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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 24 DE FEBRER DE 2022 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Dades de la sessió: 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Data: 24.02.2022  
Hora inici: 17:04 h 
Hora fi: 17:47 h 
Lloc: Per videoconferència, de conformitat amb el que disposa l’article 46.3 LRBRL. 
 
Assisteixen (6/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, l’alcaldessa presidenta de la sessió. 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER, s’incorpora a la sessió a les 17.10 hores, i participa del debat i 
votació del punt número 3 en endavant, introduït per urgència (assegurança). 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA, s’incorpora a la sessió a les 17.04 hores i participa 
del debat i votació del punt número 1 en endavant, introduït per urgència (llicència 
d’obres). 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

Presidenta: Sra. Blanca Arbell Brugarola 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 
 
Ordre del dia de la sessió: 
1. Actes pendents d'aprovar 
Acta JGL2022/7, corresponent a la sessió ordinària 17/02/2022 
2. Alcaldia 
2.1. Relació Decrets de data del 7 al 13 de febrer de 2022. PRP2022/66. Expedient 
1046/2022 762 
2.2. Llibre Decrets primera quinzena mes de febrer de 2022. PRP2022/60. Expedient 
1046/2022 168 
3. Mocions d’urgència: introduïdes per urgència en la pròpia sessió ordinària, prè-
via ratificació de la urgència: 
 
Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, sotmet a la consideració dels membres assistents 
la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres 
presents corresponents als punts següents: 
 
1.   Concessió llicència d’obres majors per a la reforma i rehabilitació, sense ampliació 
de volum, de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Josep Mora, 14.PRP2022/75. Expe-
dient 2413/2021 3316. 
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2. Aprovació de la primera i única certificació de les obres d’arranjament de la instal·lació 
elèctrica de l’edifici de l’Ajuntament – carrer Ample, 11”. PRP2022/68. Expedient 
1379/2021 1842. 
3. Adhesió a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances 
(exp.2018.07) i a l’acord marc del servei d’assegurances 1a. pròrroga (exp. 2019.01): 
responsabilitat de càrrecs electes i personal de l’administració (lot 3). PRP2022/39. Ex-
pedient  1404/2020 4987 
4. Aprovació de l’aplicació de la reducció del 5% de la taxa per la recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries de l’any 2022 per entrades a la deixalleria durant el 2021, de 
conformitat a la ordenança fiscal. PRP2022/76. Expedient 2120/2022 791. 
5. Prendre coneixement del Decret de la Presidència Delegada de l'Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació en relació a l’aprovació de la llicència 
d’ús temporal de la finca situada al Passeig de la Misericòrdia número 13 (Escola de 
Música). PRP2022/18. Expedient 1376/2021 2427 
6. Aprovació relació ajuts socials puntuals núm. BSGG_3_2022. PRP2022/65.Expedient 
2883/2022 722 
 
4. Precs i preguntes 
 

 
Desenvolupament de la sessió 

Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, i es passen a tractar els 
punts inclosos en l’ordre del dia: 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
JGL2022/7 ordinari 17/02/2022 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió de la Junta 
de Govern Local, ordinària, celebrada el dia 17 de febrer de 2022, i de conformitat amb 
allò que es disposa l’article 109 del ROF, l’acta és aprovada per unanimitat dels mem-
bres presents, en aquest punt de la sessió, és a dir, tots excepte la regidora, la Sra. 
Rosabel Madrid i el regidor, el Sr. Lluis Llovet. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, COR-
RESPONENTS ALS DIES DEL 7 AL 13 DE FEBRER 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 7 al 13 de febrer de 2022, i 
que són els següents: 
 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2022/187 Decret Alcaldia petició Catàleg Serveis DIBA 2022 Infància i Adolescència 07/02/2022 

RESAL2022/188 Decret sol·licitud Catàleg 2022 Urbanisme 07/02/2022 
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RESAL2022/189 Decret d'Alcaldia aprovació de despeses 07/02/2022 

RESAL2022/190 Decret d'alta LlA 08/02/2022 

RESAL2022/191 Decret aprovació padró mercat municipal 1r T 2022 08/02/2022 

RESAL2022/192 Decret sol·licitud subvencions DIBA catàleg 2022 08/02/2022 

RESAL2022/193 Decret d'alta DA 08/02/2022 

RESAL2022/194 Resolució pagament total indemnització 08/02/2022 

RESAL2022/195 Decret Convocatòria JGL ordinària 10022022 08/02/2022 

RESAL2022/196 Decret AI 07_02 08/02/2022 

RESAL2022/197 Decret IMI 07_02 08/02/2022 

RESAL2022/198 Decret RESOLUCIÓ gossos EAA 08/02/2022 

RESAL2022/199 Decret PS 07_02 08/02/2022 

RESAL2022/200 Decret aprovació factura Fase ADO sense reparament 08/02/2022 

RESAL2022/201 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 08/02/2022 

RESAL2022/202 Decret aprovació relació Q2022_4 08/02/2022 

RESAL2022/203 DECRET SUBVENCIÓ MOVES II 08/02/2022 

RESAL2022/204 Decret d’alcaldia padró EB2022-01 08/02/2022 

RESAL2022/205 Decret RESOLUCIÓ civisme PAS 08/02/2022 

RESAL2022/206 Decret RESOLUCIÓ civisme AKG 08/02/2022 

RESAL2022/207 Decret sol·licitud suport DIBA Catàleg 2022 Escola Adults 08/02/2022 

RESAL2022/208 Decret Sol·licitud Recursos DIBA Catàleg 2022 Esports 08/02/2022 

RESAL2022/209 Decret RESOLUCIÓ civisme GTN 08/02/2022 

RESAL2022/210 04_Decret alcaldia padró ABO_2022_02 08/02/2022 

RESAL2022/211 Decret anul rebut gener 2022 - aparcament 08/02/2022 

RESAL2022/212 04_Decret aprovació i exposició pública padró taxa manteniment 
aparcament_2022_1T 

09/02/2022 

RESAL2022/213 Decret devolució de fiances 09/02/2022 

RESAL2022/214 Decret RR exp.2100000222 09/02/2022 

RESAL2022/215 Decret AI 09_02 09/02/2022 

RESAL2022/216 Decret pagament reclamació deute TGSS 10/02/2022 

RESAL2022/217 Decret reconeixement extrajudicial de crèdits alcaldia_1 10/02/2022 

RESAL2022/218 Decret aprovació factures Fase O F2022_5 sense reparament 10/02/2022 

RESAL2022/219 Decret nomenament tècnic de Contractació 10/02/2022 

RESAL2022/220 Decret INCOACIÓ civisme MAGI 10/02/2022 

RESAL2022/221 Decret INCOACIÓ civisme AKG 10/02/2022 

RESAL2022/222 Decret INCOACIÓ civisme FGM 10/02/2022 

RESAL2022/223 decret exhumació restes 10/02/2022 

RESAL2022/224 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia 10/02/2022 

RESAL2022/225 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia canvi nom nínxol 296 10/02/2022 

RESAL2022/226 Decret INCOACIÓ civisme AB 10/02/2022 

RESAL2022/227 Decret INCOACIÓ civisme HB 10/02/2022 

RESAL2022/228 Decret RR exp.2100000073 10/02/2022 

RESAL2022/229 Decret 1 TA pagaments 2022_002 10/02/2022 

RESAL2022/230 Decret targeta aparcament persones amb discapacitat 11/02/2022 

RESAL2022/231 Decret targeta aparcament individual per a persones amb discapacitat 11/02/2022 

RESAL2022/232 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia autorització Premis VOC 2022 Òmnium Cultural 11/02/2022 

RESAL2022/233 Decret RR exp.21-230388 11/02/2022 

RESAL2022/234 Decret exp.21-233907 11/02/2022 

RESAL2022/235 Decret sol·licitud recursos materials DIBA catàleg 2022 11/02/2022 

RESAL2022/236 Decret 1TA d'aprovació d'ordenació del pagament  11/02/2022 
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RESAL2022/237 Decret aprovació factures F2022_2 Fase O sense reparament 11/02/2022 

RESAL2022/238 Decret delegació de competència de l'Alcaldia 11/02/2022 

RESAL2022/239 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 11/02/2022 

RESAL2022/240 Decret exp.113736 11/02/2022 

 
 
2.2. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA MES DE FEBRER 2022 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de febrer de 2022. 
 
2.3. Prendre coneixement de les resolucions judicials següents: 
Prendre coneixement de la Sentència núm. 287/2021, de 13 de desembre de 2021, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en relació al Procediment Ordi-
nari núm. 235/2021-2A, estimant el recurs contenciós-administratiu interposat per ATO-
MOCION COSTABLANCA, S.L., i en conseqüència anul·lar la resolució de data 17 de 
març de 2021, por la qual es desestima el recurs de reposició interposat i s’acorda im-
posar al recurrent la sanció de 600 euros, per no identificar al conductor del vehicle en 
el moment de la infracció, havent estat requerit. Tot això sense expressa condemna de 
costes. 
 
3. Mocions d’urgència: introduïdes per urgència, en la pròpia sessió ordinària, 
prèvia ratificació de la urgència per unanimitat dels membres presents en la JGL. 
 
3.  Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, sotmet a la consideració dels membres assistents 
la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres 
presents dels punts següents: 
 
3.1. Concessió llicència d’obres majors per a la reforma i rehabilitació, sense ampliació 
de volum, de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Josep Mora, 14.PRP2022/75. Expe-
dient 2413/2021 3316 
3.2. Aprovació de la primera i única certificació de les obres d’arranjament de la instal·la-
ció elèctrica de l’edifici de l’Ajuntament – carrer Ample, 11”. PRP2022/68. Expedient 
1379/2021 1842 
3.3. Adhesió a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances 
(exp.2018.07) i a l’acord marc del servei d’assegurances 1a. pròrroga (exp. 2019.01): 
responsabilitat de càrrecs electes i personal de l’administració (lot 3). PRP2022/39. Ex-
pedient  1404/2020 4987 
3.4. Aprovació de la reducció del 5% de la taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries de l’any 2022 per entrades a la deixalleria durant el 2021, de conformitat 
a la ordenança fiscal. PRP2022/76. Expedient 2120/2022 791 
3.5. Prendre coneixement del Decret de la Presidència Delegada de l'Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació en relació a l’aprovació de la llicència 
d’ús temporal de la finca situada al Passeig de la Misericòrdia número 13 (Escola de 
Música). PRP2022/18. Expedient 1376/2021 
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3.6. Aprovació relació ajuts socials puntuals núm. BSGG_3_2022. 
PRP2022/65.Expedient 2883/2022 722 
 
3.1 Urbanisme. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA REFORMA 
I REHABILITACIÓ, SENSE AMPLIACIÓ DE VOLUM, DE L’HABITATGE 
UNIFAMILIAR SITUAT AL CARRER JOSEP MORA, 14 
 
Vista la instància presentada en data 26/07/2021 (ENTRA-2021-7486) pel senyor JCN, 
arquitecte, actuant en representació de la senyora -, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres majors consistents en la reforma i rehabilitació, sense ampliació de volum, de 
l’habitatge unifamiliar situat al carrer Josep Mora, 14, d’acord amb el projecte bàsic 
redactat pel mateix tècnic. 
 
Vist l’informe tècnic de l’arquitecta municipal, emès en data 10/11/2021. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’arquitecta municipal, emès en data 21/01/2022, que 
es transcriu a continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC 

FETS 
 
En data 26 de juliol de 2021 (ENTRA-2021-7486) es presenta sol·licitud de llicència d’obres 
majors per a la reforma i rehabilitació d’habitatge existent al carrer Josep Mora núm. 
14 de Canet de Mar. La sol·licitud s’acompanya del projecte bàsic, el qual incorpora l’estudi 
bàsic de seguretat i salut i l’estudi de gestió de residus, i la fitxa d’estadística de la 
construcció.  
 
En data 3 d’agost de 2021 es requereix al sol·licitant de la llicència la liquidació d’impostos, 
taxes i dipòsit de garantia, així com l’aportació del document d’acceptació de residus de la 
construcció per part d’una empresa autoritzada, per tal de poder tramitar l’expedient. El fet 
de no ser liquidats abans de finalitzar el termini establert, comportà la generació d’unes 
noves cartes de pagament.  
 
En data 15 d’octubre l’interessat aporta el document d’acceptació de residus de la 
construcció per part d’una empresa autoritzada, així com 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 54.719,92 €.  
 
En data 11 de novembre de 2021, s’emet a la interessada, i és acceptat per la mateixa, 
informe tècnic municipal, el qual conclou que per tal de poder valorar correctament la pro-
posta presentada i completar l’expedient, cal realitzar les esmenes i presentar la documen-
tació que es detalla a continuació: 
 

“1. 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 57.825,36 €.  

2. Els tancaments opacs hauran de tenir un acabat de color blanc o terrós clar. 

3. Cal aclarir si es preveu la instal·lació o previsió d’ascensor, i justificar-ho 
gràficament, si és el cas. 

4. Cal revisar la proposta de la coberta de manera que es justifiqui el compliment 
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de l’art. 84 per part de la mateixa, de manera que no es creïn volums emergents 
del pla inclinat de la coberta. 

5. Cal justificar les cotes actuals de la zona d’accés a l’habitatge i revisar la 
proposta plantejada, si és el cas, per tal de justificar el compliment del principi 
de no empitjorament de les condicions i requisits d’habitabilitat preexistents 
establert al Decret 141/2012.  

6. Cal aportar l’assumeix de direcció signat, així com la documentació amb 
signatura digital vàlida.” 

 
En data 19 de novembre de 2021 (ENTRA-2021-12084), la interessada presenta els justi-
ficants de liquidacions complementàries calculades segons el PR corresponent a 57.825,36 
€. 
 
En data 7 de desembre de 2021 (ENTRA-2021-12743), el tècnic redactor presenta nova 
documentació per tal de donar resposta a l’informe tècnic municipal de requeriment d’esme-
nes, la qual correspon al projecte tècnic (memòria i documentació gràfica) modificat i signat 
digitalment per part del tècnic redactor, i el qual substitueix la documentació presentada amb 
anterioritat. 
 
En data 19 de gener de 2022 (ENTRA-2022-494), el tècnic redactor presenta el full d’assu-
meix de direcció de l’obra signat digitalment.  

El projecte preveu la rehabilitació, sense ampliació de volum, i reforma interior de l’edifici 
principal d’un habitatge existent, actualment sense ús. L’actuació preveu una redistribució 
de l’habitatge, desenvolupat en planta baixa, planta pis i golfes, així com la modificació de la 
instal·lació de desguàs i millora de l’eficiència de la resta d’instal·lacions. La superfície sobre 
la qual s’actuarà correspon a un total de 130,40m² construïts. La proposta preveu actuar 
sobre l’edificació principal, i no actuar sobre el volum secundari ubicat al fons de la parcel·la. 

La promotora de l’obra és la Sra. -, amb DNI -. El projecte bàsic està redactat per l’arquitecte 
JCN, amb número de col·legiat 32.963-0. 

FONAMENTS DE DRET: 
 

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

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

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

- 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. 
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- 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 Josep 
Mora núm. 14 té l’aprofitament limitat pels paràmetres corresponents a la zona amb clau 
“R2a” corresponent a “residencial, zona urbà tradicional, subzona de carrers tradicionals”.  
 
SEGONA.- Revisada la documentació presentada, es constata que aquesta dona resposta 
a l’últim informe tècnic municipal, donat que es completa de la següent manera:  

- S’aporten els justificants de pagament complementaris d’acord amb el pressupost 
de referència corresponent a 57.825,36 €. 

- A l’apartat MD6.3 de la memòria es defineix que els acabats dels tancaments opacs 
seran pintats de color blanc o terrós clar d’acord amb l’Ordenança municipal.  

- Es suprimeix tota referència a la instal·lació o previsió d’ascensor, i a l’apartat MD7 
de la memòria es clarifica que no es preveu la seva instal·lació.  

- S’aporta nova documentació gràfica amb la qual es justifica que les obertures de 
coberta previstes no crearan volums emergents del pla inclinat de la coberta (plànols 
06 i 07), suprimint la claraboia que emergia respecte dels vessants de coberta, i 
justificant així el compliment de l’art. 84 per part de la mateixa.  

- Es modifica puntualment l’accés a l’habitatge per tal de justificar el compliment del 
principi de no empitjorament de les condicions i requisits d’accessibilitat preexistents 
establert al Decret 141/2012 d’Habitabilitat. Aquesta modificació es recull al plànol 
06 aportat. Per la seva banda, als plànols 03, 04 i 07 es detallen les cotes existents 
i proposades per tal de poder fer la comprovació corresponent, i es constata que la 
nova proposta no comporta l’empitjorament de les condicions d’accessibilitat actuals 
a la zona d’accés, ans el contrari, es rebaixa la zona d’accés per tal de reduir la 
diferència de cota entre el punt d’accés a l’habitatge i el carrer. 

- S’aporta l’assumeix de direcció signat, així com el projecte bàsic amb signatura digi-
tal vàlida per part del tècnic redactor. 

- A l’apartat MD7 de la memòria es deixa constància de que es presentarà el corres-
ponent projecte executiu abans de l’inici de les obres, en el qual es recolliran les 
consideracions indicades al primer informe tècnic municipal emès.  

 
CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’exposat, i donat que l’objecte de la llicència d’obres sol·licitada es correspon amb la 
normativa urbanística d’aplicació, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència per a 
la reforma i rehabilitació d’habitatge existent al carrer Josep Mora núm. 14 de Canet 
de Mar. Abans d’iniciar les obres, i com a condició suspensiva, caldrà aportar el projecte 
executiu visat, el qual haurà d’obtenir el vistiplau per part dels serveis tècnics municipals, 
així com els fulls d’assumeix per part dels tècnics competents signats i visats. 
 
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.” 

 
 



 

8 
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 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 23/02/2022, que es transcriu a 
continuació: 

 
“INFORME JURÍDIC 

 
FETS 

En data 26/07/2021 (ENTRA-2021-7486) el senyor JCN, arquitecte, en representació de la 
senyora -, sol·licita llicència d’obres consistents en la reforma i rehabilitació, sense ampliació 
de volum, de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Josep Mora, 14, d’acord amb el projecte 
bàsic redactat pel mateix tècnic. 

En data 03/08/2021 es notifica al tècnic redactor del projecte el requeriment electrònic 
d’esmena de la sol·licitud presentada, amb el detall de la documentació que cal presentar 
per tal de poder iniciar l’expedient. 

En dates 15 i 18/10/2021 s’incorpora a l’expedient la documentació requerida. 

En data 10/11/2021 l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar les esmenes 
que cal realitzar i la documentació que cal presentar per poder obtenir l’informe favorable. 
El requeriment electrònic d’esmena és posat a disposició del tècnic redactor del projecte i 
notificat en data 11/11/2021. 
 
En dates 19/11/2021 (ENTRA-2021-12084), 0812/2021 (ENTRA-2021-12743) i 19/01/2022 
(ENTRA-2022-494) es presenta nova documentació per completar l’expedient i, en data 
21/01/2022 l’arquitecta municipal emet informe favorable, donat que la documentació 
presentada dona resposta als requeriments d’esmenes efectuats i les obres proposades 
s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, si bé indica que caldrà aportar 
el projecte executiu visat, que ha d’obtenir el vistiplau per part dels serveis tècnics 
municipals, així com els fulls d’assumeix per part dels tècnics competents, signats i visats. 
 
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 
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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, a través del tècnic redactor del projecte. 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 21/01/2022 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte presentat si 
bé, en tractar-se d’un projecte bàsic, esmenta que cal presentar el corresponent projecte 
d’execució visat, el qual haurà d’obtenir el vistiplau per part dels serveis tècnics municipals, 
per tal de poder iniciar 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 

Reforma 1,67 €/m2  130,40 m2 217,77 € 

 
Consta acreditat a l’expedient l’ingrés següent: 
 
04/10/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000003465 (amb recàrrec) ................ 350,66 € 
 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir 
del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels 
drets d’intervenció col·legial per a l’any 2021, ponderat amb els coeficients correctors que 
s’hi  detallen. 
 
D’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 10/11/2021,  
al projecte presentat hi consta un pressupost d’execució material de 54.719,92 euros si bé, 
en aplicació dels mòduls de l’ordenança, el pressupost establert és de 57.825,36 euros. Així, 
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. 
 
Així, la quota a liquidar per aquest concepte és la següent: 
 
 

Pressupost Tipus  Total 
57.825,36 € 4%  2.313,01 € 
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Consta acreditat a l’expedient l’ingrés dels imports següents: 
 
04/10/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000003464 (amb recàrrec) ............. 2.298,24 € 
19/11/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000005927 .......................................... 124,21 € 
 
Cinquena.- Quant a la garantia per la correcta reposició dels béns públics que poguessin 
resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 1.156,51 € 
 
Consta acreditat a l’expedient el dipòsit de l’import següent: 
 
04/10/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000003466 ...................................... 1.094,40 € 
19/11/2021 Núm. autoliquidació 2021/0000005928 ............................................ 62,11 € 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient que 
s’ha aportat el document d'acceptació núm. DA21.322, signat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus, en 
compliment del que preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 210/2018, de 6 
d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). En aquest document hi 
consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la 
posterior gestió. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, si 
bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, de 
data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en la 
resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

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

CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors i amb el contingut de l’informe tècnic de 
data 21/01/2022 que consta a l’expedient administratiu, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència sol·licitada. 
 
Així mateix, l’inici de les obres haurà de quedar condicionat a l’obtenció del vistiplau per part 
dels serveis tècnics municipals en relació al projecte d’execució, que caldrà presentar visat 
pel Col·legi, 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. 
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CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·li-
cita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Go-
vern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres presents, és a dir, 
tots excepte el regidor, el Sr. Llovet: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors a la senyora -, per a la reforma i 
rehabilitació, sense ampliació de volum, de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Josep 
Mora, 14, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents 
condicions particulars: 
 

 Abans d’iniciar les obres, i com a condició suspensiva, caldrà aportar el projecte 
executiu visat, el qual haurà d’obtenir el vistiplau per part dels serveis tècnics 
municipals, així com els fulls d’assumeix per part dels tècnics competents signats 
i visats. 
 

 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. 

 
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 PA-

GAMENT 

ICIO 

2.422,45 €* 
 

*Import amb 
recàrrec. 

Import original: 
2.313,01€ 

2.298,24 €* 
*Import amb recàr-

rec. 
Import original: 

2.188,80€. 

Nº:2021/0000003464 
04/10/20121 

04/10/2021 

124,21 € 
Nº: 2021/0000005927 
11/11/2021 

19/11/2021 

Taxes Urbanísti-
ques 

    350,66 €* 
 

* Import amb recàrrec. 
Import original: 333,96€ 

Nº:2021/0000003465 
04/10/20121 

04/10/2021 

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

CONCEPTE IMPORT SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PA-

GAMENT 

Garantia pels 
valors 

1.156,51 € 1.094,40 € 
Nº:2021/0000003466 
04/10/20121 

04/10/2021 
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urbanístics en 
risc 62,11 € 

Nº: 2021/0000005928 
11/11/2021 19/11/2021 

 
 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
3.2. Urbanisme. APROVACIÓ DE LA PRIMERA I ÚNICA CERTIFICACIÓ DE LES 
OBRES D“ARRANJAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L’EDIFICI DE 
L’AJUNTAMENT – CARRER AMPLE, 11” 
 
Fets: 
 
Mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local de Canet de Mar, en sessió de data 26 
d’agost de 20212, es van adjudicar les obres per a l’arranjament de la instal.lació 
elèctrica de l’ajuntament al carrer Ample, 11. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal, emès en data 10/02/2022, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 1379/2021 1842   
Assumpte: Contractació per procediment negociat de l'execució de les obres 
d'arranjament de la instal·lació elèctrica de l'edifici de l'Ajuntament - carrer Ample, 11 
 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 

Amb data 21 de gener de 2022 i registre d’entrada 563, s’aporta la PRIMERA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ de les obres de “arranjament de la instal·lació elèctrica de l’edifici de 
l’Ajuntament – carrer Ample, 11”, elaborada per l’empresa adjudicatària SERVICIOS Y 
DESARROLOS MARLA, S.L. i conformada per la direcció facultativa formada per Josep 
Ibáñez Gassiot, amb un import de 53.625,00 €, IVA exclòs. 

Les obres es van adjudicar per acord de la Junta de Govern Local de Canet de Mar en 
sessió de data 26 d’agost de 2021, per l’import de 53.625,00 €, IVA exclòs, el qual pujarà 
un import de 11.261,25 €. 

En data de 3 de novembre de 2021 es va signar acta d’inici de les obres començant a 
comptar a partir d’aquesta data el termini de quatre setmanes d’execució previst al 
contracte d’adjudicació. 

Mitjançant el Decret núm. 2021/2488, de 2 de desembre de 2021, de l’Alcaldia, es va 
resoldre ampliar el termini d’execució de les obres fins el dia 31 de desembre de 2021. 
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En data 16 de febrer de 2022 s’ha signat l’acta de recepció de les obres ja acabades, 
sense llista de repassos pendents. 
 
FONAMENTS DE DRET: 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 
 Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública 

 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 

PRIMERA.- La certificació té un import total, IVA inclòs, de seixanta-quatre mil vuit-cents 
vuitanta-sis euros amb vint-i-cinc cèntims (64.886,25 €), ajustant-se al preu 
d’adjudicació. 

SEGONA.- Els preus aplicats a la certificació es corresponen als de l’adjudicació, i no 
s’inclouen preus contradictoris. 

CONCLUSIONS: 

De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vistiplau formal a la primera 
i única certificació presentada per l’empresa SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA 
S.L. de les obres de “Arranjament de la instal·lació elèctrica de l’edifici de l’Ajuntament 
– carrer Ample, 11”, conformada per la direcció facultativa de l’obra.” 

Vist l’informe emès per la interventora en data 22/02/2022, amb resultat de la 
fiscalització FAVORABLE. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres presents, és a 
dir, tots excepte el regidor, el Sr. Llovet: 

Primer.- Aprovar la PRIMERA I ÚNICA CERTIFICACIÓ de les obres d“arranjament de 
la instal·lació elèctrica de l’edifici de l’Ajuntament – carrer Ample, 11”, elaborada per 
l’empresa adjudicatària SERVICIOS Y DESARROLOS MARLA, S.L. i conformada per 
la direcció facultativa formada per Josep Ibáñez Gassiot, amb un import de seixanta-
quatre mil vuit-cents vuitanta-sis euros amb vint-i-cinc cèntims (64.886,25 €) (IVA inclòs), 
ajustant-se al preu d’adjudicació. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats i a Intervenció-Tresoreria. 
 
3.3. ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ 
D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGU-
RANCES 1A. PRÒRROGA (EXP. 2019.01): RESPONSABILITAT DE CÀRRECS 
ELECTES I PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ (LOT 3). 
 
El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals 
de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalu-
nya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació 
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administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, 
principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma 
agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen 
atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Asso-
ciació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta 
a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 
 
Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justi-
ficat la licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, 
de vehicles, de responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de 
danys, així com la formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a 
terme, de manera efectiva, aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant Resolució de 
Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar  formalment l’acceptació de 
l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a terme la licitació 
d’un Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número 
2019.01 
 
En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha 
aprovat definitivament l’adjudicació Lot 1  pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, 
Sucursal en España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y 
Reaseguros, Lot 3 pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG 
Europe SA, i Lot 4 pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Su-
cursal en España. 
 
En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per un 
període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període 
podrà  ésser prorrogat per dos períodes  de dotze mesos addicionals, com a termini 
màxim cadascun d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit 
mesos com a màxim. 
 
En data 27 de gener de 2020, el Comitè Executiu de l’ACM aprova acceptar formalment 
la cessió de l’Acord de referència. 
 
En data  19 de juliol de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament 
la primera pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances 
(Exp.2019.01), per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 
2022 fins a 31 de desembre de 2022. 
 
En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 
17/2020 va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’as-
segurances  (Exp.2018.07) amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’em-
presa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL. 
 
En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-
quatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura.  
 
En data 28 de setembre de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova la cessió 
de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 2018.07). 
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FONAMENTS DE DRET: 
 
Articles 227 i ss. De la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació 
i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes articles concordants del 
TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova 
LCSP.  
 
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudi-
cació de contractes basats en aquests. 
 
Articles 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes adminis-
tratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Disposició addicional 3a. de la nova LCSP. 
 
Articles 216, 217 i 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) . 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i pu-
blicats al perfil del contractant de l’entitat. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar l’adhesió al present acord marc seria l’Alcaldia 
donat el valor estimat del contracte. No obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 2019/1041 de 18 de juny, es va delegar en la Junta de Govern Local la compe-
tència. 
 
Vist l’informe de la responsable del contracte, de data 18.01.2022, que consta a l’expe-
dient. 
 
Vist l’informe de secretaria, de 03.02.2022, del qual s’extreu: «Per tant, no es pot infor-
mar favorablement la primera pròrroga del contracte basat en l’acord marc, atès que 
seria extemporània, perquè el contracte va vèncer en data 31.12.2021. Tanmateix, la 
pròpia clàusula 10a del PCAP admet, singularment i per a aquest cas, la possibilitat 
d’una pròrroga «forçosa» de 3 mesos, a comptar des de la data de venciment, sempre 
que així es sol·liciti, la qual es preveu en el PCAP a «sol·licitud de l’assegurat», podent-
se establir com a nova data de venciment el 31.03.2022, com s’infereix del plec regula-
dor de l’acord marc a l’empara de l’article 219.3 LCSP. 
 
Atès que l’acord marc sí ha estat prorrogat en termini (art. 219.3 LCSP), es podria plan-
tejar la nova adjudicació del contracte basat en l’acord marc, que no pròrroga, un cop 
exhaurit aquest termini addicional de 3 mesos, sens perjudici de les circumstàncies que 
puguin concórrer en aquell moment temporal, les quals s’hauran de valorar, si escau, 
amb ocasió de la nova adjudicació del contracte basat en l’acord marc i en el termini de 
vigència de l’acord marc, de conformitat amb l’article 219.3 LCSP.» 
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Vist l’informe d’intervenció núm. 12/2022 de 8 de febrer, amb resultat d’objecció fiscal 
suspensiva, per tractar-se de despeses no aprovades prèviament, que consta a l’expe-
dient. 
 
Vist l’informe tècnic de discrepància de la responsable del contracte, emès en data 21 
de febrer d’enguany, justificant favorablement l’aixecament de la condició suspensiva 
assenyalada per la interventora accidental. 
 
Vist el Decret núm. 2022/316 de data 21de febrer, on es resol l’omissió de fiscalització. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Primer.- Donar per assabentat l’aixecament de l’objecció fiscal formulada per la inter-
ventora accidental en informe número 12/2022, de 8 de febrer i resolució de la discre-
pància mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2022/316 de 21 de febrer. 
 
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Acord marc del servei 
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Ca-
talunya (Exp. 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, 
Correduría de Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Tercer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a la primera pròrroga de 
l’Acord Marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2019.01) Lot 3 Responsabilitat càrrecs electes i personal de l’administració, a favor 
de la mercantil AIG Europe, SA Sucursal en España, proveïda del NIF W0186206I, de 
conformitat amb els termes establerts a l’acord marc formalitzat en data 23 de desembre 
de 2019, per un import de 3.855,56 €, amb vigència des de l’1 de gener de 2022 i fins el 
31 de desembre de 2022.  
 
Quart.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica le-
galment emesa i conformada pel tècnic competent. En el supòsit que no sigui confor-
mada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins que no siguin esme-
nats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 198.4 LCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat. En cas de 
demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 198 LCSP. 
 
El format de la factura electrònica serà l’indicat a l’art. 5 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i haurà d’incloure a més de les dades i 
requisits establerts en l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públi-
ques, els següents extrems: 
 

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  

b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pú-
blica és la Intervenció municipal. 
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c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el següent número de referència del document d’autorització i dis-

posició de la despesa (núm. AD núm. 220220000293). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que per-

meti identificar l’objecte del contracte 
 
De conformitat amb la disposició addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, 
per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, 
les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que par-
ticipin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats adminis-
tratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 
 

Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de Ca-
net de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 

 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
Cinquè.- La durada del present contracte coincidirà amb la vigència de la pròrroga en 
l’acord segon del present acord finalitzant el proper 31 de desembre de 2022.  
 
Sisè.- Nomenar d’acord el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a responsable del 
contracte a la cap de recursos humans, i abastarà almenys els objectius i funcions se-
güents: 

a) Objectius: 
 Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec. 
 Precisar els termes d’execució. 
 Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contrac-

tada. 
 Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 

contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia co-
municació a l’Òrgan de contractació. 

 Verificat els actes de reconeixement d’obligacions, sense perjudici de les normes 
i actes generals pressupostaris 

b) Funcions: 
 Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
 Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació del servei. 
 Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons 

correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa 
d’altres mesures. 

 Conformar les factures i albarans acreditatius dels serveis presentats per l’em-
presa adjudicatària. 
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 Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcen-
dent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

 Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació o la 
persona titular del centre directiu i el/la cap de la unitat administrativa responsa-
ble de l’execució del contracte. 

 Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària de l’en-
càrrec. 

 Formalitzar l’acta de recepció del servei. 
 
Setè.- Autoritzar i disposar la despesa de 3.855,56 €, amb càrrec a l’aplicació pressu-
postària 11 92000 22400 , del vigent pressupost  (Doc. AD núm. 220220000293). 
 
Vuitè.- Notificar la present resolució a AIG Europe, SA Sucursal en España, en quan a 
empresa adjudicatària del contracte derivat del servei d’assegurances Lot 3 (exp. 
2019.01) als efectes del seu coneixement. 
 
Novè.- Notificar la present resolució a Ferrer & Ojeda Asociados Correduría de Seguros, 
SL, quant a adjudicatari de l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’asse-
gurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.07), així com a 
l’ACM. 
 
Desè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a la responsable del con-
tracte. 
 
Onzè.- Publicar en el Perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte. 
 
3.4. Medi Ambient. APROVACIÓ DE L’APLICACIÓ DE LA REDUCCIÓ DEL 5% DE 
LA TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES 
DE L’ANY 2022 PER ENTRADES A LA DEIXALLERIA DURANT EL 2021, DE 
CONFORMITAT A LA ORDENANÇA FISCAL 
 
Fets: 

Atès que l’ordenança fiscal núm. 29 de l’any 2022, reguladora de la taxa per recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries, recull a l’article 5 la possibilitat d’aplicar un 5% 
de reducció d’aquesta taxa per l’ús freqüent del servei de deixalleria i mini deixalleria 
municipal: 

1. L’ajuntament aplicarà una reducció del 5% en la taxa de recollida i tractament 
d’escombraries i altres residus municipals d’habitatges per a tots els subjectes 
passius que utilitzin el servei de deixalleria o mini deixalleria un mínim de 8 
vegades l’any per lliurar els residus típics de deixalleria, exceptuant-ne els que 
es poden lliurar al carrer (paper, cartró, envasos i vidre). Només es concedirà 
una bonificació per unitat familiar (segons legislació de l’IRPF) i habitatge. 

2. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta de govern les 
bonificacions a favor de les persones que hagin fet ús de la deixalleria d’acord 
amb l’establert en el paràgraf anterior i es comunicarà a l’oficina de recaptació 
per a l’aplicació de la bonificació en el padró de l’exercici corresponent. En cas 
que previ informe de medi ambient es detecti un lliurament irregular dels residus, 
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no s’aplicarà la bonificació. 

3. La bonificació per entrada a la deixalleria serà d’aplicació no únicament per a les 
taxes de residus domiciliàries sinó també per la taxa de solars públics. 

 
Vist l’informe favorable de la tècnica de Medi Ambient, emès en data 23 de febrer de 
2022, el qual consta a l’expedient. 
 
Atès que en aquest informe apareixen les dades personals de les persones subjectes a 
la reducció i aquestes no poden aparèixer a l’aprovació de la Junta de Govern, ja que 
aquesta es publica de forma pública i es vol protegir aquestes dades personals, es fan 
constar únicament les inicials dels noms i cognoms inclosos a la taula de l’informe es-
mentat: 
 

INICIALS 
NOM 

 INICIALS 
NOM 

 INICIALS 
NOM 

JAM  SBE  SPM 
LBC  JMS  JGP 
JGM  JMQ  ABL 
RCU  JLS  JSC 
JAB  JMVP  MRM 
EPM  RJP  MACP 
MCA  MIP  JGM 
MGG  SRM  FPR 
EIGV  JC  FGC 
JLGP  ACL  JAG 
MPC  CRD  RMLC 
JMTV  ABF  AGA 
JOR  JSC  MRE 
MVB  EER  MCF 

 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Primer.- Aprovar la reducció del 5% de la taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries de l’any 2022 per entrades a la deixalleria durant el 2021, de conformitat 
a la ordenança fiscal, dels ciutadans que es relacionen a l’informe emès per la tècnica 
municipal de Medi Ambient que consta a l’expedient.  
 
Segon.- Notificar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona aquest 
acord per tal que es faci efectiva aquesta bonificació. I que en cas que no pugui aplicar 
la bonificació a la persona interessada, ho comuniqui a l’Àrea de Medi Ambient per tal 
que n’esbrini, si escau, les dades correctes. 
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Tercer.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària que informi en el rebut de la taxa 
domiciliària l’aplicació de la bonificació del 5% per ús de la deixalleria. 
 
Es fa constar expressament en aquesta acta que l’acord figura expressament revisat 
pels serveis econòmics de la Corporació, en particular, per la Tresoreria en exercici de 
les seves funcions, així com per la interventora que estén la diligència següent: «Subs-
titució de la fiscalització prèvia dels ingressos pel control inherent a DE RAÓ (art. 219.4 
TRLHL i 48.3 BEP)». 
 
3.5. Educació, Igualtat i Participació. PRENDRE CONEIXEMENT DEL DECRET DE 
LA PRESIDÈNCIA DELEGADA DE L'ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I 
SERVEIS INTERNS DE LA DIPUTACIÓ EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DE LA 
LLICÈNCIA D’ÚS TEMPORAL DE LA FINCA SITUADA AL PASSEIG DE LA 
MISERICÒRDIA NÚMERO 13 (ESCOLA DE MÚSICA) 
 
Fets  
 
En l’expedient administratiu núm. 1376/2021 2427 consten els antecedents següents: 
 
1. Conveni de col·laboració, formalitzat en data 27.02.2018, entre la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Canet, relatiu a l’ús de la finca situada al Passeig de 
la Misericòrdia, núm. 13, de Canet de Mar, amb el CSV: 1303b9a35e61ed3c286f. 

Segons s’infereix de la clàusula quarta del conveni, la qual disposa: «El conveni 
té una durada de 4 anys, d’acord amb el que es preveu a l’article 49 h).1 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic i finalitzarà el 14 de no-
vembre de 2021», sense que, expressament, contingui la possibilitat de pròrroga 
del conveni. 
 
Tanmateix, és evident l’interès municipal en mantenir l’ús del bé de titularitat de la 
Diputació, per tant, abans del venciment del conveni, es sol·licita a la Diputació 
l’autorització d’ús temporal. 
 

2. El 17.12.2021 (mitjançant registre d’entrada núm. 13099/2021), Diputació de 
Barcelona comunica el Decret de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona núm. 
13991/2021, de 13.12.2021, mitjançant el qual resol la llicència temporal ús i 
autoritza l'ús temporal de l’edifici situat al Passeig de la Misericòrdia 13 Canet de 
Mar a favor de l’Ajuntament Canet de Mar fins el 30.06.2023, com a màxim, o, 
abans, segons conveni de concessió demanial. CSV: 
07aae29552e44acb825dc6fe23647c02001, del qual es transcriu la part 
resolutòria en els termes següents:  

«[...] 

RESOLUCIÓ 

Primer. APROVAR l’autorització d’ús temporal i gratuïta a favor de l’Ajuntament 
de 
Canet de Mar de la finca de Passeig de Misericòrdia núm. 13 de Canet de Mar, 
inscrita a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actiu F000078 i 
F001032, a nivell de terreny i d’edifici respectivament, i amb efectes des del 15 
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de novembre de 2021, on es produeix la convalidació des d’aquesta data fins 
l’aprovació d’aquesta resolució, fins al 30 de juny de 2023 com a màxim, o abans 
si es formalitza la concessió demanial, a fi de destinar-la a l’Escola de Música de 
Canet de Mar i ampliant els usos a altres entitats per activitats de tipus musical o 
cultural. 
 
Segon. ACORDAR que en el transcurs de vigència d'aquesta autorització d'ús 
temporal a favor de l'Ajuntament de Canet de Mar de l'edifici del Passeig de 
Misericòrdia núm. 13 de Canet de Mar, es mantenen en vigor les clàusules del 
conveni amb registre núm. 107/2018 que es va signar entre aquesta Corporació i 
l’Ajuntament de Canet de Mar el 27 de febrer de 2018, llevat en allò que s'oposi a 
la present resolució. 
 
Tercer. DETERMINAR que l’Ajuntament de Canet de Mar ha de contractar o 
d’incloure a les seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys 
materials l’immoble objecte d’aquesta autorització d’ús per tal de cobrir els danys 
que es puguin produir d’acord al següent detall: 
 
1. La Diputació està exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil o 
penal per les vicissituds que es produeixin en els espais dels esmentats sectors 
objecte de concessió a favor de l’Ajuntament. 
 
2. Així mateix, la Diputació no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o la 
seguretat d’aquests espais, ni tampoc de les instal·lacions, el mobiliari i o dotació 
en general de la finca objecte d’aquesta concessió demanial. 
 
3. L’Ajuntament és responsable dels possibles danys i perjudicis en les persones, 
en els sectors, en el contingut i espai utilitzat, sempre que hi hagi causa imputable 
al funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen. 
 
4. En el cas que la Diputació s'hagi de fer càrrec de possibles danys o perjudicis, 
l’Ajuntament l'haurà de rescabalar del seu import i, si correspon, dels interessos 
de demora, sempre que hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats 
que s’hi desenvolupen, sens perjudici que pugui reclamar aquest import als cau-
sants directes dels danys. 
 
5. Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’Ajuntament ha de con-
tractar o ha d'incloure en les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de 
danys materials, la finca objecte de l’esmentada autorització d’ús, per tal de cobrir 
els danys que es puguin produir. 
 
6. Les indemnitzacions que l’Ajuntament obtingui pels riscos coberts per la pòlissa 
d’assegurança, d’acord amb aquest pacte, s'han de destinar a assumir les res-
ponsabilitats derivades dels danys i perjudicis causats pels mateixos riscos. 
 
Quart. ANOTAR a l’Inventari de Béns de la Corporació les operacions patrimoni-
als a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, en virtut de la norma de reconeixe-
ment i valoració 19a de la Instrucció del model normal de comptabilitat local apro-
vada per 
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
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Cinquè. NOTIFICAR la present resolució als interessats, als efectes escaients. 
 

3. Vista la memòria justificativa de la tècnica d’educació, signada en data 
17.02.2022. 

 
Fonaments de Dret 
 
- L’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

(en endavant, LRBRL), sobre la plena capacitat jurídica pel compliment dels seus 
fins, dins l’àmbit de les seves respectives competències, per a adquirir, posseir, rei-
vindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar contractes, establir 
i explotar obres o serveis públics, obligar-se, interposar els recursos establerts i exer-
citar les accions previstes a les lleis. 
 

- L’article 28 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals (en endavant, RPC), en sentit similar, pel que fa a la capa-
citat jurídica plena per a adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de 
béns i drets. 

 
Pel que fa a les competències de la Diputació de Barcelona, 
 
- L’article 36.1.d) LBRL, relatiu a la cooperació, al desenvolupament econòmic i social, 

d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en aquest àm-
bit. 
 
Respecte als principis d’actuació i les relacions interadministratives, 
 

- La legislació de règim local estableix els principis de lleialtat institucional, de coope-
ració, col·laboració i assistència activa en les relacions interadministratives per al 
compliment de les funcions que corresponen a altres administracions. 
 

- En aquest sentit es destaquen els articles 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(en endavant TRLMRLC), principis d’actuació per a la coordinació i eficàcia adminis-
trativa entre administracions, i els articles 10 i 55 lletra e) de la LRBRL, respecte la 
prestació de cooperació i assistència activa que les administracions puguin precisar. 
 

- A la legislació de règim administratiu general autonòmic, els principis que regeixen 
les relacions administratives, consten en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Ju-
rídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, en el seu arti-
cle 107 i article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, el qual disposa: «3. Excepcionalment, es pot 
atorgar eficàcia retroactiva als actes quan es dictin en substitució d’actes anul·lats, 
així com quan produeixin efectes favorables a l’interessat, sempre que els supòsits 
de fet necessaris ja existissin en la data a la qual es retrotregui l’eficàcia de l’acte i 
aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres persones.» 
 

- En el mateix sentit, els articles 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’ octubre, de règim 
jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP), estableixen els principis que regeixen 
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les relacions interadministratives, entre els quals destaquen la lleialtat institucional, 
el deure de col·laboració, i el deure de cooperació entre les administracions públi-
ques. 
 

- Entre les tècniques de cooperació de l’article 144 de la LRJSP destaca les actuacions 
de cooperació en matèria patrimonial, inclosos les canvis de titularitat i la cessió de 
béns previstes a la legislació patrimonial. 
 

- En aquet sentit, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administraci-
ons Públiques (en endavant, LPAP), estableix en el seu article 183, bàsic, i en l’article 
185, supletori, els principis als que s’ajustaran les relacions recíproques entre admi-
nistracions amb component patrimonial, destacant-ne els de cooperació i assistència. 

 
Pel que fa a la normativa patrimonial al règim dels béns de domini públic 
 
- L’article 5, no bàsic, i l’article 6 de la LPAP sobre els principis que inspiren l’adminis-

tració i gestió els béns i drets demanials. Els articles 200, 201, 208 del TRLMRLC 
que fan referència també a la consideració dels béns de domini públic. I l’article 3 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament de patrimoni dels ens 
locals de Catalunya, relatiu a la definició de béns de domini públic. 
 

- L’article 84, de caràcter bàsic, de la LPAP en relació a la necessitat de títol habilitant 
que autoritzi l’ocupació o l’ús de béns de domini públic. L’article 85 referent als tipus 
d’ús sobre els béns demanials. I l’article 86 referent al títol habilitant. 
 

- El procediment per a l’atorgament de l’autorització, de conformitat amb els articles 
92.1 i 92.2, bàsics, relatiu a l’atorgament i al règim de l’autorització, permet atorgar 
directament al peticionari sempre que compleixi amb les condicions requerides, en 
concordança i aplicació per analogia dels articles 93.1  i 137.4. L’article 92.5 permet 
atorgar l’autorització de manera gratuïta, bé amb contraprestació econòmica o sub-
jecte a condicions o a taxa, i en aquest sentit la gratuïtat de l’autorització a l’Ajunta-
ment de Canet de Mar queda justificada en primer lloc perquè que la destinatària 
és una altra Administració pública i en segon lloc donada la voluntat de l’Administració 
local de continuar la formació musical i cultural com les activitats formatives de l’Es-
cola de Música així com d’altres entitats culturals que es desenvolupen i tenen 
interès en desenvolupar en aquest espai de l’edifici del Passeig de la Misericòrdia 
núm. 13 de Canet de Mar, mentre es dur a terme la tramitació de l’expedient de con-
cessió demanial. 
 

- El termini màxim pel qual es pot establir una autorització és de 4 anys incloent-hi les 
pròrrogues, segons estableix l’article 92.3, d’aplicació supletòria. Es preveu la possi-
bilitat de revocar unilateralment l’autorització atorgada en qualsevol  moment, sense 
dret a indemnització, per raons d’interès públic. 
 

- L’article 92.7, d’aplicació supletòria, estableix el contingut mínim respecte les 
condicions de l’autorització. 
 

- L’article 100, de la LPAP relatiu a les causes d’extinció de les autoritzacions; els arti-
cles 101.1, 101.3 i 101.4, pel que fa al destí de les obres en extingir-se el títol i els 
articles 102.2 i 102.3, pel que fa a la liquidació de les autoritzacions en els casos de 
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desafectació dels béns demanials. 
 

- Pel que fa al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament de Patrimoni 
dels ens locals de Catalunya, resulten d’aplicació els articles de caire general sobre 
els béns de domini públic l’article 3 relatiu a la definició de béns de domini públic; els 
articles 4 i 5, sobre l’afecció a l’ús públic i a un servei públic; l’article 7, respecte la 
inalienabilitat, inembargabilitat i imprescriptibilitat; l’art. 19 sobre l’aplicació supletòria 
de la legislació estatal no bàsica en matèria de règim local i béns públics; l’article 53, 
pel que fa al destí i els usos dels béns de domini públic, que poden ser objecte d’altres 
utilitzacions, sempre que no contradiguin els interessos generals; i l’article 57 pel que 
fa a l’ús privatiu dels béns de domini públic. Tanmateix, resulten d’aplicació els articles 
57 i 60 en relació a la competència de l’alcalde per a l’atorgament de les llicències. 
 

- L’afectació a l’ús públic i a servei públic del bé immoble queda justificada amb la 
destinació del mateix al foment de l’activitat musical i cultural ja instaurat al municipi 
de Canet de mar d’acord a les activitats de l’Escola Municipal d’aquesta població que 
es desenvolupen en aquest edifici del Passeig de la Misericòrdia núm. 13 de Canet 
de Mar. 

 
Pel que fa a la normativa comptable, 
 
- Pel que fa als aspectes comptables sobre regulació d'autorització d'ús, resulta 

d’aplicació l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s’aprova la 
instrucció del model normal de comptabilitat local, normes de reconeixement i  
valoració 19. 

 
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació. 
 
- La Disposició Addicional, punt 9, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic (LCSP), estableix que correspon al President de les entitats locals 
la competència per a la celebració dels contractes privats, adjudicació de concessi-
ons sobre els béns de les mateixes, entre d’altres, quan el pressupost base de lici-
tació, en els termes definits a l’art. 100.1 de la mateixa Llei, no superi el 10 per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros. Així, el valor 
net de l’immoble objecte d’autorització d’ús, de l'edifici de l’espai del Passeig de la 
Misericòrdia núm. 13 de Canet de Mar, segons les dades que consten a l’inventari de 
Bens de la Corporació es calcula en 68.940,60 €. 
 

- Tanmateix, l’art. 60 del Reglament de Patrimoni de Catalunya, estableix la competèn-
cia per a l’atorgament de llicències d’autoritzacions li correspon a la Presidència de 
la Corporació; en concordança amb l’art. 53.1 r) del TRLMRLC que també fa referèn-
cia a la competència de la Presidència per a la concessió de llicències. I l’art. 53.3 del 
mateix text que recull la possibilitat de que es pugui delegar l’exercici de l'esmentada 
competència. 
 

- Així, d’acord l’art. 84.3, bàsic, de la LPAP, competència per adjudicar “les concessions 
i les autoritzacions”, on s’estableix que les autoritzacions sobre béns de domini públic 
es regiran, en primer lloc, per la legislació especial i a manca d’aquestes, per les 
disposicions d'aquesta llei, i en concordança amb els articles esmentats, la compe-
tència per adjudicar les concessions sobre els béns de domini públic de les entitats 



 

25 
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 

locals correspon a la Presidència de la Diputació de Barcelona, ara bé, en considerar-
se una autorització de caràcter ocasional i de durada inferior a 4 anys, aquesta com-
petència es pot delegar a la Presidència Delegada de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns. 
 

- En aquest sentit, la competència per l’adopció d’aquesta resolució es competència 
de la Presidència Delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
d’acord a l’apartat 4.2, punts 1 b.7.b) i 2.f, de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomena-
ments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Bar-
celona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 
16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), modificat 
per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril (publicat al BOPB de 
6.5.2021), núm. 5574/21, de 27 de maig 
(publicat al BOPB de 31.5.2021), i núm. 7785/21, de 13 de juliol ( publicat al 
BOPB de 16.7.2021). 

 
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. 
1041/2019, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Primer. PRENDRE coneixement del Decret de la Presidència delegada de l'Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona núm. 
13.991/2021, de 13.12.2021, mitjançant el qual l’òrgan competent de la Diputació resol 
la llicència temporal ús i AUTORITZA l'ús temporal de l’edifici situat al Passeig de la 
Misericòrdia 13 Canet de Mar a favor de l’Ajuntament Canet de Mar, amb efectes des 
del dia 15 de novembre de 2021 fins al 30 de juny de 2023 a fi de destinar-la a l’Escola 
de Música de Canet de Mar i ampliant els usos a altres entitats per activitats de tipus 
musical o cultural (CSV: 07aae29552e44acb825dc6fe23647c02001). 
 
Segon. ACCEPTAR expressament la possibilitat de revocar unilateralment l’autorització 
atorgada en qualsevol  moment, sense dret a indemnització, per raons d’interès públic, 
com a llicència d’ús temporal. 
 
Tercer. COMPLIR amb els compromisos que es determinen en l’acord tercer de la 
resolució de la Presidència delegada i, a tal efecte, DISPOSAR que es revisi si 
l’assegurança vigent s’ajusta i/o, altrament, iniciar els tràmits oportuns perquè sigui 
ajustat als termes de l’acord citat. 

 
Quart. COMUNICAR aquests acords a la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. DISPOSAR que, en cas que es vulgui celebrar un nou conveni, caldrà que 
s’enviï l’esborrany corresponent, atès que el conveni signat en data 27.02.2018 no 
admet expressament la possibilitat de pròrroga, si bé, l’ús s’entén autoritzat mitjançant 
autorització unilateral com és la llicència d’ús temporal, amb efectes des del 15 de 
novembre de 2021 fins el 30 de juny de 2023 i en els termes establerts en l’acord tercer 
de la resolució. 
 
Sisè.- Comunicar aquest acord a l’Àrea d’Educació, Intervenció i Tresoreria.  
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3.6. Acció Social i Ciutadania. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS 
PUNTUALS NÚMERO BSGG_3_2022 
 
Vista la relació de despeses de data 24 de febrer de 2022 per import de 2.232,25€ cor-
responent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost aprovat per a l’exercici 2022. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_3_2022 en favor dels beneficiaris referits 
en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
 RELACIÓ NÚM.:   BSGG_03_2022   24-02-22  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

19 - - odontologia/pròtesis         480,00 €  El mateix - 

20 - - material escolar/llibres         119,25 €  El mateix - 

21 - - material escolar/llibres         120,00 €  
ESCOLA TURÓ 
DEL DRAC 

S0800447E 

22 - - material escolar/llibres         129,50 €  
ESCOLA TURÓ 
DEL DRAC 

S0800447E 

23 - - material escolar/llibres         159,50 €  
ESCOLA TURÓ 
DEL DRAC 

S0800447E 

24 - - 
colònies/activitats extraesco-
lars 

        160,00 €  
ESCOLA TURÓ 
DEL DRAC 

S0800447E 

25 - - odontologia/pròtesis         320,00 €  El mateix - 
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26 - - habitatge/lloguer         600,00 €  
PERE ARAÑÓ 
PLANAS AS-
SESSOR                                        

B64749401 

27 - - odontologia/pròtesis         144,00 €  El mateix - 

TOTAL            2.232,25 €      

 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
Es deixa constància que consta diligència de la interventora, segons la qual consta «in-
tervingut i conforme», en exercici de les seves funcions. 
 
4. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors i les regidores es pregunten, mútuament, sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a l’hora assenyalada 
en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc com a secretària que he assistit a 
aquesta sessió. 
 
Canet de Mar, a 25 de febrer de 2022 
 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 
 

Document signat electrònicament al marge 


