 
presa a la xarxa de clavegueram, la qual s’exigeix una sola vegada i consisteix en una 
quantitat fixa de 48,20 € per habitatge, local o indústria. La quantitat a ingressar és la que 
resulta del càlcul següent: 
 
 

Núm. d’habitatges, locals 
o indústries resultants 

Quantitat fixa Total 

1 48,20 € 48,20 € 
 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés de l’import següent: 
 
25/03/2022 Núm. liquidació 2022/0000001431 .................................................. 48,20 € 
 
Setena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que s’ha aportat el document d'acceptació núm. DA21.389, signat per un gestor de residus 
autoritzat (EXCAVACIONS GERMANS CASAS, S.L. – Codi 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. 
 
Vuitena.- 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 12/04/2022, 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, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals, 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 Go-
vern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors als senyors - i -, per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al carrer Antoni Gaudí, 29, 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 preceptiu 
projecte executiu signat i visat, el qual haurà d’obtenir el vistiplau per part dels 
serveis tècnics municipals, així com dels fulls d’assumeix dels tècnics compe-
tents signats i visats. 

 Les pèrgoles projectades a les terrasses de planta baixa i planta primera no es 
podran cobrir ni tancar lateralment, en cas contrari, computarien a efectes 
d’edificabilitat i ocupació d’acord amb el planejament vigent.  

 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. 

 
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-
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GAMENT 

ICIO 19.275,23 € 

15.541,24 € Nº: 2021/0000006509 
27/12/2021 

29/12/2021 

3.733,99 € 
Nº: 2022/0000001208 
04/03/2022 09/03/2022 

Taxes Urbanís-
tiques 

  1.508,01 € 
Nº: 2021/0000006510 
27/12/2021 

29/12/2021 

 
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 

9.637,61 € 

7.770,62 € 
Nº: 2021/0000006511 
27/12/2021 29/12/2021 

1.866,99 € 
Nº: 2022/0000001209 
04/03/2022 

09/03/2022 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de la quota tributària corresponent a la concessió de lli-
cència o autorització de presa a la xarxa de clavegueram, per import de 48,20€, se-
gons liquidació núm. 2022/00000001431, i fer constar que s’ha ingressat l’import per 
aquest concepte, segons detall següent: 
 

CONCEPTE IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PA-

GAMENT 

Taxa de connexió al 
clavegueram 

48,20 € 
Nº: 2022/0000001431 
23/03/2022 

25/03/2022 

 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
 
3.2. Promoció Econòmica i Turisme 

 
3.2.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA COVID-19 - 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CANET CENTRE 
 
Fets: 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 28 de gener de 2021 es va aprovar 
inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2021, i es va elevar a definitiu el 5 de 
febrer de 2021, en el qual s’hi recullen les subvencions directes en la modalitat de no-
minatives. 
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La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 23 de desembre de 
2020 va aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i 
l’entitat Associació de Comerciants Canet Centre i l’atorgament d’una subvenció nomi-
nativa, amb el següent detall: 
 

 

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifi-
cació el 31 de gener de 2022 la qual ha de contenir com a mínim el següent: 
 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-

vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la do-

cumentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte. 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb iden-

tificador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu 
cas, de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període cor-
responent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hau-
ran 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:  

o Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
o Número de factura.  
o Lloc i data d’emissió de la factura.  
o Descripció del subministrament o servei.  
o Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

preu, que consti "IVA inclòs".  
o Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  
 

- No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de ti-
quets o vals en els casos següents:  

o Vendes al menor.  
o Transport de persones.  
o Serveis d’hostaleria i restauració. 
o Subministrament de begudes i comestibles. 
o Revelat de fotografies.  

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

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

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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o Número.  
o NIF de l’emissor.  
o Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
o Contraprestació total.  

 
e) Un certificat del/la president/a 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 les subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l’entitat be-

neficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s’escau, in-
forme d’auditoria (només en el cas de les obligades) 
 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de  
Registre Entrada 

Associació de 
Comerciants Ca-
net Centre 

G66986027 

Execució d’accions durant 
l’any 2021 per millorar la 

competitivitat del teixit comer-
cial i de serveis del municipi 
davant la situació provocada 

per la COVID-19 

28 de gener de 
2022 

RE 2022/859 

 
Vist l’informe proposta del servei, de data 17 de febrer de 2022, que es transcriu a 
continuació:  
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
Atès que la situació provocada per la pandèmia sanitària del COVID 19, ha tingut molt 
impacte en el teixit comercial del municipi i, que des de l’Àrea de Promoció Econòmica, 
es va considerar necessari reforçar el suport econòmic a l’Associació Canet Centre per 
a vehicular, a través de l’esmentada entitat, un seguit d’actuacions obertes a tot el tei-
xit comercial i de serveis del municipi que contribueixin a la seva reactivació econòmi-
ca, i dirigides especialment a convertir el comerç del municipi en la primera opció de 
compra dels residents, així com a afavorir sinergies entre comerç, turisme i gastrono-
mia. 
 
Vist que, davant d’aquesta situació, el Ple de l’Ajuntament va acordar contribuir al fi-
nançament de les actuacions de promoció i dinamització comercial mitjançant subven-
ció directa a l’entitat “Associació de Comerciants Canet Centre” per un import de 
95.000,00€, durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, 
amb la finalitat de que aquesta aportació revertís en el desenvolupament d’actuacions i 
activitats que fomentessin l’ocupació i la reactivació d’aquest sector, restant per tant 
exclosa del règim de concurrència competitiva per estar prevista nominativament en el 
pressupost de l’exercici 2021 amb càrrec a la partida 30 43100 48300. 
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Vist que en data 21 gener de 2021 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Associació Canet Centre amb l’objectiu de contribuir a sufragar les despeses 
originades per l’execució d’accions durant l’any 2021 per millorar la competitivitat del 
teixit comercial i de serveis del municipi davant la situació provocada per la Covid-19 
per un import de 95.000€. 
 
Vist que l’esmentat conveni establia que l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Ca-
net de Mar es destinaria a la realització de les activitats i funcions que es descrivien i 
que s’havien d’instrumentalitzar a través dels següents projectes: 
 
 Enfortiment de l’associació de comerciants actuals per a que esdevingués una 

associació representativa de tota l’activitat comercial i de serveis del municipi, 
mitjançant l’obtenció dels recursos necessaris per a assolir la plena 
professionalització i l’optimització de la gestió de ’associació, així com de la 
captació de nous associats. 

 Fomentar el consum local, mitjançant la definició d’actuacions, com ara campanyes 
comercials, que prèviament es validessin per la comissió de seguiment i que 
promoguin la compra al municipi i que sensibilitzin al ciutadà vers la necessitat que 
la compra al municipi ha de ser la seva primera opció i evitar fuites a altres 
poblacions. 

 Digitalitzar el comerç per facilitar la compra online i el lliurament a domicili. La 
situació actual d’incertesa fa necessari promoure nous hàbits de compra i el comerç 
ha d’adaptar-se a aquests canvis. La participació en la plataforma escollida haurà 
de ser extensiva per tot els establiments de comerç i de serveis (restauració, 
perruqueries, estètica, etc.) amb activitat al municipi. 

 
Vist que, a la clàusula onzena del conveni s’especificava que el finançament màxim 
subvencionable per cadascuna de les esmentades línies d’actuació seria: 
 Dinamització per contribuir a l’enfortiment i professionalització de l’associació. Fins 

a un màxim del 25% de l’import total subvencionable. (23.750€) 
 Foment del consum local. Fins a un màxim del 40% de l’import total 

subvencionable. (38.000€) 
 Digitalització del comerç per facilitar la compra online i el lliurament a domicili. Fins 

a un màxim del 35% de l’import total subvencionable. (33.250€) 
 
Atès que a la mateixa clàusula també s’indicava que, en el cas que el cost total 
d’alguna de les línies d’actuació no arribés al màxim de pressupost previst, aquest 
romanent podria incorporar-se a una de les altres línies amb la prèvia aprovació de la 
Comissió de Seguiment del conveni. 
 
Vist que, tal com indicava la clàusula dotzena, es va constituir una comissió de segui-
ment per a la materialització, vigilància i control d’execució de les accions del conveni, 
constituïda per la regidora i la tècnica de Promoció Econòmica, la presidenta i la treso-
rera de l’Associació de Comerciants Canet Centre, i una tècnica de PIMEC que es van 
reunir amb la periodicitat establerta i van validar totes les decisions i modificacions 
proposades.  
 
Vist que l’Associació de Comerciants Canet Centre va presentar una instància amb 
data 30 de desembre de 2021 i registre d’entrada 2021-13727 en la que indicava que, 
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a la Comissió de Seguiment del conveni realitzada en data 6 d’octubre de 2021, tenint 
en compte aquesta clàusula onzena i al seu paràgraf esmentat, es va aprovar no exe-
cutar el projecte de digitalització del comerç, atès que la inversió en aquests tipus de 
projectes no es va considerar viable davant els resultats obtinguts al municipi amb la 
gestió d’altres plataformes ja implementades, així com els resultats d’altres experiènci-
es d’arreu de Catalunya en diferents projectes de digitalització en associacions de co-
merciants, i es va acordar destinar part de l’import previst a aquesta línia a les altres 
línies d’actuació recollides al conveni. 
 
Vist que a la mateix instància l’Associació de Comerciants Canet Centre indicava què 
una,  una vegada comptabilitzades les despeses totals de les actuacions realitzades 
en ambdues línies de treball, els costos es distribuirien segons el següent detall: 
 
 Dinamització per contribuir a l’enfortiment i professionalització de l’associació: 

34.111,14€  (35,90% subvenció atorgada) 
 Foment del consum local 32.907,77€ (34,63% subvenció atorgada) 
 Romanent 27.980,79€ 

 
Vist que l’Associació de Comerciants manifesta que no podrà gastar el total de l’import 
del conveni signat atenent a la decisió de no executar el projecte de digitalització pre-
vist, en data 31/12/2021 procedeix a ingressar aquest romanent de manera voluntària 
en el compte de l’Ajuntament de Canet de Mar, seguint les indicacions del departa-
ment de tresoreria i presenta el corresponent comprovant de la transferència realitza-
da.  
 
Vist que l’esmentada entitat aporta la documentació justificativa de les activitats realit-
zades dins del termini establert, en data 28 de gener de 2022 i amb registre d’entrada 
2022/859.  
 
Atès que segons la convocatòria de subvencions, les documentacions seran estudia-
des i valorades per la regidoria corresponent. 

Atès que des de la regidoria es van detectar un error en la documentació presentada ja 
que la fitxa 8 "Relació de despeses i inversions realitzades en l'execució de l'activitat" 
indicava a l'apartat de la descripció que totes les factures de La Transversal de projec-
tes, S.L. corresponien al mes de Febrer'21, es va requerir a l’esmentada associació, 
per a que tornes a presentar la documentació amb les dates correctes. 

Atès que en data 9 de febrer de 2022 i amb registre d’entrada 2022/1349, l’Associació 
de Comerciants Canet Centre ha presentat la documentació requerida. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Ordenança municipal de subvencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent 
Llei 38/2003 general de subvencions. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
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PRIMERA.- Des de la regidoria de Promoció Econòmica, s’ha contrastat el contingut 
dels documents presentats i es considera acreditat que s’han realitzat les següents 
actuacions recollides al corresponent conveni: 
 

1. Enfortiment i professionalització de l’associació: Per executar aquesta línia de 
treball l’Associació de Comerciants ha contractat a l’empresa  La Transversal de 
projectes, S.L.U. experts en la gestió d’associacions de comerciants i mercats 
municipals, que han realitzat les següents tasques:  
- Implantar una metodologia de treball amb l’objectiu de corresponsabilitzar, 

formar i enfortir a una Junta directiva, en la seva majoria inexperta, per tal de 
d’empoderar-la i que a poc a poc vagi prenent consciència de la seva 
responsabilitat i tingui eines per exercir el seu lideratge i la direcció de la entitat 
al costat d’un equip professional qualificat.  

- Proposar i executar el pla de treball 2021 d’acord amb el Conveni amb 
l’Ajuntament, la Comissió de Seguiment del mateix i les directrius de la pròpia 
Junta Directiva, sens prejudici de mantenir l’activitat pròpia i preexistent de 
l’Associació. Tota l’activitat duta a terme per l’equip tècnic es detalla a la 
memòria presentada, que forma part de l’expedient.  

- Incrementar la base associativa de l’entitat a partir d’un discurs sòlid i coherent 
així com de les propostes de dinamització i la solvència d’aquestes, 
aconseguint un increment del 160% de la base associativa, passant de 25 
socis a 67.  

- Complir amb totes les obligacions que demanen els convenis i adjudicacions 
així com altres possibles compromisos preexistents i portar una comptabilitat 
de doble partida d’acord amb el PGC vigent. 

 
2. Fomentar el consum local mitjançant campanyes comercials:  

- Realització de la campanya de sorteig de vals de compra #CANETHOVAL per 
promoure la compra al municipi, basada en el sorteig de vals de compra, 
distribuïts en dos edicions durant els mesos de maig i octubre. Inicialment, 
estava previst que aquesta campanya la portés una empresa externa per la 
qual cosa el conveni contempla un import més elevat dins aquesta línia 
d’actuació, però en comissió de seguiment es va decidir que seria més adient 
que la pròpia empresa que es contractava per portar la gestió del conveni i de 
l’entitat, també assumís l’organització de les campanyes ja que representava 
tenir un major contacte amb el teixit comercial, fet que afavoriria la captació de 
nous associats. 

- Realització campanya vinculada amb el sector de la restauració ja que per les 
restriccions covid-19, és un dels sectors que ha estat patint més problemes 
econòmics derivats d’aquesta pandèmia.  

 
SEGONA.- Des de la regidoria de Promoció Econòmica es consideren adients les ac-
tuacions realitzades, que es recullen i detallen totes a la memòria presentada per 
l’esmentada entitat així com es considera justificable la no realització del projecte de 
digitalització de comerç per tractar-se d’una decisió acordada per la Comissió de se-
guiment en data 6 d’octubre de 2021, tal com preveia la clàusula onzena del conveni, i 
es va acordar destinar part de l’import previst a aquesta línia a altres actuacions pre-
vistes dins del marc establert. 
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TERCERA.- Un cop revisada la documentació presentada, l’import total justificat cor-
rectament per l’esmenta entitat és de 67.019,21€, restant un romanent de 27.980,79 € 
que es justifica haver estat transferit al compte de l’Ajuntament de Canet de Mar ES53 
2100 0037 1102 0058 1012 en data 30 de desembre de 2021 (operació comptable RP 
núm. 220210018242 de data 30 de desembre de 2021). 
 
QUART.-Vist que el pagament de la quantitat prevista com a subvenció, segons indi-
cava la clàusula sisena del conveni, es va fer efectiu en tres pagaments per avançat 
amb la finalitat de facilitar la gestió econòmica de les activitats que s’havien de dur a 
terme, realitzant-se el darrer pagament abans del 30 de setembre de 2022, es proposa 
que l’Àrea d’Intervenció, una vegada verificada la justificació econòmica, procedeixi a 
donar per finalitzat el corresponent expedient. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe. 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ge-
neral de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades mitjançant Decret núm. 2019/1041, de 19 de 
juny, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- APROVAR la justificació dels següents imports corresponents a la 
subvenció nominativa de l’Àrea de Promoció Econòmica atorgada per Acord de Junta 
de Govern de 23 de desembre de 2020: 

 

Nom Entitat NIF Projectes 2021 
Import 
atorgat 

Import 
bestreta 
(100%) 

Import 
justificat 

Associació de 
Comerciants 
Canet Centre 

G66986027 

Execució d’accions 
durant l’any 2021 
per millorar la com-
petitivitat del teixit 
comercial i de ser-
veis del municipi 
davant la situació 
provocada per la 
COVID-19 

95.000,00€ 95.000,00€ 67.019,21€ 

      
SEGON.- INCOAR expedient de revocació i reintegrament dels imports concedits i que 
no s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
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TERCER.- ATORGAR a l’entitat beneficiària inclosa 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.- NOTIFICAR el present acord a l’entitat beneficiària del l’Àrea de Promoció 
Econòmica. 
 
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria. 
 
 
3.3. Cultura i Patrimoni 
 
3.3.1. ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ 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 DIARIS DESTINTATS A 
BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA 
 
Fets: 
 
En la sessió del 24 de febrer de 2022 del Consell d’Administració de l’Oficina de Su-
port a la iniciativa Cultural, s’aprova la convocatòria en l’àmbit del patrimoni cultural, 
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a 
l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya 
 
Aquesta convocatòria està regida pel text refós de les bases generals reguladores dels 
procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència tramitats per 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per les bases específiques publicades al 
DOGC del 7 de març de 2022 i per la convocatòria publicada al DOGC núm. 8620 del 
07 de març de 2022. 
 
El Decret d’alcaldia RES2022/591 de 24 de març de 2022 va acordar participar en la 
convocatòria d’aquesta subvenció.  
 
En data 29 de abril ha estat publicada per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cul-
tural del Departament de Cultura la proposta provisional de concessió d’ajuts per 

Entitat NIF Projecte 
Import a 
revocar 

Import a 
reintegrar 

Associació de 
Comerciants 
Canet Centre 

G66986027 

Execució d’accions durant l’any 
2021 per millorar la competitivi-
tat del teixit comercial i de ser-
veis del municipi davant la situ-
ació provocada per la COVID 

27.980,79€ 27.980,79 €  
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l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya, amb la inclusió dels projectes sol·licitats per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
per l’import següent:  
 
Nom beneficiari Descripció Acció Import  
Ajuntament de Canet de 
Mar 

Adquisició de fons bibliogràfics 10.000€ 

  
 
Vist l’informe tècnic emès en data 17 de maig de 2022 que es transcriu a continuació: 
“ Identificació de l’expedient: 2240/2022 1356   
Assumpte: Subvenció Fons Documental de la Biblioteca 
 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS: 
 
El DOGC de 14 de març de 2022 publica la resolució CLT/656/2022, de 8 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 règim de concurrència no competitiva, per a 
l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya per a l’any 2022. 
 
El decret de l’ajuntament de Canet de Mar núm. 2022/591 de data 24 de març de 
2022, va resoldre la sol·licitud de subvenció a l’OSIC d’acord amb la proposta provisi-
onal de concessió de les subvencions i d’acord amb el barem de nombre d’habitants a 
Canet de Mar amb 14865 habitants segons el qual li pertoca una subvenció de 
10.000,00€. 
 
En data 29 d’abril de 2022 s’ha fet públic l’atorgament de la subvenció de 10.000€ de 
la sol·licitud de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’adquisició de fons documental, de 
revistes i diaris per a la Biblioteca P. Gual i Pujadas amb càrrec a la partida 7495 
D/760000103/4431/0000. 
 
 
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 de 24 de novembre de 2020, publicat mitjan-
çant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, de 11 de 
desembre de 2020); modificades per l’acord del Consell d’Administració de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 28 de gener de 2021 (Resolució 
CLT/198/2021, de 29 de gener; DOGC núm. 8334, de 5 de febrer de 2021). 
 
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 
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mitjançant la Resolució CLT/577/2022, de 2 de març (DOGC. núm. 8620, de 7 de març 
de 2022. 
 
La normativa general de subvencions.  
 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Es proposa acceptar la subvenció per a l’Adquisició de llibres i diaris des-
tinats a la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar per l’import de 10.000,00€, i 
preveure les Inversions necessàries per justificar en temps i forma aquesta subvenció.  
 
SEGONA.- Comunicar aquesta concessió a la Direcció de la Biblioteca P. Gual i Puja-
das 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. “ 

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

Adquisició de fons bibliogràfics 10.000€ 

 
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 per l’adquisició de diferents fons bibli-
ogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya publicat 
mitjançant la resolució CLT/577/2022, de 2 de març (DOGC núm. 8620, de 7 de març 
de 2022. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 



 

60 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

3.4. Educació, Igualtat i Participació 
 
3.4.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ORDINÀRIES DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2021 DEL PROGRAMA DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
DE LES ÀREES DE CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT, BENESTAR 
SOCIAL  

 
Fets: 
 
Es presenta de nou aquesta proposta de Junta de Govern Local, degut a que en 
l’anterior proposta aprovada per tramitació d’urgència per la JGL del 19 de maig del 
2022, presentava una situació viciada de defecte de forma, en no haver procedit 
degudament en la signatura del decret d’aixecament de l’informe desfavorable núm. 
2022CINT000073, de 17 de maig de 2022. 
 

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 

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: 
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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. 
 
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. 
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Vist 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 núm. 2022/1043 de 25 de maig 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: 
 

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 

de St. Jordi 

895,89 € 
447,95 € 

 

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 
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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 
Canet de Mar 2020 

G02722866 
Festival Jardins 
Comediants 

1.237,00 
€ 

618,50 € 618,50 €  

Institut Lluís Domè-
nech i Montaner 

Q5850056B 

Conferències, xer-
rades i tallers; 
Formacions pro-
fessorat; Diada de 
St. Jordi 

895,89 € 447,95 € 447,94 € 

 

 
Institut Lluís Domè-
nech i Montaner 

Q5850056B 
Activitats esporti-
ves 

300,00 € 150,00 € 150,00 €  

Club Billar Canet G62913132 
Competicions Fe-
deració 

730,84 € 365,42 € 365,42 € 
 

 
Associació Esplai 
Strankis 

G05119075 
Casal d’estiu 
Strankis 

864,91 € 432,46 € 432,45 €  

Ass. de Jubilats de 
Canet 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 discapacitat 
greu 

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 

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 
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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. 
 
 
3.4.2. APROVACIÓ CONVENI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA 
CREACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ (OME) 
 
Fets: 
 
D’acord amb l’article 46.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
l’Administració educativa i l’Administració local poden acordar la creació d’una Oficina 
Municipal d’Escolarització. 
 
L’article 49.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que les 
sol·licituds d’admissió dels alumnes en el període ordinari de preinscripció es poden 
presentar, entre altres llocs, a l’Oficina Municipal d’Escolarització per tal que les gesti-
oni. 
 
En aquest marc, l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació 
de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació 
de Catalunya, preveu la possibilitat de crear oficines municipals d’escolarització com a 
instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament          d’Educació en el 
procés d’escolarització en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. A aquest 
efecte es preveu que es creïn mitjançant la subscripció d’un acord. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat la creació d’una Oficina Municipal 
d’Escolarització i el Departament d’Educació hi està d’acord. 
 
En relació amb la creació de les Oficines Municipals d’Escolarització (OME), l’article 46 
de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix en el paràgraf 4: “Sempre  que 
sigui possible i les característiques territorials de les zones ho permetin, l’Administració 
educativa i l’Administració local poden acordar la creació d’una oficina municipal 
d’escolarització. Aquest òrgan ha de gestionar la informació, l’acompanyament i la tra-
mitació de sol·licituds, i ha de formular la proposta d’àrees d’influència, acollir les co-
missions de garanties d’admissió i complir les altres funcions que pugui determinar el 
Govern.” 
 
En aquest sentit, els articles 19 i 20 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la progra-
mació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'E-
ducació de Catalunya desenvolupen la regulació de les OME, establint en el paràgraf 1 
de l’article 19 que “les oficines municipals d'escolarització es constitueixen per acord 
entre la directora o el director dels serveis territorials del Departament i l'ajuntament 
com a instrument de col·laboració en el procediment d'admissió de l'alumnat als cen-
tres en l'àmbit del municipi corresponent”. 
 
Atès que la normativa abans exposada preveu que la creació de les OME s’articuli        
mitjançant un acord, la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, 
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seguint les indicacions de l’Assessoria Jurídica del Departament, ha preparat un model 
de conveni de creació de les OME de conformitat amb el que  estableix l’article 86 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
 
Aquesta normativa estableix, en el paràgraf 1, que “Les administracions públiques po-
den subscriure acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic 
com privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic ni versin sobre matè-
ries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que te-
nen encomanat, amb l'abast, els efectes i el règim jurídic específic que, si s'escau, 
prevegi la disposició que ho reguli, i aquests actes poden tenir la consideració de fina-
litzadors dels procediments administratius o inserir-s'hi amb caràcter previ, vinculant o 
no, a la resolució que hi posi fi.” 
 
Des d’alguns ajuntaments s’han expressat dubtes i s’ha proposat la tramitació d’aquest 
acord com un conveni de col·laboració, previst a l’article 47 i següents de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre. Aquest article defineix, en el paràgraf 1, què s’ha d’entendre 
per conveni de col·laboració: 
 
“Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públi-
ques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les uni-
versitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a una finalitat                                                                                        
comuna. 
 
No tenen la consideració de convenis, els protocols generals d’actuació o instruments 
similars que comportin meres declaracions d’intenció de contingut general o que ex-
pressin la voluntat de les administracions i parts subscriptores per actuar amb un ob-
jectiu comú, sempre que no suposin la formalització de compromisos jurídics concrets i 
exigibles. 
 
Els convenis no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes. En aquest 
cas, la seva naturalesa i règim jurídic s’ha d’ajustar al que preveu la legislació de con-
tractes del sector públic.” 
 
Tal i com es desprèn d’aquest precepte, un conveni de col·laboració es tracta d’un 
acord entre diferents administracions públiques (entre d’altres subjectes) per al com-
pliment d’una finalitat comuna i que suposa la formalització de compromisos jurídics 
concrets i exigibles entre les entitats signants. 
 
En el mateix sentit, el paràgraf 1 de l’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix 
que “Als efectes d'aquesta llei, s'entén per conveni de col·laboració tot acord subjecte 
al dret públic, del qual es deriven obligacions jurídiques directes per a les parts, amb 
independència de la denominació de l'instrument que el contingui.” 
 
Vistes les definicions legals de “conveni de col·laboració” exposades, i segons informa 
l’Assessoria Jurídica del Departament, aquest tipus de conveni no s’ajusta al procedi-
ment de creació d’una OME: el conveni no regula unes obligacions jurídiques directes 
entre les parts signatàries, susceptibles de ser exigides en cas d’incompliment. En 
canvi, la naturalesa del conveni de creació de les OME es tracta d’un acord finalitzador 
del procediment administratiu de creació de les OME, la signatura del qual exigeix la 
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Llei d’educació, en què senzillament es recullen les condicions i regulacions que ja ha 
fixat la normativa d’admissió (entre altres). Per tant, amb la signatura d’aquest conveni 
es finalitza el procediment que s’ha iniciat amb la petició de l’Ajuntament al Departa-
ment de crear una OME en el seu territori, d’acord amb els preceptes establerts en la 
Llei d’Educació i el Decret 11/2021. 
 
Amb la signatura del conveni finalitza l’acte administratiu de la creació de l’OME i, en 
conseqüència, finalitza l’objecte del propi conveni, que és la creació de l’OME en 
aquell municipi. La vigència del conveni, per tant, és la referida al termini mínim neces-
sari per a la creació efectiva de l’OME: si l’OME ja existia, és immediata; en el cas 
d’una OME nova, s’entén que aquesta s’ha de crear com més aviat millor (en tot cas, 
el mateix any que s’ha signat el conveni). 
 
Cal no confondre la vigència del conveni amb el de l’existència de l’OME: aquesta, un 
cop creada, manté el seu funcionament fins que no es doni algun dels motius per a la 
seva supressió que es determinen en la clàusula novena del conveni (acord o desisti-
ment d’una de les parts), o es canviï la normativa. 
 
El model de conveni que s’ha fet arribar als Serveis Territorials ha estat revisat per 
l’Assessoria Jurídica el Departament. No es pot modificar ni adaptar a particularitats de 
cada Ajuntament, atès que, d’una banda, és la forma amb què el Departament dona 
resposta a la petició de l’Ajuntament de crear una OME, i, d’altra banda, totes les se-
ves clàusules provenen directament de la normativa (sigui la d’admissió, la de protec-
ció de dades, o la de procediment administratiu). No hi ha marge, per tant, per introdu-
ir-hi cap modificació ni cal fer-ne cap adaptació. 
 
El Decret 112/2021 va preveure, en la seva memòria de l’impacte, la concessió de 
subvencions als ajuntaments que tinguessin una OME, tant pel concepte de creació 
d’una nova OME com per al seu funcionament. 
 
La signatura del conveni o acord de creació de l’OME no comporta automàticament la 
concessió d’aquesta subvenció (no són convenis amb despesa, sinó convenis finalit-
zadors d’una petició, com s’ha explicat), la qual es tramitarà en un expedient a part i en 
funció de les disponibilitats pressupostàries anuals. 
 
Vista la memòria justificativa de la tècnica municipal d’Educació, que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria número 2/2022, signat electrònicament en data 25 de maig 
que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de conformitat, que consta a l’expedient. 
 
Vist el text del conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la creació de l’Oficina 
Municipal d’Escolarització (OME), que es transcriu com a annex a aquesta proposta. 
 
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: 
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Primer.- Aprovar el conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la creació de 
l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) que es transcriu com a annex a aquesta 
proposta. 
 
Segon.- Autoritzar una despesa de 2.000 euros a l’aplicació pressupostària 51 32000 
22602 destinats a material de difusió i campanyes informatives, previst amb la posada 
en funcionament de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). 
 
Tercer.- Nomenar la senyora alcaldessa, o la persona en qui delegui, presidenta de 
l’Oficina Municipal d’Escolarització. 
 
Quart.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per 
dur a terme aquests acords. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Educació i a les àrees d’Intervenció i 
Tresoreria municipals.  
 
 
ANNEX 
 
CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L'AJUNTAMENT   DE CA-
NET DE MAR PER A LA CREACIÓ DE L’OFICINA MUNICIPAL 
D’ESCOLARITZACIÓ. 
 
Mataró, en la data de la signatura. 
 
REUNITS 
 
D'una part, el senyor Simó López i Xirau, director dels Serveis Territorials al Maresme –
Vallès Oriental del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, nomenat per 
la Resolució de 14 de juliol de 2021 i en virtut de l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 
de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els 
centres del Servei d'Educació de Catalunya (DOGC núm. 8344, del 18.02.2021). 
 
De l'altra part, la senyora Blanca Arbell Brugarola, en qualitat d’alcaldessa de l'Ajunta-
ment de Canet de Mar, nomenada pel Ple de data 15 de juny de 2019 la qual actua en 
nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut 
de l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que d’acord amb l’article 46.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
l’Administració educativa i l’Administració local poden acordar la creació d’una Oficina 
Municipal d’Escolarització. 
 
2. Que l’article 49.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que les 
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sol·licituds d’admissió dels alumnes en el període ordinari de preinscripció es poden 
presentar, entre altres llocs, a l’Oficina Municipal d’Escolarització per tal que les gesti-
oni. 
 
3. Que, en aquest marc, l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la pro-
gramació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei 
d'Educació de Catalunya, preveu la possibilitat de crear oficines municipals 
d’escolarització com a instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament 
d’Educació en el procés d’escolarització en els centres del Servei d’Educació de Cata-
lunya. A aquest efecte es preveu que es creïn mitjançant la subscripció d’un acord. 
 
4. Que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat la creació d’una Oficina Municipal 
d’Escolarització i el Departament d’Educació hi està d’acord. 
 
En conseqüència, d’acord amb l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del proce-
diment administratiu comú de les administracions públiques, les parts, 
 
ACORDEN 
 
1a. Crear l’Oficina Municipal d’Escolarització del municipi de Canet de Mar, que es 
regeix pels articles 19 i 20 del Decret 11/2021 de 16 de febrer, de la programació de 
l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de 
Catalunya. 
 
2a. L’Oficina Municipal d’Escolarització serà presidida per l’alcaldessa de Canet de 
Mar, o per la persona en qui delegui, i actuarà com a vicepresident el director dels Ser-
veis Territorials al Maresme–Vallès Oriental del Departament d’Educació, o la persona 
en qui delegui. 
 
La comissió o comissions de garanties d’admissió que actuïn en l’àmbit territorial del 
municipi corresponent seran part integrant de l’Oficina Municipal d’Escolarització. 
 
3a. L’Oficina Municipal d’Escolarització té les funcions establertes per la normativa que 
regula el procediment vigent d'admissió en els centres del Servei d’Educació de Cata-
lunya, que inclouen tasques de gestió, informació i acompanyament a les famílies. 
 
4a. En el procés d’escolarització de segon cicle d’educació infantil, educació primària i 
educació secundària obligatòria, l’Oficina Municipal d’Escolarització informa, orienta i 
dona suport a les famílies per presentar les sol·licituds segons el procediment establert 
en la normativa d’admissió. 
 
5a. La signatura d’aquest conveni podrà comportar obligacions econòmiques al Depar-
tament d’Educació en funció de la disponibilitat pressupostària. 
 
6a. En relació amb l’activitat de l’Oficina Municipal d’Escolarització i als efectes de 
l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern, l’Administració obligada a facilitar l’accés a la informació 
pública és l’Administració de la Generalitat. En conseqüència, l’Oficina Municipal 
d’Escolarització trametrà al Departament d’Educació qualsevol sol·licitud d’accés a la 
informació pública i bon govern que rebi directament. 
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7a. Els membres de l’Oficina Municipal d’Escolarització s'han d'abstenir de fer cap me-
na de difusió (ni activa ni a petició de tercers) d'informacions que puguin tenir efectes 
negatius en la lluita conta la segregació escolar, d'acord amb les directrius que a aquests 
efectes faciliti el Departament. En tot cas, es considera informació que pot afavorir la 
segregació escolar la relativa a les necessitats específiques de suport educatiu, la na-
cionalitat de l'alumnat, la composició social del centre, la demanda de places i les be-
ques i ajuts. 
 
8a. Les parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora 
de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Regla-
ment (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
ment general de protecció de dades); en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 
2016/679, el que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals; així com a aquella altra normativa regula-
dora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació en cada moment. 
 
A l’annex 1 es desenvolupa les especificitats relacionades amb la protecció de dades 
per al personal que formi part de les Oficines Municipals d’Escolarització. 
 
9a. Són causes de supressió de l’Oficina Municipal d’Escolarització del municipi de 
Canet de Mar: 
 
a) L’acord unànime de les parts signants del present conveni. 
b) El desistiment d’una de les parts, la qual comunicarà la seva voluntat de desistiment 
a l’altra part amb un mes d’antelació. 
 
Perquè així consti, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 
 
ANNEX 1. PROTECCIÓ DE DADES 
 
Als efectes d’aquest conveni, la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya s’identifica com 
a responsable del tractament. 
 
L’ajuntament, com encarregat del tractament, i el seu personal vinculat a l’Oficina Mu-
nicipal d’Escolarització s’obliga a: 
 
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva 
inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les 
dades per a finalitats pròpies. 
 
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. Si 
l’encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el Re-
glamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (RGPD) o qualsevol altra disposi-
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ció en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l’encarregat 
n’ha d’informar immediatament el responsable. 
 
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectu-
ades per compte del responsable, d’acord amb l’article 30 del RGPD. 
 
d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l’autorització expres-
sa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 
 
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals 
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 
 
f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprome-
ten, de forma expressa, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de segu-
retat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. 
 
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es com-
pleix amb l’obligació que estableix l’apartat anterior. 
 
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 
 
i) Assistir el responsable del tractament en la resposta de l’exercici dels drets. 
 
j) Dret d’informació. Correspon al responsable facilitar el dret d’informació en el mo-
ment de recollir les dades. 
 
k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades. L’encarregat del tractament 
ha d’informar el responsable, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del ter-
mini de 72 hores, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec 
de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per docu-
mentar i comunicar la incidència. 
 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la segu-
retat constitueixi un risc per als drets i llibertat de les persones físiques. 
 
l) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades 
del contacte al responsable. 
 
4. Alcaldia 
 
4.1. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, 
CORRESPONENTS ALS DIES DEL  9 AL 15  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 9 al 15 de maig de 
2022, i que són els següents 
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Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2022/903 Decret Convocatòria JGL ordinària 12052022 09/05/2022 

RESAL2022/904 Decret RR exp.21-232462 09/05/2022 

RESAL2022/905 Decret RR exp.2200000036 09/05/2022 

RESAL2022/906 Decret RR exp.21-234140 09/05/2022 

RESAL2022/907 Decret RR exp.2200000003 09/05/2022 

RESAL2022/908 Decret INCOACIÓ civisme AHS 09/05/2022 

RESAL2022/909 NUL_Decret d'Alcaldía padró EB 2022-04.NUL 09/05/2022 

RESAL2022/910 Decret exp.114814 10/05/2022 

RESAL2022/911 Decret de 1TA d'ordenació de pagaments núm. 08 10/05/2022 

RESAL2022/912 Resolució Alcaldía Casament Civil IMN_JDV 10/05/2022 

RESAL2022/913 Decret exp.114832 10/05/2022 

RESAL2022/914 Decret incoació sancionador residus 10/05/2022 

RESAL2022/915 Decret incoació sancionador residus 10/05/2022 

RESAL2022/916 Decret incoació sancionador residus 10/05/2022 

RESAL2022/917 Decret incoació  sancionador residus 10/05/2022 

RESAL2022/918 Decret AI 04_05 10/05/2022 

RESAL2022/919 Decret PS 09_05 10/05/2022 

RESAL2022/920 Decret IMI 09_05 10/05/2022 

RESAL2022/921 Decret AI 09_05 10/05/2022 

RESAL2022/922 DECRET OBRES ENDESA ÀNGEL GUIMERÀ 32 10/05/2022 

RESAL2022/923 Decret restauració tanques parcel 10/05/2022 

RESAL2022/924 Decret incoació restauració obres sense llicència R Gavarra 37 10/05/2022 

RESAL2022/925 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 10/05/2022 

RESAL2022/926 Decret contractació aux adm_PO_Diputacio_SRD 10/05/2022 

RESAL2022/927 Resolució requeriment documentació 2016 2017 2018 Alcaldía 10/05/2022 

RESAL2022/928 Decret exp.113766 114656 i 114498 10/05/2022 

RESAL2022/929 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 17-2022 10/05/2022 

RESAL2022/930 Decret 1a Tinència reconeixement de triennis de maig de 2022 10/05/2022 

RESAL2022/931 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 10/05/2022 

RESAL2022/932 Decret nomenament funcionària en pràctiques_- 10/05/2022 

RESAL2022/933 Decret OE Bonaire 9 11/05/2022 

RESAL2022/934 Decret incoació OE Ravalet 2 11/05/2022 

RESAL2022/935 Decret RR exp.21-233192 11/05/2022 

RESAL2022/936 Decret encàrrec servei comissariat exposició Vistes al Mar 11/05/2022 

RESAL2022/937 Decret d'Alcaldia de justificació de manament 11/05/2022 

RESAL2022/938 Decret aprovació d'AD's Q_2022_17 11/05/2022 

RESAL2022/939 Resolució Alcaldía Casament Civil JHR_LMP 11/05/2022 

RESAL2022/940 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 18-2022 11/05/2022 

RESAL2022/941 Decret BAIXA RESOLUCIÓ civisme GTN 11/05/2022 
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RESAL2022/942 Decret targeta aparcament individual per a persones amb discapacitat 11/05/2022 

RESAL2022/943 Decret d'alcaldia comunicació a CCM acord adhesió al Pla Comarcal LGTBI 11/05/2022 

RESAL2022/944 Decret incoació expedient sancionador residus 12/05/2022 

RESAL2022/945 Decret incoació sancionador residus 12/05/2022 

RESAL2022/946 Decret sancionador residus 12/05/2022 

RESAL2022/947 Decret encàrrec actuació musical Balahits 12/05/2022 

RESAL2022/948 Decret incoació sancionador residus 12/05/2022 

RESAL2022/949 Decret encàrrec concert i ball de Sant Pere 12/05/2022 

RESAL2022/950 Despeses carregades en compte primer trimestre 2022 12/05/2022 

RESAL2022/951 Decret aprovació F2022/44 Fase ADO sense reparament 12/05/2022 

RESAL2022/952 Decret aprovació F2022_45 Fase ADO sense reparament 12/05/2022 

RESAL2022/953 Decret d'aixecament del reparament 12/05/2022 

RESAL2022/954 Decret INCOACIÓ gossos p.p - AG 12/05/2022 

RESAL2022/955 Decret requeriment documentació reequilibri econòmic concessió piscina 12/05/2022 

RESAL2022/956 Decret incoació sancionador Balmes 12 12/05/2022 

RESAL2022/957 Decret Devolució Ingressos Indeguts Comunicació prèvia - VERGE DE 
MONTSERRAT 16 1r 3a 

12/05/2022 

RESAL2022/958 Decret aixecament objecció fiscal 13/05/2022 

RESAL2022/959 Decret RESOLUCIÓ civisme OTJ 13/05/2022 

RESAL2022/960 Decret RESOLUCIÓ civisme AB 13/05/2022 

RESAL2022/961 Decret nomenament funcionari interí_PL_substitució IT 13/05/2022 

RESAL2022/962 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia-rectificació d'errors 13/05/2022 

RESAL2022/963 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia-rectificació d'errors 13/05/2022 

 
 
5. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent 17:20 hores, de tot 
el que jo, com a secretària accidental, certifico. 


