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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 16 DE JUNY 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: 17:15 
Lloc: Sala JGL 
 

PRESIDEIX 
PERE XIRAU ESPARRECH 

 
ASSISTENTS 

LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
RAQUEL SERRA LERGA 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González. També hi assisteix M. Josep Lozano del Pino, interventora 
accidental. 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ: 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/23 ordinari 09/06/2022 
 
2. Propostes 
 
2.1. Recursos Humans i Organització 
2.1.1. Aprovació Conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'A-
juntament de Canet de Mar per l'ús i la gestió de les borses de personal d'àmbit comarcal 
per ocupar temporalment llocs de treball (projecte borsa comarcal de personal) 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. Aprovació ajuts socials  puntuals número BSGG_12_2022 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Relació Decrets de data del 30 de maig al 5 de juny de 2022 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
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4. Precs i preguntes 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/23 ordinari 09/06/2022 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
9 de juny de 2022 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF,  
 
2. Propostes 
 
2.1. Recursos Humans i Organització 
 
2.1.1. APROVACIÓ CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME I L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER L'ÚS I LA 
GESTIÓ DE LES BORSES DE PERSONAL D'ÀMBIT COMARCAL PER OCUPAR 
TEMPORALMENT LLOCS DE TREBALL (PROJECTE BORSA COMARCAL DE 
PERSONAL) 
 
Fets: 
 
En el Consell d’Alcaldies celebrat en data 22 de desembre de 2015, es va presentar el 
projecte “BORSA COMARCAL DE PERSONAL”, en el marc del servei “Maresme Ca-
pacita”, motivat per la necessitat copsada en diversos ajuntaments de tenir una borsa 
de personal d’àmbit comarcal que pugui ajudar, en moments puntuals, a cobrir neces-
sitats de personal no  permanent a l’ens local, de forma àgil i complint la legalitat vigent. 
 
El Consell Comarcal del Maresme (en endavant CCM), a través del Servei “Maresme 
Capacita”, va fer una enquesta a tots els municipis de la comarca, per detectar la ne-
cessitat de personal no permanent. Els perfils professionals més demanats en aquell 
moment pels ajuntaments van estar per ordre de més a menys de demanda els se-
güents: personal de Treball social, personal Administratiu, personal tècnic de Promoció 
Econòmica, personal tècnic d’Informàtica, personal de Manteniment i Consergeria. 
 
Actualment el CCM disposa dels perfils professionals següents: 
 
Personal tècnic de Treball social, personal tècnic d’Educació Social, personal Auxiliar 
Administratiu, personal Administratiu, personal tècnic mig de gestió, personal tècnic su-
perior, Arquitectes, professionals de l’enginyeria i personal de manteniment i conserge-
ria. 
 
El Consell Comarcal del Maresme elabora bases de selecció de personal per ocupar 
temporalment llocs de treball, a les quals se li ha donat el tractament de comarcal, amb 
subjecció a la normativa vigent de personal, i respectant i garantint els principis constitu-
cionals  d’igualtat, mèrit i capacitat; així com de publicitat de les convocatòries i de les 
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seves bases, de transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres dels 
òrgans de selecció, independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació d’aquests, 
adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques que s’han 
de desenvolupar, i agilitat, sens perjudici de l’objectivitat, tots ells establerts pel RDL 
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic (TREBEP). 
 
En termes legals, el Consell Comarcal podrà exercir les funcions d’assistència i coope-
ració, tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, a l’empara d’allò previst                                                 
a l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
L’objectiu que es pretén és donar assistència a la part de selecció de personal pels 
processos de contractació/nomenament de personal no permanent als ajuntaments de 
la comarca. 
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar té la necessitat de contractar o nomenar personal 
per ocupar temporalment llocs de treball. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la cap de Recursos Humans i signada elec-
trònicament en data 27 de maig de 2022. 
 
Vist l’informe de Secretaria, que també consta a l’expedient, signat electrònicament en 
data 7 de juny de 2022. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, que també consta a l’expedient, signat electrònicament en 
data 10 de juny de 2022. 
 
Vist el conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament 
de Canet de Mar per l'ús i la gestió de les borses de personal d'àmbit comarcal per 
ocupar temporalment llocs de treball (projecte borsa comarcal de personal), 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: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l'Ajuntament de Canet de Mar per l'ús i la gestió de les borses de personal d'àmbit 
comarcal per ocupar temporalment llocs de treball (projecte borsa comarcal de 
personal), que es transcriu com a annex a aquesta proposta. 

 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa de 1.515,03 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13 24100 46501 del vigent pressupost ordinari per a l’exercici 2022 (AD 
número 202220005799) import anual per participar en el projecte de Borses comarcals. 
Les despeses derivades de l’ús d’aquest conveni aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 13 24100 46501 amb una despesa de 429,24 per cada vegada que es 
faci ús del conveni. 
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Tercer.- Nomenar com a membres de la comissió de seguiment d’aquest conveni, la 
secretària municipal i la cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Quart.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Recursos Humans, com també a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica 
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MA-
RESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER L’ÚS I GESTIÓ DE LES 
BORSES DE PERSONAL D’ÀMBIT COMARCAL PER OCUPAR TEMPORALMENT 
LLOCS DE TREBALL (PROJECTE BORSA COMARCAL DE PERSONAL). 
 
A , XX de de 201   
 
REUNITS: 
 
D’una part el Sr. Damià Del Clot i Trias, president del Consell Comarcal del Maresme, 
amb domicili a Mataró, Plaça Miquel Biada número 1. 
 
D’altra    part    la    Sra. Blanca Arbell Brugarola,    alcaldessa    de    l’Ajuntament    de 
Canet de Mara amb domicili al carrer Ample, 11. 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- Que en el Consell d’Alcaldies celebrat en data 22 de desembre de 2015, es va pre-
sentar el projecte “BORSA COMARCAL DE PERSONAL”, en el marc del servei “Ma-
resme Capacita”, motivat per la necessitat copsada en diversos ajuntaments de tenir 
una borsa de personal d’àmbit comarcal que pugui ajudar, en moments puntuals, a co-
brir necessitats de personal no permanent a l’ens local, de forma àgil i complint la lega-
litat vigent. 
 
II.- Que el Consell Comarcal del Maresme (en endavant CCM), a través del Servei 
“Maresme Capacita”, va realitzar una enquesta a tots els municipis de la comarca, per 
detectar la necessitat de personal no permanent. Els perfils professionals més dema-
nats en aquell moment pels ajuntaments van estar per ordre de més a menys de de-
manda els següents: personal de Treball social, personal Administratiu, personal tècnic 
de Promoció Econòmica, personal tècnic d’Informàtica, personal de Manteniment i 
Consergeria. 
 
Actualment el CCM disposa dels següents perfils professionals : 
personal tècnic de Treball social, personal tècnic d’Educació Social, personal Auxiliar 
Administratiu, personal Administratiu, personal tècnic mig de gestió, personal tècnic 
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superior, Arquitectes, professionals de l’enginyeria i personal de manteniment i conser-
geria. 
 
III.- Que el Consell Comarcal del Maresme elabora bases de selecció de personal per 
ocupar temporalment llocs de treball, a les quals se li ha donat el tractament de comar-
cal, amb subjecció a la normativa vigent de personal, i respectant i garantint els principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat; així com de publicitat de les convocatòries i 
de les seves bases, de transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres 
dels òrgans de selecció, independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació 
d’aquests, adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tas-
ques que s’han de desenvolupar, i agilitat, sens perjudici de l’objectivitat, tots ells esta-
blerts pel RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la llei de l’Es-
tatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP). 
 
IV.- Que en termes legals, el Consell Comarcal podrà exercir les funcions d’assistència 
i cooperació, tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, a l’empara d’allò 
previst a l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
V.- L’objectiu que es pretén és donar assistència a la part de selecció de personal pels 
processos de contractació/nomenament de personal no permanent als ajuntaments de 
la comarca. 
 
VI.- Que per la seca part, l’Ajuntament de Canet de Mar té la necessitat de contrac-
tar/nomenar personal per ocupar temporalment llocs de treball. 
 
En virtut de tot el que precedeix, i a l’empara d’allò previst a l’article 303 i ss. del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena capaci-
tat per aquest acte i de comú acord, estableixen el present conveni de colꞏlaboració 
que es regirà per les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- Objecte. 
 
L’objecte d’aquest conveni és la colꞏlaboració d'ambdues administracions en el projecte 
de "Borsa comarcal de personal", i establir les condicions d’ús i gestió de les borses de 
personal que convoqui el CCM, per ocupar temporalment llocs de treball. 
 
Durant el temps de vigència d’aquest conveni, l’Ajuntament podrà solꞏlicitar fer ús de les 
borses de personal que el Consell Comarcal tingui actives, amb subjecció de les ins-
truccions d’ús i gestió d’aquestes, sempre i quan li sigui necessari ocupar temporal-
ment llocs de treball. No      obstant això, l’Ajuntament podrà decidir lliurement utilitzar la 
seva/es borsa/es pròpia/es, en cas de tenir-ne, o utilitzar la que el Consell Comarcal del 
Maresme posa a la seva disposició. 
 
SEGONA.- Procés de creació de la borsa i selecció de candidats. 
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El Consell Comarcal del Maresme per tal d’assolir l’objecte d’aquest conveni, haurà 
realitzat les convocatòries corresponents, i elaborat bases de selecció de personal de 
caràcter comarcal, les quals segueixen la normativa vigent en matèria de personal; 
aquesta informació estarà a disposició dels Ajuntaments en l’espai habilitat a l’efecte 
en el web comarcal. 
 
Per crear les borses de caràcter comarcal, el Consell Comarcal del Maresme haurà 
convocat el procés, valorat la prova de coneixements professionals i tots els mèrits alꞏle-
gats pels candidats/es, si s’escau. 
 
TERCERA.- Solꞏlicitud d’utilització de les borses. 
 
Cada vegada que l’Ajuntament vulgui accedir a una de les borses, aquest ho solꞏlicitarà 
mitjançant registre d’entrada per EACAT al Consell Comarcal del Maresme, concretant 
a quina borsa de personal vol accedir i les funcions i condicions que ha establert pel lloc 
de treball a cobrir. 
 
El Consell Comarcal del Maresme atendrà sempre la petició de l’Ajuntament en el 
temps més breu possible, tenint en compte que en cas de rebre solꞏlicituds de varis ajun-
taments, aquestes sempre se li donaran sortida seguint l’ordre de registre d'entrada de 
les solꞏlicituds. 
 
QUARTA.- “Instruccions d’accés i gestió de les borses” i Fase d’entrevista. 
 
Amb l’objectiu d’ordenar tot el procediment, des de la solꞏlicitud d’accés i fins la con-
tractació/nomenament de l’aspirant, s’han establert unes instruccions d’accés i gestió 
de les borses, que les dues administracions es comprometen a complir i que figuren a 
l’annex 1 d’aquest conveni. 
 
El compromís del Consell Comarcal del Maresme en la realització d’aquesta entrevista, 
es concreta en: 
 
1. Facilitar a l’Ajuntament les dades necessàries de les persones aspirants interessa-

des en la oferta de treball que realitzi, previ consentiment d’aquestes. 
2. Proporcionar el disseny de l’entrevista amb l’objectiu d’assegurar la homogeneïtat 

de criteris de selecció que utilitzen els ajuntaments 
3. Vetllar perquè s’apliquin els principis rectors dels processos de selecció, d’acord 

amb el TREBEP. 
 
El compromís de l’Ajuntament es concreta en: 
 
1. Realitzar les entrevistes en el termini màxim indicat en l’annex I d’aquest conveni, per 

tal de facilitar l’ús de la borsa als possibles ajuntaments que estiguin interessats en 
la mateixa borsa seguint l’ordre de registre d'entrada de les solꞏlicituds. 

2. Realitzar l’entrevista personal a cada una de les persones candidates que li faciliti 
el Consell Comarcal. 

3. Respectar l’ordre de puntuació de les borses del CCM. No obstant, l’Ajuntament 
serà el responsable final del resultat de l’entrevista a les persones candidates. 

4. Enviar l’acta un cop signada per tots els membres del Tribunal en el termini màxim 
indicat en l’annex I d’aquest conveni. 
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CINQUENA.- Aportació econòmica 
 
Amb l’objectiu de fer front a les despeses de gestió tant de la creació de les diverses 
borses comarcals com de la dedicació del personal del Consell Comarcal del Maresme 
en l’assistència tècnica i formativa que se’n derivi, el Consell Comarcal del Maresme ha 
establert dos imports econòmics, el detall dels quals es troben especificats en l’annex II 
del present conveni: 
 
 Un import anual per participar en el projecte de Borses comarcals, el càlcul del qual 

es basa en el cost de les borses realitzades durant l’any anterior (veure annex II). 
Aquest import s’actualitzarà anualment i serà comunicat a l’Ajuntament en el darrer 
trimestre de l’any. L’import per l’any 2022 és de 1.515,03 € que serà liquidat a l’Ajun-
tament un cop s’hagi signat el conveni (per l’any 2022i donat que el conveni no 
abasta tot l’any, es liquidarà la part proporcional en mesos a comptar a la data de 
signatura). 

 Un import per cada vegada que l’Ajuntament faci ús d’una de les borses de 429,24 
€, que serà liquidat a l’Ajuntament en el mateix moment en que es trameti la llista de 
persones candidates. En cas que l’Ajuntament finalment decideixi no seleccionar 
cap persona candidata adient, aquest no queda eximit de liquidar l’import pactat en 
aquest conveni. 

 
SISENA.- Mecanisme de seguiment, vigilància i control. 
 
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present 
conveni, que ha d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les 
parts signants, o, en el seu defecte, designar una persona responsable del mecanisme 
de seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els convenis 
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 es-
cau. 

 
2. 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, la persona responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància 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 jurídic del 
sector públic. 
 
SETENA.- Vigència. 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i la seva durada 
serà d’un màxim de 4 anys, sent possible la seva finalització abans d’aquest termini, si 
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així ho notifica de manera explícita qualsevol de les parts. En cas contrari, es conside-
rarà extingit arribat als 4 anys de durada, sent necessari l’aprovació d’un nou conveni. 
 
VUITENA.- Causes d’extinció. 
 
1. El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a més, 
en els supòsits següents: 
 
a) Per la no realització del seu objecte. 
b) Per denúncia de qualsevol de les parts signatàries. 
c) Per incompliment per qualsevol de les parts signatàries. En aquest cas, la resolució 

del conveni requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli 
una solꞏlicitud en aquest sentit davant l’altra part. 

d) Per avinença de les parts signatàries. 
e) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administra-

tius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les 
relacions interadministratives i de cooperació. 

f) Per aquelles altres previstes legalment. 
 
2. La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part 
per escrit amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió o, en 
el seu defecte, la persona responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i con-
trol, 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, la persona responsable del mecanisme 
de seguiment, vigilància i control, en decidirà el més convenient, tenint en compte, entre 
d’altres, els supòsits anteriors. 
 
NOVENA.- Jurisdicció competent. 
 
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través 
de la  comissió o, en el seu defecte, de la persona responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, les possibles controvèrsies que poguessin originar-se 
en la interpretació o aplicació del present conveni. 
 
Si no fos possible, les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpreta-
ció i compliment d’aquest conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre ju-
risdiccional contenciós-administratiu. 
 
I perquè així consti i en senyal de conformitat, ambdues parts ho signen per duplicat al 
lloc i data assenyalats en l’encapçalament. 
 
  
2.2. Acció Social i Ciudadania 
 
2.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG_12_2022 
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Vista la relació de despeses número BSGG_12_2022 de data 9 de juny de 2022 per 
import de 1.838,47 € corresponent a ajuts socials puntuals. 
 

Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2022. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_12_2022 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
 RELACIÓ NÚM.:   BSGG_12_2022   JGL 9/6/22  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

84 - - 
 Odontol/of-

talmo/ortopè-
dia/pròtesi

        600,00 € ESPAI DENTAL CANET DE MAR - 

85 - - 
 Habitatge-llo-
guer-hipoteca 

        410,03 € NATALIA TARENSI PETERSEN   - 

86 - - 
 Extraesco-

lars/colònies es-
tiu 

        160,00 € CANET FUTBOL CLUB G60754363

87 - - 
 Habitatge-repa-

racions 
        328,44 € JORDI GRAUPERA ANDREU - 

88 - - 
 Extraesco-

lars/colònies es-
tiu 

        160,00 € ESCOLA TURÓ DEL DRAC - 

89 - - 
 Extraesco-

lars/colònies es-
tiu 

        180,00 € CASAL D'ESTIU STRANKIS  G65119075

    TOTAL       1.838,47 €   

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

 
2.3.1. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, 
CORRESPONENTS ALS DIES DEL  30 DE MAIG AL 5 DE JUNY 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 30 de maig al 5 de juny de 
2022, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2022/1100 Decret nomenament func interina_NOB 30/05/2022 

RESAL2022/1101 Decret encàrrec servei redacció memòria ampliació projecte rehabilitació de Vilꞏla 
Flora 

30/05/2022 

RESAL2022/1102 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia autorització MSFE 02.06.2022 30/05/2022 

RESAL2022/1103 Decret IMI 30_05 30/05/2022 

RESAL2022/1104 Decret AI 30_05 30/05/2022 

RESAL2022/1105 Decret PS 30_05 30/05/2022 

RESAL2022/1106 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 30/05/2022 

RESAL2022/1107 Decret canvi titularitat nínxol 2085 30/05/2022 

RESAL2022/1108 Decret exp.2200000075 30/05/2022 

RESAL2022/1109 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 19-2022 30/05/2022 

RESAL2022/1110 Decret d'aprovació d'AD's Relació Q_2022_19 30/05/2022 

RESAL2022/1111 Decret INCOACIÓ civisme AM 30/05/2022 

RESAL2022/1112 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 20-2022 31/05/2022 

RESAL2022/1113 Decret encàrrec subministrament llicències antivirus 31/05/2022 

RESAL2022/1114 Decret Autorització Concert Cloenda Curs Música UNED Sènior a l'Escola de 
Música - 10 juny 2022 

31/05/2022 

RESAL2022/1115 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC abril 2022 31/05/2022 

RESAL2022/1116 Decret denegació permís festa 31/05/2022 

RESAL2022/1117 Decret Autorització Concert Façana Escola Música 14 Juny 2022 31/05/2022 

RESAL2022/1118 Decret 2a Tinència de l'Alcaldia Decret Resolució Ordre Execució i advertiment de 
multes Bonaire 9 

31/05/2022 

RESAL2022/1119 Decret aprovació OPO estabilització 2022 31/05/2022 
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RESAL2022/1120 Decret contractació educador Escola Bressol_AAM 31/05/2022 

RESAL2022/1121 DECRET APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS 31/05/2022 

RESAL2022/1122 Decret solꞏlicitud DIBA rehabilitació edificis valors patrimonials 31/05/2022 

RESAL2022/1123 Decret de justificació de manament 31/05/2022 

RESAL2022/1124 Decret Convocatòria JGL ordinària 02062022 31/05/2022 

RESAL2022/1125 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 31/05/2022 

RESAL2022/1126 Decret RESOLUCIÓ gossos FSS 01/06/2022 

RESAL2022/1127 Decret AI 01_06 01/06/2022 

RESAL2022/1128 Decret d'Alcaldia de justificació de manament 01/06/2022 

RESAL2022/1129 Decret exp. 22-235208 01/06/2022 

RESAL2022/1130 Decret INCOACIÓ civisme MM 01/06/2022 

RESAL2022/1131 Decret INCOACIÓ civisme JSA 01/06/2022 

RESAL2022/1132 Decret rectificació error material 01/06/2022 

RESAL2022/1133 Decret convocatòria CI Especial Policia Local 080622 02/06/2022 

RESAL2022/1134 Decret Autorització Ballada de Sardanes 22 02/06/2022 

RESAL2022/1135 Decret Devolució de fiances 02/06/2022 

RESAL2022/1136 Decret llista admesos borsa oficials primera 03/06/2022 

RESAL2022/1137 Decret aprovació factures F_2022_54 Fase O sense reparament 03/06/2022 

RESAL2022/1138 Decret ampliació jornada per IT_- 03/06/2022 

RESAL2022/1139 Decret casal estiu patinatge 2022 03/06/2022 

RESAL2022/1140 Decret canvi de data de la sessió ordinària de la CIG i el Ple del mes de juny 03/06/2022 

RESAL2022/1141 Autorització utilització espais Imagina't projecte joves estiu 2022 03/06/2022 

RESAL2022/1142 Decret 1a Tinència reconeixement de triennis de juny de 2022 03/06/2022 

RESAL2022/1143 Decret d'Alcaldia ESTIMAR AL.LEGACIONS 03/06/2022 

RESAL2022/1144 Decret aprovació factures F202233 Fase ADO amb reparament 03/06/2022 

RESAL2022/1145 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 03/06/2022 

RESAL2022/1146 Autorització Concert jove 12 06 Pl Americanos 03/06/2022 

RESAL2022/1147 Decret convocatòria Mesa 03/06/2022 

RESAL2022/1148 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 03/06/2022 

RESAL2022/1149 Decret d’Alcaldia padró EB 2022-05 03/06/2022 

RESAL2022/1150 Decret Alcaldia accidental juny 2022 03/06/2022 

 
 
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’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot 
seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
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3.1. Urbanisme 
 
3.1.1. APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRES MAJORS SALVADOR ESPRIU, 37 
 
Vistes les instàncies presentades en data 04/02/2022 (ENTRA-2022-1207), (ENTRA-
2022-1211), (ENTRA-2022-1212) i en data 24/02/2022 (ENTRA-2022-1973), pel senyor 
MAGM, arquitecte, actuant en nom i representació dels senyors S.G.P. i M.D.R.H, en 
virtut de la qual solꞏlicita llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Salvador Espriu, 37, d’acord amb el projecte bàsic i 
executiu redactat pel mateix tècnic. 
 
Vistos els informes tècnics de l’arquitecta municipal emesos en dates 22/03/2022 i 
09/05/2022. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecta municipal, emès en data 25/05/2022, que 
es transcriu a continuació: 
 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 4 de febrer de 2022 (ENTRA-2022-1207 i ENTRA-2022-1212) es presenta solꞏlicitud 
de llicència d’obres majors (sense signar) per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres al carrer Salvador Espriu núm. 37 de Canet de Mar, amb número de 
referència cadastral: 4853602DG6045S0001FT. La solꞏlicitud s’acompanya del projecte 
bàsic i executiu i l’estudi bàsic de seguretat i salut, sense signar ni visar.  

En data 24 de febrer de 2022 (E/000020-2022) s’aporta nova documentació a l’expedient, 
corresponent al projecte bàsic i executiu visat, l’assumeix de direcció d’execució de d’obra, 
la designació del coordinador de seguretat i salut, el programa de control i qualitat, el full 
d’estadística de la construcció i l’assumeix de direcció facultativa, (el dos últims sense 
signatura digital vàlida). 

En data 1 de març de 2022 s’incorpora a l’expedient la solꞏlicitud de llicència d’obres majors 
signada per part de l’interessat, i 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 166.480,61€.  

En data 23 de març de 2022, s’emet a l’interessat, i és acceptat pel mateix, informe tècnic 
municipal el qual conclou que si bé l’objecte de la llicència d’obres solꞏlicitada es correspon 
amb les previsions de la normativa urbanística d’aplicació, cal modificar i complementar la 
documentació aportada. 

En data 25 d’abril de 2022, l’interessat aporta nova documentació a l’expedient per tal de 
donar resposta a l’informe tècnic municipal, consistent en: 

- Projecte bàsic i executiu modificat i visat, el qual substitueix el projecte tècnic 
presentat anteriorment. 

- Assumeix de direcció signat i visat. 
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En data 10 de maig de 2022, s’emet a l’interessat, i és acceptat pel mateix, segon informe 
tècnic municipal el qual conclou que si bé l’objecte de la llicència d’obres solꞏlicitada es cor-
respon amb les previsions de la normativa urbanística d’aplicació, cal modificar i comple-
mentar la documentació aportada de la següent manera: 

- “Cal justificar, per part de la piscina, el compliment de l’art. 72 del POUM, de manera 
que aquesta quedi dins del gàlib màxim definit per les modificacions de la topografia 
del terreny admeses, sent aquestes d’uns reblerts i/o buidats màxims de 1,50m 
respecte el terreny natural. Així mateix, d’acord amb el Codi Civil, cal garantir una 
separació mínima de 60cm respecte la finca veïna amb núm. 39, per part de la 
mateixa. 

- Cal completar l’expedient amb la següent documentació: 

a. Document d’acceptació de residus de la construcció per part d’una empresa 
autoritzada. 

b. Projecte bàsic i executiu, estudi bàsic de seguretat i salut, i assumeix de 
direcció de l’obra, amb la signatura digital vàlida del tècnic competent.” 

En dates 20 i 23 de maig de 2022, (ENTRA-2022-5417 i 5508) la interessada presenta la 
següent documentació per tal de donar resposta a l’informe tècnic municipal: 

- Projecte bàsic i executiu visat i signat, el qual substitueix el presentat anteriorment. 
- Plànol signat de la piscina, el qual modifica els plànols EA03, EA05 i EA06 en quant 

a les dimensions de la piscina.  
- EBSS signat i visat. 
- Assumeix de direcció signat i visat. 
- Document d’acceptació de residus de la construcció per part d’un gestor autoritzat. 
- Justificant de liquidació de la taxa pel servei de Clavegueram (48,20€). 

El projecte preveu la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa, 
planta pis i sota coberta, a més de la planta soterrani destinada a l’ús d’aparcament, resultant 
un habitatge amb una superfície construïda total de 279,94m².   

Els promotors de l’obra són el Sr. S.G.P. i la Sra. M.D.R.H. El projecte tècnic està redactat 
per l’arquitecte MAGM, amb número de colꞏlegiat 25.827/1. 

 
FONAMENTS DE DRET: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB en 
sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcelꞏla que correspon al carrer Salvador 
Espriu núm. 37 està classificada dins el sòl urbà consolidat i els paràmetres urbanístics 
d’aplicació queden regulats sota la clau “R5a” corresponent a residencial, zona de cases 
agrupades, subzona carrer Salvador Espriu. Els paràmetres bàsics que regulen aquesta 
subzona són una edificabilitat màxima segons la volumetria resultant per aplicació dels pa-
ràmetres d’ordenació i una densitat d’un habitatge per parcelꞏla. S’estableix una reculada 
respecte el front de parcelꞏla de 5,5 metres, i de 6 metres respecte el fons de la mateixa; 
una fondària edificable de 12 metres per a l’edificació principal i una alçada reguladora mà-
xima de 6,50m, corresponent a planta baixa i un pis, segons la secció recollida a l’art. 205 
del POUM. 
 
SEGONA.- Vista la nova documentació aportada, es constata que aquesta dona resposta a 
l’informe tècnic municipal, de la següent manera: 

- S’ajusta la piscina projectada de manera que quedi dins del gàlib màxim definit per 
les modificacions de la topografia del terreny admeses i garantint una separació mí-
nima de 60cm respecte les finques veïnes per part de la mateixa. 

- Es comprova que s’aporta la següent documentació: 

a. Document d’acceptació de residus de la construcció per part d’una empresa 
autoritzada. 

b. Projecte bàsic i executiu, estudi bàsic de seguretat i salut i assumeix de 
direcció de l’obra, signats digitalment per part del tècnic competent. 

- Es comprova que s’ha realitzat el pagament de la taxa corresponent als serveis de 
clavegueram d’acord amb l’import  de 48,20€ establert a l’ordenança fiscal vigent.  

 
CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’exposat, i donat que l’objecte de la llicència d’obres solꞏlicitada es correspon amb 
les previsions de la normativa urbanística d’aplicació, s’informa favorablement a la solꞏlici-
tud de llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mit-
geres al carrer Salvador Espriu núm. 37 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 solꞏlicitud normalitzat i liquidar les 
taxes corresponents.  

Es recorda que caldrà donar compliment a l’Ordenança municipal reguladora de la informa-
ció urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl per part de totes les 
xemeneies i sortides de fums.” 

 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 10/06/2022, que es transcriu a 
continuació: 
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“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 

En data 04/02/2022 (ENTRA-2022-1207), (ENTRA-2022-1211), (ENTRA-2022-1212) i data 
24/02/2022 (ENTRA-2022-1973), el senyor MAGM, arquitecte, actuant en nom i 
representació dels senyors S.G.P. i M.D.R.H., solꞏlicita llicència d’obres majors consistents 
en la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Salvador Espriu, 37, 
d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat pel mateix tècnic. 

En data 22/03/2022 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 23/03/2022. 
 
En data 26/04/2022 (ENTRA-2022-4323) es presenta nova documentació per completar 
l’expedient i, en data 09/05/2022 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 
10/05/2022. 
 
En dates 20/05/2022 (ENTRA-2022-5417) i 23/05/2022 (ENTRA-2022-5508) es presenta 
nova documentació per completar l’expedient i, en data 25/05/2022, 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 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. 
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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 instalꞏlació de nova planta, i les d’ampliació, 
reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instalꞏlacions ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a solꞏlicitud 
dels interessats. La solꞏlicitud 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 25/05/2022 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte presentat, 
si bé imposa un seguit de condicions. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat a ingressar és la 
que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 €
Superfície Import 

Obra nova 3,34 €/m2 280,00 m2 935,20 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
 
28/02/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001126 ......................................... 935,20 € 
 
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 Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels 
drets d’intervenció colꞏlegial 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 22/03/2022,  
es constata que si bé al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 
166.480,61 euros, amb l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost resultant és de 
228.065,43 euros. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la llicència 
d’obres solꞏlicitada 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 
228.065,43 € 4%  9.122,62 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
 
28/02/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001125 ...................................... 6.659,20 € 
03/04/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001423 ...................................... 2.463,42 € 
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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 4.561,31 € 
 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit dels imports següents: 
 
28/02/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001127 ...................................... 3.329,60 € 
03/04/2022 Núm. autoliquidació 2022/0000001424 ...................................... 1.231,71 € 
 
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: 
 
23/05/2022 Núm. liquidació 2022/0000002090.................................................. 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. 1158, signat per un gestor de residus autoritzat 
(UTE Pedrera d’en Busqué – Codi Gestor: E-939.06), 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 25/05/2022, s’informa favorablement l’atorgament de la llicència solꞏlicitada.” 

 
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 
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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 solꞏli-
cita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Go-
vern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors als senyors S.G.P. i M.D.R.H, per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Salvador Espriu, 37, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions particulars: 

 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 solꞏlicitud normalitzat i 
liquidar les taxes corresponents.  

 Es recorda que caldrà donar compliment a l’Ordenança municipal reguladora de 
la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl per 
part de totes les xemeneies i sortides de fums. 

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

CONCEPTE  IMPORT  SUBIMPORTS  AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PAGA-

MENT 

ICIO  9.122,62 € 

6.659,20 € 
Nº: 2022/0000001125 
24/02/2022 

28/02/2022 

2.463,42 € 
Nº: 2022/0000001423 
23/03/2022 

03/04/2022 

Taxes Urbanísti-
ques 

     935,20 € 
Nº: 2022/0000001126 
24/02/2022 

28/02/2022 

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

CONCEPTE  IMPORT  SUBIMPORTS  AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PAGA-

MENT 

Garantia pels 
valors urbanís-
tics en risc 

4.561,31 € 

3.329,60 € 
Nº: 2022/0000001127 
24/02/2022 

28/02/2022 

1.231,71 € 
Nº: 2022/0000001424 
23/03/2022 

03/04/2022 
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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 llicèn-
cia o autorització de presa a la xarxa de clavegueram, per import de 48,20€, segons 
liquidació núm. 2022/00000002090, i fer constar que s’ha ingressat l’import per aquest 
concepte, segons detall següent: 
 

CONCEPTE  IMPORT  LIQUIDACIÓ 
DATA DE PAGA-

MENT 

Taxa de connexió al cla-
vegueram 

48,20 € 
Nº: 2022/0000002090 
10/05/2022 

23/05/2022 

 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
 
3.1.2. APROVACIÓ LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DEL LOCAL SITUAT A 
LA PLAÇA BUSQUETS 2-3  
 
Fets: 
 
Vista la instància de data 8/03/2022, ENTRA-2022-2379, presentada pel Sr. FBA, 
arquitecte, solꞏlicitant llicència de divisió horitzontal de la finca situada a la Plaça 
Busquets, 2-3 de Canet de Mar, en tres locals independents. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal en data 9/06/2022, que es transcriu 
a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
SOLꞏLICITUD DE LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DEL LOCAL “B” DE 
PLANTA BAIXA SITUAT A L’ESCALA B DE L’EDIFICI DE LA PLAÇA BUSQUETS 
NÚMERO 2 
 
FETS 
 
En data 7 de març del 2022 i amb núm. d’expedient 2412/2022 1061, s’ha presentat per 
part de FBA, una solꞏlicitud de llicència de divisió horitzontal del local “B” de planta baixa 
situat a l’escala B de l’immoble ubicat a la plaça Busquets, 2. 
 
Juntament amb la solꞏlicitud s’ha aportat una memòria tècnica, plànols, escriptura 
proforma, nota simple del registre de la propietat i el justificant de les liquidacions 
corresponents a les taxes. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar (POUM). 
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- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl. 

- Ordenances fiscals vigents. 
- Text refós de la Llei d’urbanisme. 
- Reglament de la Llei d’urbanisme. 
- Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- Revisada la documentació tècnica es comprova que el local que es vol dividir 
respon a la següent descripció: 
 

“URBANA: ENTIDAD NÙMERO CUARENTA I OCHO. LOCAL 
COMERCIAL en planta baja, señalado como local “B” de la escalera B, del 
edificio sito en el término de Canet de Mar con frente a la plaza Busquets 
números dos y tres, parcela nueve, Sector Can Salat Busquets, que se 
compone de una nave sin dividir interiormente y un aseo, con una 
superficie construida de cuatrocientos metros novena y dos decímetros 
cuadrados y una superficie útil de tres cientos setenta y seis metros 
cincuenta i dos decímetros cuadrados. Tiene acceso independiente desde 
la Plaça Salat Busquets. 
 
LINDA: por frente con la Plaça Salat Busquets, estando dividido por medio 
por el vestíbulo de acceso a la escalera B, caja escalera, caja ascensor y 
cuarto de contadores de la escalera B; por la derecha entrando con rampa 
de acceso a la planta sótano; por la izquierda, parte con zona de servicios 
comunes destinada a local social, parte con cuarto de contadores y parte 
el vestíbulo de la escalera A; y fondo con terreno comunitario.” 

 
La proposta presentada preveu dividir l’esmentat local en tres locals independents amb 
accés directe des de l’exterior, de forma que en resulten les següents entitats: 
 

Local B1: Local situat a l’escala B de l’edifici situat a la plaça Busquets 2-
3. Disposa d’accés directe des de la via pública. Local sense dividir 
interiorment i amb una superfície construïda de 115,57 m2. Limita 
frontalment amb la plaça Busquets, per la dreta entrant amb el local B2, 
per l’esquerra amb espais comuns de l’escala A i al fons amb terreny 
comunitari. 
 
Local B2: Local situat a l’escala B de l’edifici situat a la plaça Busquets 2-
3. Disposa d’accés directe des de la via pública. Local sense dividir 
interiorment i amb una superfície construïda de 164,63 m2. Limita 
frontalment amb la plaça Busquets, per la dreta entrant, part amb espais 
comuns de l’escala B, part amb local B3 i part amb terrassa a la que té 
accés, per l’esquerra amb el local B1 i al fons amb terreny comunitari i amb 
terrassa a la que té accés.  
 
Local B3: Local situat a l’escala B de l’edifici situat a la plaça Busquets 2-
3. Disposa d’accés directe des de la via pública. Local sense dividir 
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interiorment i amb una superfície construïda de 120,72 m2. Limita 
frontalment amb la plaça Busquets, per la dreta entrant, amb rampa 
d’accés a la planta soterrani, per l’esquerra, part amb espais comuns de 
l’escala B i part amb local B2, i al fons, part amb el local B2 i part amb 
terrassa a la que té accés.  

 
Així mateix, a la memòria tècnica també es fa esment de la necessitat de realitzar obres 
per tal de dividir el local. S’indica que la separació entre el local B1 i el local B2 ja disposa 
d’una paret divisòria, i que es volen executar les obres necessàries per a materialitzar 
la separació entre el local B2 i el B3 amb la formació d’una paret de maó perforat “gero” 
per a revestir. El cost de les esmentades obres s’estima en 1.405,00 €. 
 
Segona.- Consultat el POUM de planejament vigent, es constata que la finca de 
referència està inclosa al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la 
zona R3 “Illa tancada”. Subzona R3e “Can Salat-Busquets”.  
 
Els usos admesos a la planta baixa de l’immoble situat a la plaça Busquets, 2-3, 
inclouen, entre d’altres, els locals comercials. No s’admet però, l’ús d’habitatge, 
l’habitatge d’ús turístic o l’apartament turístic 
 
Per altra banda, pel que fa a l’ús de local comercial, també cal tenir en compte la 
disposició addicional quarta  “Accessibilitat” de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, on es preveu que tots 
els locals disposaran d’accessos adaptats, independentment del seu ús i superfície. 
 
CONCLUSIONS 
 

La proposta presentada consisteix en dividir el local anomenat “B” i ubicat a la planta 
baixa de l’escala B de l’immoble situat a la plaça Busquets, 2-3, en tres locals 
independents d’acord amb la descripció detallada a la consideració tècnica primera. 
També es preveu executar les obres necessàries per a materialitzar la divisió del local. 

 

Les entitats resultants proposades s’ajusten a les previsions de la Normativa Urbanística 
vigent, per tant, s’informa favorablement a la solꞏlicitud de llicència de divisió horitzontal, 
amb les següents condicions: 

 

1. Per tal d’executar les obres necessàries per a materialitzar la divisió del local en 
tres locals independents, caldrà tramitar el corresponent expedient d’obres. 

2. Per tal de donar compliment a la disposició addicional quarta  “Accessibilitat” de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, caldrà disposar d’un accés adaptat en cadascun dels tres 
nous locals.  

 

Finalment, recordar, que no s’admet a la planta baixa de l’immoble situat a la plaça 
Busquets, 2-3 l’ús d’habitatge, l’habitatge d’ús turístic o l’apartament turístic. 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 10/06/2022, que es transcriu a continuació: 
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“INFORME JURÍDIC 

 
FETS 
 
En data 08/03/2022 RE 2379, el senyor FBA, arquitecte, solꞏlicita llicència de divisió 
horitzontal del local en planta baixa situat a la Plaça Busquets, 2-3 de Canet de Mar, en 
tres locals independents. 
 
En data 9/06/2022 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable a l’atorgament 
de la llicència solꞏlicitada, donat que les entitats resultants proposades s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

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

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

maig) 
 
CONSIDERACIONS 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 TRLUC, segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sol o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
Segona.- El procediment per a l’atorgament de la llicència s’ha iniciat a solꞏlicitud de 
l’interessat, mitjançant representant degudament acreditat. La solꞏlicitud compleix els 
requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, va  documentada en els termes 
que estableix la normativa aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb 
detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal 
i com indica l’article 75.1 ROAS. 

Tercera.- En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcelꞏlació venen 
regulades als articles 191 a 196 TRLU, segons els quals s’entén per parcelꞏlació 
urbanística tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més 
lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels 
terrenys, de la delimitació d’aquests per vials existents o de nova creació, de la 
implantació de serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió, faciliti o tingui 
per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o d’instalꞏlacions per a destinar-les a 
usos urbans. També és parcelꞏlació tota operació que tingui les mateixes finalitats que 
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les especificades anteriorment en què, sense divisió ni segregació de finques, s’alienin 
o s’arrendin parts indivisibles d’una determinada finca, amb la incorporació del dret 
d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys. 

Finalment, encara és també parcelꞏlació la constitució d’associacions i societats en les 
que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret 
d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 

Quarta.- Només es poden fer parcelꞏlacions urbanístiques i, consegüentment, atorgar 
llicències de parcelꞏlació, si prèviament s’ha aprovat un pla d’ordenació urbanística 
municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, quan afecti a sòl urbà, 
o si prèviament s’ha aprovat el pla parcial del sector corresponent per a sòl urbanitzable. 

Els lots resultants d’una parcelꞏlació efectuada amb infracció de les anteriors 
disposicions mai no es poden considerar solars, ni és permès d’edificar-hi, sens perjudici 
de l’aplicació de les mesures de protecció de la legalitat urbanística que hi 
corresponguin. 

Cinquena.- Tota parcelꞏlació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, d’acord amb el 
que estableix l’article 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), que disposa: 

“Quan una divisió o operació a què fa referència l’article 25 constitueix parcelꞏlació 
urbanística, l’administració municipal competent per fiscalitzar-la prèviament l’ha de 
subjectar al règim d’atorgament de llicències urbanístiques, llevat que aquesta 
parcelꞏlació es pretengui dur a terme en un àmbit d’actuació urbanística, supòsit en el 
qual la parcelꞏlació urbanística s’ha de subjectar a l’aprovació del projecte de 
reparcelꞏlació corresponent, de conformitat amb les determinacions del planejament 
urbanístic que detalli l’ordenació del sòl.” 

En el mateix sentit, l’article 13.1 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística 
i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl: 

“Estan subjectes a obtenir llicència de parcelꞏlació totes les modificacions de parcelꞏles 
preexistents, ja es tradueixi en una divisió, segregació, agrupació o agregació registrals, 
en qualsevol tipus de sòl, així com les divisions en propietat horitzontal que tinguin per 
objecte l’increment d’habitatges o el nombre d’establiments, garatges o trasters, ja es 
tracti de la constitució d’una comunitat ex novo, o de la modificació d’altres ja inscrites; 
la llicència serà necessària àdhuc quan aquest increment el produeixi el canvi d’ús d’un 
local o habitatge si, en ambdós casos, comporta una modificació de l’escriptura de 
propietat horitzontal.” 

Sisena.- Quant a les taxes urbanístiques de tramitació, l’article 10 de l’Ordenança fiscal 
núm. 20, preveu que el dipòsit de la taxa a que es refereix l’article 8.2 d’aquesta 
ordenança s’haurà de constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de 
solꞏlicitar la llicència o de realitzar la comunicació prèvia. 

Tramitació de llicències de divisió horitzontal 213,07 € 
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Consta acreditat a l’expedient que en data 08/05/22 s’ha efectuat l’ingrés d’aquest import 
(núm. d’autoliquidació 2022/0000002063). 

Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé fou delegada en la Segona Tinència d’Alcaldia, mitjançant Decret  núm. 2019/1059, 
de data 19 de juny, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord 
de concessió es faci constar el següent:  

“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Tinència 
d’Alcaldia, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1059, de data 19 de juny”. 

CONCLUSIONS 

En els termes anteriorment alꞏludits, i vist l’informe tècnic favorable, s’informa 
favorablement la llicència solꞏlicitada.” 

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 sol, l’autorització dels quals se 
sol.licita, son conformes a la normativa urbanística vigent. 

CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041, s’acorda per unanimitat: 

Primer.- Concedir llicència de divisió horitzontal de la finca situada al local de la Plaça 
Busquets, 2-3 en tres locals independents, d’acord al projecte presentat per l’arquitecte 
FBA, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

 Per tal d’executar les obres necessàries per a materialitzar la divisió del local en 
tres locals independents, caldrà tramitar el corresponent expedient d’obres. 

 Per tal de donar compliment a la disposició addicional quarta  “Accessibilitat” de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, caldrà disposar d’un accés adaptat en cadascun dels tres 
nous locals.  

 Finalment, recordar, que no s’admet a la planta baixa de l’immoble situat a la 
plaça Busquets, 2-3 l’ús d’habitatge, l’habitatge d’ús turístic o l’apartament 
turístic. 

 
Segon.- Les finques resultants seran les següents: 
 

Local B1: Local situat a l’escala B de l’edifici situat a la plaça Busquets 2-
3. Disposa d’accés directe des de la via pública. Local sense dividir 
interiorment i amb una superfície construïda de 115,57 m2. Limita 
frontalment amb la plaça Busquets, per la dreta entrant amb el local B2, 
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per l’esquerra amb espais comuns de l’escala A i al fons amb terreny 
comunitari. 
 
Local B2: Local situat a l’escala B de l’edifici situat a la plaça Busquets 2-
3. Disposa d’accés directe des de la via pública. Local sense dividir 
interiorment i amb una superfície construïda de 164,63 m2. Limita 
frontalment amb la plaça Busquets, per la dreta entrant, part amb espais 
comuns de l’escala B, part amb local B3 i part amb terrassa a la que té 
accés, per l’esquerra amb el local B1 i al fons amb terreny comunitari i amb 
terrassa a la que té accés.  
 
Local B3: Local situat a l’escala B de l’edifici situat a la plaça Busquets 2-
3. Disposa d’accés directe des de la via pública. Local sense dividir 
interiorment i amb una superfície construïda de 120,72 m2. Limita 
frontalment amb la plaça Busquets, per la dreta entrant, amb rampa 
d’accés a la planta soterrani, per l’esquerra, part amb espais comuns de 
l’escala B i part amb local B2, i al fons, part amb el local B2 i part amb 
terrassa a la que té accés.  

 
Tercer.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a les taxes urbanístiques 
de tramitació de llicències de divisió horitzontal per import de 213,07€ (núm. 
d’autoliquidació: 2022/0000002063). 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
3.2. Acció Social i Ciudadania 
 
3.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS BSGG_13_2022 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_13_2022 de data 16 de juny de 2022 per 
import de 1933,09€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 

Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2022. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat 
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PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_13_2022 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
  BSGG_13_2022   (16/6/2022)  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

90 - -  Odontol/oftalmo/ortopèdia/pròtesi 
        

545,00 €  
(GAES) AMPLIFON IBE-

RICA SAU              
A59198770

91 - -  Extraescolars/colònies estiu 
        

232,00 €  
CASAL D'ESTIU 

STRANKIS 
G-

65119075 

92 - -  Extraescolars/colònies estiu 
        

232,00 €  
CASAL D'ESTIU 

STRANKIS 
G-

65119076 

93 - -  Medicaments 54,55 € 
FARMACIA ELISABETH 

VIEJO                 
- 

94 - - 
 Habitatge-subministraments-  

LLUM 
        

187,30 €  
Naturgy Iberia, S.A       A08431090

95 - -  Habitatge-reparacions 
        

390,00 €  
Elvira Arazo Sillue - 

96 - -  Material escolar/llibres 
        

115,00 €  
Escola Misericòrdia Q5855712E

97 - -  Medicaments 
          

17,24 €  
JORDI BONANY AYUSO  

(FARMÀCIA VALLS) 
- 

98 - -  Habitatge-reparacions 
        

160,00 €  
ELECTRODOMÈSTICS 

JOAN CERVERA   
- 

   TOTAL 
     

1.933,09 € 
  

 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
 
 
 
3.3. Cultura i Patrimoni 
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3.3.1. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ COFINANÇAMENT DEL RECURS TÈCNIC 
REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DEL TEATRE L'ODÈON A CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
En data 6 de maig de 2022 i amb número de registre d’entrada 2022-4752 la Diputació 
de Barcelona registra la liquidació 202203012 corresponent al cofinançament del recurs 
tècnic 17/Y/232482 per a la "Redacció del Projecte i la direcció facultativa de les obres 
de rehabilitació del Teatre l'Odèon a Canet de Mar". 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 14 de juny de 2022 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2240/2022 2577   
Assumpte: Liquidació cofinançament "Redacció del Projecte i la direcció facultativa de 
les obres de rehabilitació del Teatre l'Odèon a Canet de Mar" 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
El Decret d’Alcaldia 193/2016 de data 18 de març de 2016 va resoldre aprovar la 
solꞏlicitud a la Diputació de Barcelona “Xarxa de Governs Locals”, el suport de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat en la redacció de l’Avantprojecte de la intervenció al Teatre 
Odèon. En el punt segon de l’acord es resol consignar al pressupost municipal per a 
l’any 2016 l’import corresponent al 20% de cofinançament de l’actuació. 
 
En data 22 de desembre de 2016 es fa una retenció de crèdit a la partida 20 15100 
63100 de l’import 38.000€ associada al projecte 2016 2 Inver 58 1 Avantprojecte 
Reconstrucció Odèon. 
 
Per registre d’entrada de data 27 de desembre de 2016 RE7502, l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona comunica a l’Ajuntament de Canet de Mar la 
inclusió, en el marc del Catàleg de suport als serveis i les activitats locals 2106, la 
redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació del teatre Odèon, per la qual 
cosa l’Ajuntament de Canet de Mar ha remès el formulari de “Disponibilitat  
pressupostària”, dins del termini d’un mes concedit. 
 
En data 10 de gener de 2017 la Diputació de Barcelona, a través del Portal Municipal de 
Tràmits (PMT), ha comunicat a l’Ajuntament de Canet de Mar l’aprovació de la concessió 
del suport. 
 
La Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2017 acorda acceptar el suport 
concedit per la Diputació de Barcelona, dins el Programa de suport a la gestió del 
patrimoni arquitectònic municipal, amb l’actuació “Redacció del projecte i direcció de les 
obres de rehabilitació del teatre Odèon. 
 
El Decret de la Diputació de Barcelona núm. 10260 de data 24 d’octubre de 2017 resol 
l’adjudicació de la contractació del Servei de Redacció del Projecte i la direcció 
facultativa de les obres de rehabilitació del Teatre Odèon a l’empresa DILMÉ FABRÉ 
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TORRAS i Associats, SLP, per un import de 158.992,00 iva inclòs.  
 
Vist que en data 9 de juliol de 2018 RE4894 ha tingut entrada al registre general de 
l'Ajuntament una còpia del Projecte executiu de rehabilitació del Teatre l’Odèon, redactat 
pels arquitectes -. 
 
Vist que en data 19 d’abril de 2022 la Diputació de Barcelona emet la liquidació 
202203012 corresponent a l’expedient 2017/713 i el codi 17/Y/232482 per l’import de 
31.798,40€, que correspon al 20% del cost de l’actuació. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Correspon a l’ajuntament de Canet de Mar aportar el 20% del cost de 
l’actuació d’acord amb les condicions de concertació per a la concessió del recurs tècnic 
del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i en el 
que correspon a l’expedient 2017/713 i el codi 17/Y/232482. 
 
SEGONA.- Es proposa aprovar, disposar i reconèixer l’obligació del cofinançament de 
l’actuació “Redacció del projecte de rehabilitació de l’Odèon i direcció facultativa” per un 
import de 31.798,40€ a la partida 31 33310 63200 i projecte inversió 2018 2 INVER 20 
d’acord amb la liquidació 202203012 presentada per registre a l’ajuntament de Canet de 
Mar, on consta que la data límit de pagament és el 18 de juny de 2022.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
Tècnica municipal 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar, disposar i reconèixer l’obligació del cofinançament de l’actuació 
“Redacció del projecte de rehabilitació de l’Odèon i direcció facultativa” per un import de 
31.798,40€ a la partida 31 33310 63200 i projecte inversió 2018 2 INVER 20 d’acord 
amb la liquidació 202203012 presentada per registre a l’ajuntament de Canet de Mar, 
on consta que la data límit de pagament és el 18 de juny de 2022. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a intervenció i tresoreria de l’ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
No se’n presenten 
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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 17:15 hores, de tot el 
que jo, com a secretària accidental, certifico. 


