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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL EN FUNCIONS DE DATA 5 DE JUNY DE 2019 
 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 

dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença:17:10 
Hora que acaba: 18:10 
 

ASSISTENTS 
 
JOSEP MARIA MASVIDAL SERRA 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
RAQUEL SERRA LERGA 
LLUIS LLOVET BAYER 
SILVIA TAMAYO MATA 

 

  
 

 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretaria accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/23 ordinari 29/05/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Cultura i Patrimoni 
2.1.1. Aprovar conveni Fundació Palau 2019 
2.1.2. Aprovar conveni Colla Geganters Canet de Mar de 2019 
 
2.2. Recursos Humans i Organització 
2.2.1. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona, programa complementari de 
millora de l'ocupabilitat 2019 (2a edició) 
 
2.3. Urbanisme 
2.3.1. Aprovació llicència obres menors al carrer Josep Carner 
2.3.2. Aprovació llicència obra major al carrer Clausell 
 
2.4. Secretaria 
2.4.1. Conveni de Col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per la XXXVI 
Mostra Literària del Maresme 
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2.5. Promoció Econòmica i Turisme 
2.5.1. Aprovació signatura conveni amb la Fundació Barcelona Salut en el marc del 
projecte “Barcelona territori cardioprotegit” 
2.5.2. Acceptació subvenció Diputació 2019. Centres Locals de Serveis a les 
Empreses CLS 
 
2.6. Alcaldia 
2.4.1. Relació de Decrets d’Alcaldia del 20 al 26 de maig de 2019 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 29 de maig de 2019 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, 
per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2. Propostes 
2.1. Cultura i Patrimoni 

 
2.2.1. APROVACIÓ  CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA  
FUNDACIÓ PALAU I FABRE I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A L’ANY 
2019 
 
Fets: 
 
Atès que la Fundació Palau i Fabre té com a objectius principals la conservació, 
l’exhibició i la divulgació del fons artístic i documental de Josep Palau i Fabre, el seu 
fundador, i organitza exposicions temporals, conferències i altres manifestacions 
culturals relacionades amb qualsevol de les diferents variants de la creació artística, 
sigui en el terreny plàstic, teatral, poètic etc. 
 
Atès que entre les activitats més consolidades que organitza la Fundació, es troba el  
Festival Poesia i + que es considera un dels principals festivals de Poesia del país, i 
que l’Ajuntament de Canet de Mar vol participar d’aquest festival ajudant a la seva 
consolidació, contribuint a l’oferta cultural de la comarca i la marca cultural del 
municipi. 
 
Atès que en aquest sentit, es planteja la necessitat d’establir un acord de cooperació 
entre ambdues institucions i per tal de fixar les condicions d’aquesta col·laboració 
que pot instrumentar-se a través d’un conveni de col·laboració per tal d’implantar el 
projecte de Poesia i + al municipi. 
 
Atès que el pressupost general de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 2019 
contempla una subvenció nominativa en favor de la Fundació Palau i Fabre per un 
import màxim de 5.000€ a l’aplicació pressupostària 31.33400.48300. 
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Atès que l’ordenança municipal de subvencions i l’article 34 de les bases d’execució 
del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2019, regulen les normes 
generals per a l’atorgament de subvencions pel procediment de concessió directa 
amb càrrec al pressupost municipal. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 8 de maig de 2019 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2242/2019 1485   
Assumpte: Subvencions nominatives cultura 2019: Fundació Palau i Fabre 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
El director de la Fundació Palau i Fabre va reunir-se amb l’alcaldia i la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar l’any 2016 per tal d’explicar el projecte 
cultural de la Fundació Palau i Fabre, que proposen com un element d’atracció 
turística i cultural per a la comarca. 
 
Segons va expressar el director de la Fundació Palau i Fabre una forma de contribuir 
al projecte de la Fundació era adherint-nos al Festival Poesia i + que celebra des de 
l’any 2006. 
 
La Regidoria de Cultura te la voluntat de portar la cultura al carrer, i la proposta de 
la Fundació de programar un esdeveniment de poesia, música i teatre durant el mes 
de juliol és factible per calendari i pressupost. 
 
Des de l’any 2016 es programa l’obertura del Festival Poesia i + a Canet de Mar, amb 
gran èxit de públic, i any rere any es consolida en el calendari estival una proposta 
de qualitat en relació a la poesia i la música al nostre municipi. 
 
El pressupost municipal te prevista una subvenció nominativa per a la Fundació Palau 
per celebrar el Festival Poesia i +, amb una dotació de 5.000€ per tal de cobrir fins 
el 100% de les despeses generades per la contractació d’equips tècnics, artistes i al 
pressupost de publicitat i propaganda. 
 
Per aquest any 2019 s’ha programat la inauguració del Poesia i + el dia 4 de juliol a 
l’Escola de Teixits de Punt – CRTTT el programa doble:  
 

- Vladivostok: espectacle poeticomusical. Poemes dits per l’autora Maria 
Cabrera i musicats per la Irene  Fontdevila. 

- Enric Casasses i Pascal Comelade. Poesia i música experimental. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.  
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

general de subvencions.  
- Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions de 

l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de gener de 2018.  
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Que els convenis són l’instrument habitual per vehicular les subvencions 
nominatives com la que es proposa en aquest expedient. 
 
SEGONA.- Que en la planificació de l’àrea de Cultura està previst la programació del 
Festival Poesia i + pel dia 4 de juliol, tan a nivell de producció de l’esdeveniment 
(requeriments tècnics i d’infraestructura), com a nivell pressupostari amb la 
consignació de 5.000€ la partida 31.33400.48300 per aquest conveni. 
 
TERCERA.- Que la proposta de conveni adjunta en aquest expedient recull l’objecte 
del conveni i els pactes entre les parts, als quals l’Ajuntament de Canet podrà donar 
resposta a nivell econòmic d’acord amb la consideració anterior i a nivell de producció 
de l’esdeveniment amb recursos propis de l’àrea de Cultura, de Comunicació i de la 
Brigada d’Obres i Serveis.  
 
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 
 
Vist i trobat conforme el text del conveni de referència, que es transcriu a 
continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA FUNDACIÓ PALAU I 
FABRE I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A L’ANY 2019. 
INTERVENEN 
 
D’una banda la Fundació privada Palau, amb NIF xxxxxxx i domicili al carrer Riera 
núm.  54 de (08093) Caldes d’Estrac, representada en aquest acte pel/per la, Sr/a. 
___________ segons acord del Patronat en la seva sessió de ______________. 
 
D’altra banda, l’Il·lm. Sr./a. _________________, alcalde/ssa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, assistits per ____________________, Secretària de la Corporació que 
dona fe de l’acte. 
 
Les parts, a títol d’antecedents 
 
MANIFESTEN 
 
Que la Fundació té com a objectius principals la conservació, l’exhibició i la divulgació 
del fons artístic i documental de Josep Palau i Fabre, el seu fundador, i organitza 
exposicions temporals, conferències i altres manifestacions culturals relacionades 
amb qualsevol de les diferents variants de la creació artística, sigui en el terreny 
plàstic, teatral, poètic etc. 
 
Que entre les activitats més consolidades que organitza la Fundació, es troba el  
Festival Poesia i +. 
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Que enguany se celebra la dotzena edició del Festival Poesia i +, Festival que des de 
l’any 2006 presenta propostes que des de la poesia s’acosten, també, a altres 
disciplines artístiques. 
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar considera que si bé el Festival ja està a dia d’avui 
més que consolidat en el seu àmbit, hauria d’acabar de consolidar-se com un referent 
dels festivals d’estiu al Maresme. 
 
Que per aconseguir aquesta consolidació, considera important el suport i la 
complicitat dels ajuntaments de l’entorn. 
 
Que la Fundació i l’Ajuntament han mantingut converses i s’ha valorat l’oportunitat 
de col·laborar en activitats organitzades per la Fundació privada Palau i, en especial, 
en el Festival de Poesia i +. 
 
Que les parts consideren que la col·laboració mútua pot ser en molts aspectes valuosa 
i eficaç. 
 
Que a l’hora de valorar les possibles fórmules que, a l’empara de la normativa legal 
vigent, permetin articular la col·laboració, es considera que resta justificada la 
formalització d’un conveni que estableixi la col·laboració i la coordinació que permetin 
avançar cap a objectius comuns, evitant duplicitat d’actuacions i economitzant 
recursos. 
 
En virtut de tot això, les parts han acordat formalitzar el present Conveni amb 
subjecció a les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és fixar un marc de col·laboració entre la Fundació privada 
Palau i l’Ajuntament de Canet de Mar per participar en les activitats organitzades per 
la Fundació i, concretament per implantar el Festival de Poesia i + al municipi de 
Canet de Mar. 
 
Segona. Concreció de la col·laboració 
 
La col·laboració es centrarà en l’exercici 2019 en col·laborar en la producció del 
Festival Poesia i +, i acollir una proposta en un espai propi del poble. 
 
A més de l’aportació econòmica que es detalla a la clàusula quarta, les parts adopten 
els compromisos següents: 
 
La Fundació, en el seu programa d’activitats organitzarà una activitat al municipi de 
Canet de Mar en el marc del Festival Poesia i +. 
 
L’Ajuntament signant col·laborarà, en la mesura de les seves disponibilitats, en el 
muntatge i desmuntatge de l’escenari de l’activitat programada pel dia 4 de juliol de 
2019 a l’Escola de Teixits de Punt, així com en activitats de neteja i de vigilància, en 
relació a aquesta activitat. 
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L’ajuntament col·laborarà en la difusió i en la projecció de les activitats de la Fundació 
privada Palau, a través dels seus mitjans propis, per tal de fer partícips d’aquestes a 
la seva ciutadania i al públic en general. En concret, s’inclouran informació de les 
activitats de la Fundació en les seves publicacions, pàgines web, xarxes socials, etc. 
 
Prèvia l’autorització de l’Ajuntament, la Fundació privada Palau col·locarà pancartes i 
elements propis de difusió en espais públics i suports de publicitat institucional dels 
ens locals del Festival Poesia i +. 
 
La Fundació deixarà constància, en el material gràfic, audiovisual etc. que elabori en 
relació amb el Festival, de la col·laboració de  l’Ajuntament de Canet de Mar en la 
seva producció. 
 
Les parts podran donar difusió pública de la signatura del present conveni i, en 
qualsevol moment, del seu contingut i del seu desenvolupament en els suports 
publicitaris o mitjans informatius que es considerin oportuns. 
 
Tercera.  Comissió de Seguiment 
 
Les parts acorden que es constituirà una Comissió paritària de seguiment, formada 
per representants de cadascuna de les entitats signants. 
 
Correspondrà a la Comissió, entre altres funcions, les de: 
Supervisar el desenvolupament d’aquest conveni. 
Concretar la col·laboració en els exercicis 2019, elaborant i impulsant la realització 
d’activitats conjuntes. 
Resoldre les incidències que es puguin produir en execució del conveni. 
 
Quarta.  Compromisos econòmics de les parts 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà en l’exercici 2019 la quantitat de 5.000€ 
previstos en la partida 31.33400.48300 per tal de cobrir fins el 100% del cost de les 
actuacions realitzades al municipi. 
 
Per a l’any 2019 la programació del Festival de Poesia i + està prevista pel dia 4 de 
juliol a l’Escola de Teixits de Punt – CRTTT de Canet de Mar i es concreta amb el 
programa següent: 
- Vladivostok: espectacle poeticomusical. Poemes dits per l’autora Maria Cabrera i 
musicats per la Irene Fontdevila. 
- Enric Casasses i Pascal Comelade. Poesia i música experimental 
 
Es valorarà la oportunitat de continuar contribuint econòmicament a la producció de 
la dita activitat pels propers anys, d’acord amb la disponibilitat pressupostària. 
 
Cinquena.  Pagament i justificació de la subvenció 
 
1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 100% 
en el termini de 30 dies a partir de la formalització del conveni. 
 
2.- El termini per presentar la justificació de la subvenció serà de tres mesos a partir 
de la realització de l’activitat. 
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3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 
a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se 
circumscriu la subvenció. 
b).- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. En cas que no editin 
publicitat de la seva activitat una mostra del suport de l’ajuntament de Canet de Mar 
en l’equipatge i utillatge de la colla gegantera. 
c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la 
identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la 
data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, 
s'indicaran les desviacions que hi hagi hagut. 
d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran 
de reunir els requisits següents: 
- Seran originals 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 
- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
- Identificació NIF del contractista 
- Número de factura 
- Lloc i data d'emissió de la factura 
- Descripció del subministrament servei 
- Tipus tributari quota de l'IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que consti 
IVA inclòs 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 
No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els casos següents: 
- Vendes al menor 
- Transport de persones 
- Serveis d'hostaleria i restauració 
- Subministrament de begudes i comestibles 
- Revelat de fotografies 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 
- Número 
- NIF de l'emissor 
- Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 
- Contraprestació total 
e).- Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 
f).- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 
g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat 
beneficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, 
informe d'auditoria (només en el cas de les obligades). 
 
4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 
 
5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per a 
la mateixa finalitat, provinents de qualsevol altres administracions o ens públics o 
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privats, amb el benentès que l'import total de les subvencions rebudes mai no podrà 
superar el cost de l'activitat subvencionada. 
 
Sisena.  Vigència del conveni 
 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la data de la seva signatura i 
estendrà la seva vigència fins el 31 de desembre de 2019. Abans de la seva 
finalització, les parts podran prorrogar el present conveni, per escrit i de forma 
expressa, per períodes biennals. 
 
Qualsevol de les parts pot comunicar amb un avís previ de sis mesos i per escrit la 
seva voluntat de rescindir l’acord. 
 
Setena. Causes d’extinció del conveni. 
 
Són causes d’extinció del present conveni: 
El transcurs del termini de vigència. 
L’incompliment greu i manifest, material o legal, de qualsevol de les obligacions 
derivades d’aquest conveni. 
El mutu acord de les parts signatàries. 
La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el present document. 
Qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc 
normatiu vigent. 
 
Vuitena. Modificació del conveni. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda i recull l’esperit i els objectius de les converses i 
els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest 
conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni, o els possibles acords complementaris del 
que figura en aquest text, s’hi afegiran al mateix en forma d’annex, hauran de constar 
per escrit i estar signats per les parts, estant aquestes degudament autoritzades per 
a fer-ho. 
 
Novena. Naturalesa jurídica del conveni. 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Desena.  Jurisdicció competent. 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
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I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol 
efecte en lloc i la data que s’indica. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni a formalitzar entre la Fundació Palau i Fabre i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per participar en les activitats organitzades per la 
Fundació i, concretament per implantar el Festival de Poesia i + al municipi de Canet 
de Mar, que es transcriu en el cos d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació de la despesa que suposa la 
signatura d’aquest conveni, amb càrrec a la partida 31 33400 48300 del pressupost 
vigent per aquest 2019. 
 
Tercer.- Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que es considerin 
necessaris per dur a terme aquesta resolució. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a la Fundació Palau i Fabre 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria. 
 
2.1.2. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ 
COLLA GEGANTERA DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
PER A L’ANY 2019 
 
Fets: 
 
Atès que l’ordenança municipal de subvencions i l’article 34 de les bases d’execució 
del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2019, regulen les normes 
generals per a l’atorgament de subvencions pel procediment de concessió directa 
amb càrrec al pressupost municipal. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 24 de maig de 2019 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2242/2019 1706 
Assumpte: Subvencions nominatives Cultura 2019: Geganters de Canet de Mar 

 
INFORME TÈCNIC 

FETS 
 
L’Associació de Geganters de Canet de Mar organitza les sortides dels Gegants de 
Canet de Mar (Guillem i Agnès) propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar a molts 
pobles i ciutats de Catalunya. Aquestes visites a diferents municipis i el sistema del 
retorn de visita del món geganter permet fer una trobada molt lluïda de Gegants 
durant la Festa Major de Canet de Mar. 
 
La programació de sortides per a l’any 2019 és la següent: Navarcles (17/02/19/), 
Dia de la dona (8/3/2019), Portes obertes CEIP Misericòrdia (17/3/2019), Dia de 
l’Aplec Pedracastell (1/5/19), Diada de la Maduixa a Sant Iscle (5/5/19), Tàrrega (11 
i 12/5/19), Trobades Geganteres Turó del Drac (19/5/19), Fira Modernista de 
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Barcelona (2/6/19), XXXIV Trobada de Gegants i Capsgrossos de Canet (30/6/19), 
Arenys de Mar  (7/7/19), Gran Nit de la Sardana (13/7/19), Pineda de Mar (31/8/19), 
Sant Adrià de Bessos (7/9/19), Festivitat de la Mare de Déu de la Misericòrdia 
(8/9/19), Tordera Comarcal (28/9/19), Mataró, Sant Francesc (5/10/19), Arenys de 
Munt (9/11/19), Llavaneres 81/12/19), Caga Tió a Canet (16 i 23/12/19). 
 
El pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2019 en el corresponent a 
l’àrea de Cultura al capítol 4 té l’assignació nominativa per a la Colla Gegantera de 
Canet de Mar amb NIF: XXXXx la quantitat de 1.300,00 € a la partida 
31.33400.48300. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. 
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la general 
de subvencions. 
- Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de gener de 2018. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
Primer.- Atès que la Colla Gegantera de Canet de Mar amb NIF: XXXXx, registrada 
amb el número 99 al registre municipal d’entitats, que es va fundar l’any 2014 per 
tal de treure i passejar arreu de Catalunya els Gegants de Canet de Mar, exposats al 
hall de Vil·la Flora des de l’any 2004 quan van ser cedits a l’Ajuntament. 
 
Segon.- Atès que d’aleshores ençà la Colla Gegantera s’ha anat consolidant i ja tenen 
un programa de sortides ampli, i que amb els retorns de visita podem organitzar una 
lluïda trobada de colles geganteres al municipi al voltant de la Festa Major. 
 
Tercer.- Atès que des de l’àrea de Cultura considera molt important que els Gegants 
de Canet de Mar (En Guillen de Montferrer i l’Agnès de l‘Aubó) no estiguin només 
exposats, sinó que siguin uns elements del patrimoni municipal viu i que pot voltar i 
representar Canet arreu. 
 
Quart.- Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2019 en el 
corresponent a l’àrea de Cultura al capítol 4 té l’assignació nominativa per a la Colla 
Gegantera de Canet de Mar la quantitat de 1.300,00 € a la partida 31.33400.48300. 
 
Cinquè.- Atès que l'article 25.2.m) de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) considera com a 
competència pròpia del municipi la promoció de la cultura i equipaments culturals. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de referència el text del qual és el següent: 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA DE 
CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A REALITZAR LES 
SORTIDES DE LA COLLA AMB ELS GEGANTS DE CANET DE MAR DE 2019 
 
REUNITS 
D’una part, ___________________, alcalde/ssa de l’Ajuntament de Canet de Mar 
assistits per _____________, Secretaria de la Corporació que dona fe de l’acte. 
 
I de l’altra, ____________________, en nom i representació de La Colla Geganters 
de Canet de Mar amb adreça al c/ __________________ de Canet de Mar i NIF: 
XXXXx amb el número 99 al registre municipal d’entitats. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per 
contractar i obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part del 
nucli competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les 
subvencions previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. 
 
III.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar es propietari dels Gegants de Canet des del 
mes de juny de 2004, data en que es va aprovar el conveni de cessió dels Gegants 
de Canet a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
IV.- Els Gegants de Canet són en Guillem – Bernat de Montferrer (Pes: 65 Kg; Alçada: 
3,80 m) i l’Agnès de l’Aubó (Pes: 50 Kg; Alçada: 3,95 m), dissenyats per l’Agrupació 
de Geganters i Diables de Canet de Mar i construïts per Manel Casserres i Boix, amb 
la col·laboració del poble de Canet de Mar. Van ser batejats el 30 de juny de 1985. 
En Guillem – Bernat de Montferrer i l’Agnès de l’Aubó són els protagonistes de la 
llegenda del Cavaller i la llegenda del Salt de Rossí, escrites per Amanci Trass i Josep 
Galceran. 
 
V.- Que la Colla de Geganters de Canet de Mar va néixer per tal de fer sortir als 
Gegants de Canet que estaven exposats al hall de Vil·la Flora i que per aquest motiu 
és necessari acordar els termes d’aquesta col·laboració. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb 
subjecció a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte 
És objecte del present conveni instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament 
de Canet de Mar a la Colla de Geganters de Canet de Mar per tal de satisfer les 
despeses de les sortides dels Gegants de Canet de Mar durant l’any 2019. 
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SEGONA.- Obligacions de les parts 
 
a) Ajuntament de Canet de Mar: 
1.-L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import de 1.300€ 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 33400 48300 per subvencionar les sortides 
de la colla gegantera. 
2.-Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet, el 
web municipal i si s’escau butlletí municipal. 
3.-Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i 
l’organització d’activitats al municipi. 
4.- Disposar d’un lloc per guardar els Gegants de Canet al qual hi tingui accés els 
dies festius la Colla de Geganters. 
5.- Facilitar un espai per a reunions i emmagatzematge de petit material de la Colla 
de Gegants de Canet de Mar, que s’ha previst al local de l’hotel d’entitats de la Piscina 
Municipal. 
 
b) Geganters de Canet de Mar 
1.- Comunicar el calendari de sortides a l’Àrea de Cultura de l’ajuntament de Canet 
de Mar que per a l’any 2019 són: 
- Navarcles (17/02/19/), Dia de la dona (8/3/2019), Portes obertes CEIP Misericòrdia 
(17/3/2019), Dia de l’Aplec Pedracastell (1/5/19), Diada de la Maduixa a Sant Iscle 
(5/5/19), Tàrrega (11 i 12/5/19), Trobades Geganteres Turó del Drac (19/5/19), Fira 
Modernista de Barcelona (2/6/19), XXXIV Trobada de Gegants i Capsgrossos de 
Canet (30/6/19), Arenys de Mar (7/7/19), Gran Nit de la Sardana (13/7/19), Pineda 
de Mar (31/8/19), Sant Adrià de Bessos (7/9/19), Festivitat de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia (8/9/19), Tordera Comarcal (28/9/19), Mataró, Sant Francesc 
(5/10/19), Arenys de Munt (9/11/19), Llavaneres 81/12/19), Caga Tió a Canet (16 i 
23/12/19), 
2.- Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre 
’Ajuntament i les entitats. 
3.- La difusió externa de TOTS els materials relacionats amb les activitats que 
organitza la entitat, i en els quals col·labora l’Ajuntament, ja sigui directa o 
indirectament, hauran de ser editats amb català i comptar amb el logotip de 
l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la col·laboració de” i comptar amb la marca 
És Canet. 
4.- Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula tercera d’aquest 
conveni. 
 
TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 
 
1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 100% 
en el termini de 30 dies a partir de la formalització del conveni. 
2..- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present 
conveni finalitza el 31 de gener de 2020. 
3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 
a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se 
circumscriu la subvenció. 
b).- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. En cas que no editin 
publicitat de la seva activitat una mostra del suport de l’ajuntament de Canet de Mar 
en l’equipatge i utillatge de la colla gegantera. 
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c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la 
identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la 
data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, 
s'indicaran les desviacions que hi hagi hagut. 
d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. 
Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits 
següents: 
- Seran originals 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 
- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
- Identificació NIF del contractista 
- Número de factura 
- Lloc i data d'emissió de la factura 
- Descripció del subministrament servei 
- Tipus tributari quota de l'IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que consti 
IVA inclòs 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 
No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els 
casos següents: 
- Vendes al menor 
- Transport de persones 
- Serveis d'hostaleria i restauració 
- Subministrament de begudes i comestibles 
- Revelat de fotografies 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 
- Número 
- NIF de l'emissor 
- Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 
- Contraprestació total 
e).- Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l'aplicació 
de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 
f).- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 
g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat 
beneficiària, 
caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, informe d'auditoria 
(només 
en el cas de les obligades). 
4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 
5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per a 
la mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens públics o 
privats, amb el benentès que l'import total de les subvencions rebudes mai no podrà 
superar el cost de l'activitat subvencionada. 
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QUARTA.- Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2019. 
Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el 
no acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del presenta conveni i, per 
tant, la seva anul·lació. 
En tot allò no previst en aquest conveni resultaran d’aplicació les bases reguladores 
per a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple Municipal i la Llei 38/2003. 
 
I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen 
dues còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’Associació Geganters de 
Canet de Mar amb NIF: XXXXx per realitzar les sortides dels gegants de Canet Durant 
l’any  2019. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació del pagament de la despesa de 
1.300,00€ amb càrrec a la partida pressupostària 31.33400.48300 del vigent 
pressupost municipal, en favor de l’Associació Geganters de Canet de Mar amb NIF: 
XXXXx. 
 
Tercer.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a intervenció i tresoreria.  
 
2.2. Recursos Humans i Organització 
 
2.2.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR,  EN EL MARC DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT 2019-2020 (SEGONA 
EDICIÓ) 
 
Fets: 
 
Atès que de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 11 d’abril de 
2019 va aprovar el “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a 
edició), el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019» 
 
El Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, té per finalitat 
fomentar que els ens destinataris duguin a terme actuacions orientades a millorar 
l’ocupació de les persones aturades i d’aquelles que formen part de col·lectius en risc 
d’exclusió social, mitjançant la concessió de suports econòmics per al desplegament 
de plans, programes i mesures locals, al mateix temps que afavorir la diversificació 
econòmica del conjunt de la demarcació de Barcelona. 
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Vist que aquest Programa complementari consta de dues línies de suport: 
 
1) Línia de suport a l’ocupació local (línia1), aquesta línia té per finalitat donar 
suport als ens locals per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, tant de 
forma preventiva com pal·liativa. En aquest sentit es preveu concedir ajuts per al 
finançament de plans locals d’ocupació, per a la formació de persones aturades i 
també pe afavorir la contractació laboral a les empreses privades, tot en el marc de 
tres modalitats: 

 
a. Modalitat de suport als plans locals d’ocupació: En aquest marc es 

preveu la contractació i/o nomenament interí de persones aturades o 
desocupades. 

 
b. Modalitat de suport a la formació: el seu objecte és garantir la formació 

adequada a les persones aturades, millorar les capacitats dels perceptors, 
afavorir la cerca activa de feina i la integració i manteniment en el mercat de 
treball de les persones contractades.  

 
c. Modalitat d’ajuts a la contractació laboral: Amb la finalitat d'afavorir la 

contractació laboral, per part d’empreses, de persones aturades o que hagin 
participat en alguna de les modalitats d’aquest programa complementari.  
 

2) Línia de dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2): Aquesta 
línia de suport té caràcter excepcionals i està adreçada específicament a aquells 
municipis de fins al 1.000 habitants.  

 
 

Atès que en virtut del mateix acord, s’aprova la relació individualitzada dels ajuts a 
concedir als ens locals, havent-se concedit a l’Ajuntament de Canet de Mar, un total 
de 67.282,42 € per a l’anualitat 2019, segons expedient 19/X/272755. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, té previst contractar a diverses persones, 
per desenvolupar projectes en el marc dels Plans locals d’Ocupació destinades a 
donar suport a diverses àrees municipals, d’acord amb els requisits establerts a 
l’article 12 de les bases de la convocatòria, i dins de la línia 1 suport a l’ocupació 
local, apartat a) modalitat de suport als plans locals d’ocupació suport integral de 
foment de l’ocupació.  
 
Vist el que disposa l’article 23 de les bases, segons el qual per a l’efectivitat dels 
ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa complementari és necessari 
que els ens destinataris manifestin expressament l’acceptació de l’ajut atorgat en el 
marc de cada línia de suport, com a màxim, fins el 16 de setembre de 2019. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut per import total de 67.282,42 € que per a l’anualitat 2019, 
segons expedient 19/X/272755, concedit per la Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en el marc el «Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019 (2a edició)», del seu règim de concertació i de la concessió d'ajuts, 
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en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, destinant l’import global de 
la subvenció a la línia 1, apartat a) modalitat de suport als plans d’ocupació.  
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
TERCER.- Comunicar expressament a la Direcció de Serveis de Cooperació Local 
l’acceptació de l’ajut atorgat, així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals als 
efectes oportuns. 
 
2.3. Urbanisme 

 
2.3.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA RETIRADA DE 
TERRES AL CARRER JOSEP CARNER. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xx en representació de la mercantil TOMAS PEREZ 
SEGURA, SL, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a la retirada 
de terres al carrer Josep Carner. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal emès en data 7/05/2019, que es 
transcriu a continuació: 
 
“FETS 
 
En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors presentada per Tomás Pérez 
Segura, S.L., en data 9 d’abril del 2019, i número d’expedient 1231, un cop revisada 
la documentació aportada es comprova que les obres que es pretenen realitzar 
consisteixen en la retirada de les terres existents sobre el sostre del garatge de la 
construcció situada al carrer Josep Carner. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 2.160,00 € (IVA exclòs).  
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar  

(DOGC núm. 4471, pàg. 28643 del 16 de setembre del 2005) i les 
modificacions puntuals posteriors de les esmentades Normes Subsidiàries. 

- Modificació de les Normes subsidiàries de planejament - Text refós de 
la part gràfica (DOGC 5677 del 23 de juliol del 2010). 

- 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). 
 

- 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. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 

Primera.- Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament 
vigent i les modificacions puntuals posteriors de les esmentades Normes,  es constata 
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que la finca de referència està inclosa al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels 
paràmetres de la zona 4 “cases aïllades”, subzona 4b “parcel.la mínima 400 
m2” 
 
CONCLUSIONS 
 

Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions:  

 
 No es tocarà cap element de les edificacions ubicades a la parcel.la on s’actua. 

 
 No es modificarà la topografia del terreny no edificat i es mantindran les 

rasants existents.  
 

Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha 
contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 
5a, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tant, per al 
càlcul de la base del pagament a compte s’utilitzarà el pressupost presentat amb la 
sol·licitud.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 15/05/2019, que es transcriu a 
continuació: 

 
“FETS 
 
En data 09/04/2019 RE2864 la mercantil TOMAS PEREZ SEGURA, SL, sol·licita 
llicència municipal d’obres per a la retirada de les terres existents sobre el sostre del 
garatge de la construcció situada al carrer Josep Carner, de Canet de Mar. 
 
En data 07/05/2019 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada donat que les obres proposades s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, i posa de manifest les condicions a les 
que cal donar compliment en el transcurs de les obres. 
 
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), 
- Ordenances fiscals vigents. 
 
 CONSIDERACIONS 
 
Primera.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud d’una persona jurídica, TOMAS PEREZ SEGURA, SL, si bé a l’imprès de 
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sol·licitud hi apareix una signatura sense que s’identifiqui a qui pertany ni amb quin 
títol s’ostenta la representació de dita mercantil. 
 
L’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (LPACAP), estableix que els interessats amb capacitat 
d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant i que per formular sol·licituds, 
presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir 
d’accions i renunciar a drets en nom d’una altra persona s’ha d’acreditar la 
representació, mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna 
de la seva existència. 
 
L’apartat 6 del mateix article preveu que la manca d’acreditació o l’acreditació 
insuficient de la representació no impedeix que es tingui per efectuat l’acte de què 
es tracti, sempre que s’aporti aquella o es repari el defecte dins del termini de deu 
dies que ha de concedir a l’efecte l’òrgan administratiu, o d’un termini superior quan 
les circumstàncies del cas així ho requereixin. 
 
Segona.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, i segons preveu l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta 
acreditat a l’expedient que, en data 09/04/2019 s’ha efectuat l’ingrés de 168,21 
euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 

Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte 

Amb sol·licitud de llicència prèvia 168,21 €
 
Tercera.- 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 2019, ponderat 
amb els coeficients correctors que s’hi detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 07/05/2019, el tipus d’obra proposada és 
d’una modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de 
l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, per tant, per al càlcul de la base del pagament a compte s’ha utilitzat el 
pressupost presentat amb la sol·licitud, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest 
concepte és el que resulta del càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus Total 

2.160,00 € 4% 86,40 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que, en data 09/04/2019, s’ha efectuat l’ingrés 
d’aquest import. 
  
Quarta.- Pel que fa l’import de la garantia pels valors urbanístics en risc, és el que 
es correspon amb el càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus Total 

2.160,00 € 2% 43,20 € (mínim: 60,00 €) 
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Consta acreditat a l’expedient que en data 09/04/2019 s’ha dipositat la quantitat de 
60,00 euros. 
 
Cinquena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a 
l’expedient que, 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), 
s’ha aportat el document d'acceptació núm. DA19.81 signat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. 
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. 
 
Sisena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, 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 de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015”. 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència sol·licitada amb els condicionants esmentats a l’informe 
tècnic de data 07/052019.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
 
Atès que, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern 
Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres al Sr. xx, en representació de Construcciones 
TOMÀS PÉREZ I SEGURA, SL, per a la retirada de terres al carrer Josep Carner, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb els següents condicionaments: 
 

 No es tocarà cap element de les edificacions ubicades a la parcel.la on s’actua. 
 

 No es modificarà la topografia del terreny no edificat i es mantindran les 
rasants existents.  
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Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import de vuitanta-sis 
euros amb quaranta cèntims d’euro (86,40€) i per taxes urbanístiques l’import de 
cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).                       
 
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00€) així com el comprovant 
d’haver dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge autoritzat.                  
 
Quart.- Notificar el present acord a Intervenció-Tresoreria i als Interessats. 
 
2.3.2. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REFORMA INTEGRAL D’UN 
HABITATGE AL PIS 1ER DRETA, DE L’EDIFICI ENTRE MITGERES SITUAT AL 
CARRER CLAUSELL.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres majors per a la reforma integral d’un habitatge al pis 1r dreta de l’edifici entre 
mitgeres situat al C/Clausell. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 21/05/2019, que es transcriu a 
continuació: 
 
“FETS 
 
En data 17 de març de 2019 es presenta sol·licitud de llicència d’obres majors per a 
la reforma integral d’un habitatge al pis 1r dreta de l’edifici entre mitgeres situat al 
carrer Clausell. Amb la sol·licitud s’adjunta projecte d’obra amb un pressupost 
d’execució material de 25.560,00€ i assumeix per part d’aparellador. 
 
El pis a reformar actualment és un espai diàfan, amb un petit bany en un volum 
annex, que no disposa de distribució interior ni d’equip de cuina i no acompleix els 
requisits mínims d’habitabilitat. S’aporta certificat del registre de la propietat on 
consta la descripció del pis amb ús d’habitatge. Consultats els expedients disponibles 
a l’arxiu municipal es constata que l’entitat correspon a un habitatge existent. 
 
En data 24 d’abril de 2019 s’aporta documentació complementaria de justificació de 
l’aplicació del CTE. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar i 
modificacions puntuals posteriors. 

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

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

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

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

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

actes d’edificació i ús del sòl 
- Ordenances fiscals vigents 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent 
(DOGC núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les 
Normes subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl 
urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2 “ordenacions en 
banda”, subzona 2b “ordenacions compactes”. 
 
SEGONA.- D’acord amb l’informe tècnic emès pels serveis tècnics municipals de 29 
de març de 2019, en la documentació presentada per a la sol·licitud de la llicència 
d’obres mancava la corresponent justificació de l’aplicació del CTE. 
 
TERCERA.- La documentació de referència justifica l’aplicació de la normativa del 
Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència d’obres sol·licitada per a la reforma integral d’un habitatge 
al pis 1r dreta de l’edifici entre mitgeres situat al carrer Clausell. 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 24/05/2019, que es transcriu a 
continuació: 
 
“FETS 
 
En data 17/03/2019 RE2017, la senyora LJB sol·licita llicència d’obra major per a la 
reforma integral d’un habitatge al pis 1r, dreta, de l’edifici entre mitgeres situat al 
carrer Clausell, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte 
tècnic MÀDA (Visat AZY653). 
 
En data 29/03/2019 l’arquitecta municipal emet informe en el que manifesta que, si 
bé el projecte s’ajusta de forma genèrica a la normativa d’aplicació, és necessari 
justificar l’aplicació del CTE en aquells elements de nova construcció en tots els 
documents bàsics excepte el DB-SE donat que no s’actua en l’estructura. 
 
En data 24/04/2019 RE3174, la interessada aporta documentació complementària. 
 
En data 21/05/2019 l’arquitecta municipal emet informe favorable. 
 
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 
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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), 
–  Ordenances fiscals. 

 
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 TRLU, 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsol, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del RPLU, subjecta a llicència urbanística prèvia 
les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d’ampliació, 
reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja 
existents. 
 
Segona.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 LPACAP, 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. 
 
El projecte ha estat informat favorablement per l’arquitecta municipal en data 
21/05/2019. 
 
Tercera.- Pel que fa l'import les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra major, és el que resulta del càlcul següent (OF núm. 20. “Taxa per llicències 
o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1): 
 

 Preu per m2 Superfície Import 
Reforma 1,67 €/m2 117,75 m2 196,64 € 
TOTAL Mínim 333,96 €  333,96 € 

 
Consta acreditat a l'expedient l’ingrés d’aquest import en data 05/03/2019. 
 
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 2019, ponderat 
amb els coeficients correctors que s’hi detallen. 
 
Si bé el pressupost presentat per la interessada amb la sol·licitud de llicència puja 
25.560,00 euros, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 
29/03/2019, el pressupost de referència (PR) puja un total de 46.346,40 euros, per 
la qual cosa l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus Total 
46.346,40 € 4% 1.853,86 € 
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Consta acreditat a l’expedient que, en data 05/03/2019 es va efectuar una 
autoliquidació per import de 1.022,40 euros, i que en data 15/04/2019 s’ha fet 
l’ingrés de l’import complementari, 831,46 euros, per completar la quota total de 
l’impost. 
 
Cinquena.- Pel que fa l'import de la garantia per la correcta reposició dels béns 
municipals que poguessin resultar afectats per les obres, la que resulta del càlcul 
següent: 
 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 2% pressupost  926,93 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 05/03/2019 es va efectuar el dipòsit 
d'aquesta fiança, per import de 60,00 euros, i que en data 15/04/2019 s’ha efectuat 
el dipòsit de l’import complementari, 866,93 euros, per completar l’import total 
d’aquesta garantia. 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a 
l’expedient que la sol·licitant de la llicència, 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), ha aportat el document d'acceptació signat 
per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels 
residus separats per tipus. En aquest document hi 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 fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, 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 de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
CONCLUSIONS: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal, 
de data 21/05/2019, s’informa favorablement l’atorgament de la llicència 
sol·licitada.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per 
part dels Serveis tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de govern 
local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres a la Sra. xxx, per a la reforma integral d’un 
habitatge al pis 1r dreta, de l’edifici entre mitgeres situat al carrer Clausell, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat segons projecte de l’arquitecte tècnic 
MÀDA (Visat AZY653). 
 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import de  mil vuit-cents 
cinquanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims d’euro (1.853,86€), 1.022,40€ en 
data 5/03/2019 i 831,46€ en data 15/04/2019. Així com la taxa, per un import de 
tres-cents trenta-tres euros amb noranta-sis cèntims d’euro (333,96€). 
 
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de nou-cents vint-i-sis euros amb noranta-tres cèntims 
d’euro (926,93€) i s’aporta el document d’acceptació signat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en 
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu l’ocupació, ho 
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest ajuntament, procedint 
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’ajuntament, d’acord amb el que 
disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
2.4. Secretaria 
 
2.4.1. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER A LA XXXVI MOSTRA LITERÀRIA DEL 
MARESME 
 
Fets: 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme organitza anualment la Mostra Literària 
del Maresme, oberta a la participació de tots els ajuntaments de la comarca, per tal 
d’afavorir la participació ciutadana en el món de la literatura i la difusió de la llengua 
catalana, per la qual cosa el Ple del Consell Comarcal del Maresme aprova les 
corresponents bases de participació: “Bases de la Mostra Literària del Maresme”. 
 
Atès que el pressupost de la Mostra és de 13.200 € i el finançament de les despeses 
de la Mostra Literària del Maresme provenen, per una banda, de fons propis del 
Consell Comarcal del Maresme i, per l’altra, de les aportacions dels ajuntaments 
participants d’acord amb els criteris següents, quedant exempt de fer l’aportació 
l’ajuntament amfitrió que organitza el lliurament de premis, segons el següent criteri: 
 
Nombre d’habitants Aportació € 
 
Menys de 5.000 habitants 300 € 
Entre 5.000 i 20.000 habitants 600 € 
Entre 20.000 i 100.000 habitants 900 € 
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Més de 100.000 habitants 1.500 € 
Amfitrió 0 € 
 
Atès que els ajuntaments participants en el present conveni estan interessats a 
participar en aquesta organització amb l’aportació estipulada de les següents 
quantitats resultants de l’aplicació dels criteris establerts en la manifestació segona 
precedent: 
 
Ajuntament d’Alella 600 € 
Ajuntament d’Arenys de Mar 600 € 
Ajuntament d’Arenys de Munt 600 € 
Ajuntament d’Argentona 600 € 
Ajuntament de Cabrera de Mar 300 € 
Ajuntament de Cabrils 600 € 
Ajuntament de Caldes d’Estrac 300 € 
Ajuntament de Calella 600 € 
Ajuntament de Canet de Mar 600 € 
Ajuntament de Dosrius 600 € 
Ajuntament de Malgrat de Mar 600 € 
Ajuntament de Mataró 1.500 € 
Ajuntament de Montgat 600 € 
Ajuntament d’Òrrius 300 € 
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 600 € 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 600 € 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 0 € 
Ajuntament de Santa Susanna 300 € 
Ajuntament de Teià 600 € 
Ajuntament de Tiana 600 € 
Ajuntament de Tordera 600 € 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 600 € 
Ajuntament de Vilassar de Mar 900 € 
 
Total 13.200 € 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha manifestat la voluntat de ser 
municipi amfitrió de la XXXVI Mostra Literària del Maresme 2019. 
 
Atès que l’article 25.2 m) de la llei 7/1985 de dos d’abril reguladora de bases de 
règim local atorga als municipis competències en els termes previstos per la legislació 
estatal o autonòmica en matèria de promoció de la cultura. 
 
Atès que l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de quatre de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, assigna als 
consells comarcals les competències que s’hi recullen, entre d’altres, les atribuïdes 
per les lleis sectorials del Parlament. 
 
Atès que, en aquest sentit i d’acord amb el que preveu l’article 29 del Text Refós de 
la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme 
disposa d’un vigent Programa d’Actuació Comarcal amb una vigència de quatre anys 
(2016-2019) on s’han inclòs, entre d’altres, els serveis i les activitats que s’han de 
dur a terme, estant prevista la Mostra Literària del Maresme com a actuació 
estratègica en el marc de la voluntat del Consell Comarcal del Maresme de 
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desenvolupar accions de foment de la cultura catalana i la creativitat adreçades a 
dotar al territori d’estratègies transversals de caràcter cultural, d’identitat i de 
cohesió social. 
 
Atès que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’u d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic atorga potestats a les administracions públiques per formalitzar entre 
elles convenis interadministratius entre dues o més administracions públiques per a 
finalitats comunes; l’article 49 en fixa el contingut. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per a la 
participació de l’Ajuntament de Canet de Mar a la XXXVI Mostra Literària del Maresme 
2019. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 600,00 euros amb càrrec a la partida 31 
33400 46500 del pressupost ordinari per a l’exercici 2019 (RC número 06063). 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme 
 
Cinquè.- Comunicar l’acord a Intervenció i Tresoreria. 
 
2.5. Promoció Econòmica i Turisme 
 
2.5.1. APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI AMB LA FUNDACIÓ BARCELONA 
SALUT EN EL MARC DEL PROJECTE "BARCELONA TERRITORI 
CARDIOPROTEGIT" 
 
Fets: 
 
Atès que el projecte científic “Barcelona, territori cardioprotegit,” impulsat per la 
Fundació Barcelona Salut, es va iniciar a la ciutat de Barcelona i compta amb el 
recolzament del Govern d’Espanya, el Departament de Salut de la Generalitat, el SEM 
i diferents col·lectius professionals, entre ells el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
i l’Associació de Farmàcies de Barcelona. 
 
Atès que en el marc d’aquest projecte, la Fundació Barcelona Salut va signar un acord 
amb la Diputació de Barcelona per estendre la cardioprotecció a tots els mercats 
municipals de la província de Barcelona, que compta amb el suport de l’Obra Social 
“La Caixa”. 
 
Atès que la Fundació Barcelona Salut, en el marc d’aquest projecte, cedirà durant un 
període de quatre anys un Desfibril·lador Extern Automatitzat (DEA), que s’instal·larà 
als mercats dels ajuntaments participants, en un lloc de màxima visibilitat i 
accessibilitat per tal de cardioprotegir tota l’àrea comercial i també la rodalia. 
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Vist l’informe tècnic emès en data 16 de maig que forma part de l’expedient, en el 
qual s’informa favorablement la signatura del conveni per establir un marc de 
col•laboració en el qual es promogui la realització del projecte “Mercats Municipals 
de Barcelona Cardioprotegits”, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

Barcelona, el  ……de Juny de 2019 
 

REUNITS 
 
D’una banda, el Dr. JBT, amb DNI xxxxxxx, en la seva qualitat de president del 
Comitè Mèdic de la FUNDACIÓ BARCELONA SALUT (en endavant FBS), amb domicili 
a Barcelona (08007) C/ Diputació, 238 – 16, NIF XXXXx, entitat autoritzada per la 
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant inscripció número 46420 de data 29 de 
novembre de 2011 
 
I de l’altra la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell Brugarola, amb DNI XXXXxxx en la seva 
qualitat d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar domiciliat al carrer Ample de 
Canet de Mar (08360), NIF XXXXxxxx 
 
Les parts es reconeixen mútua i recíprocament, en la condició en què actuen, la 
capacitat legal suficient per a subscriure aquest Conveni i a aquests efectes, 
 

MANIFESTEN 
 
I.- Que FBS és una entitat sense ànim de lucre, que regula les seves activitats  de 
conformitat amb l’establert en la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 
de març reguladora del dret d’associació. 
 
Que entre els seus fins figuren els següents:  
 
- Promoure els hàbits de vida saludables. Divulgar el millor coneixement de la 

salut.  
- Difondre els valors i recursos disponibles en el camp de la investigació i de les 

noves tecnologies aplicades a la salut.. 
- Impulsar projectes de salut pública. 
- Contribuir a la sostenibilitat del sistema de salut. 

 
 
II.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès en afavorir els projectes i actuacions 
que tinguin com objectiu millorar la cardioprotecció dels seus ciutadans. 
 
III.- Que és voluntat de les parts establir un marc de col·laboració en el qual es 
promogui la realització del projecte “Mercats Municipals de Barcelona 
Cardioprotegits”.  
 
De conformitat amb les anteriors manifestacions i d’acord amb la representació que 
ostenten, les parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regeix 
pels següents 
 
 



 

28 
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 

PACTES 
 

Primer. Objecte del conveni 
 
El present conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre la Fundació 
Barcelona Salut i l’Ajuntament de Canet de Mar per afavorir el desenvolupament de 
la cardioprotecció del mercat municipal del municipi en el marc del projecte 
“Barcelona territori cardioprotegit” que compta amb el suport del Govern d’Espanya, 
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, SEM, diferents ajuntaments, 
col·lectius professionals, i la col·laboració de l’Obra Social La Caixa. 
 
Segon. Compromisos de les parts 
 
Fundació Salut Barcelona cedirà durant un període de quatre anys un desfibril·lador 
portàtil de darrera generació i amb les homologacions de la C.E., amb l’objectiu de 
que qualsevol ciutadà pugui fer ús del mateix davant d’una necessitat terapèutica, 
tal com estableix el Decret 151/2012. Aquest desfibril·lador anirà ubicat en una 
cabina cardíaca homologada. La instal·lació de la mateixa es farà de comú acord 
entre el servei tècnic de FBS i la direcció del mercat. 
 
Igualment, Fundació Salut Barcelona cuidarà del manteniment i revisions de l’aparell.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a comunicar qualsevol incidència que 
es pugui produir, així com informació puntual de la seva utilització, a través del 
telèfon d’assistència permanent que figura imprès en la part frontal de la vitrina 
cardíaca on s’ubica el desfibril·lador. 
 
La instal·lació del desfibril·lador amb la seva vitrina, es farà de comú acord entre FBS 
i l’Ajuntament de Canet de Mar sempre en lloc de màxima visibilitat i accessibilitat. 
 
La presentació d’aquest projecte es farà en el mercat municipal de Canet de Mar i 
consistirà en una sessió pública del projecte i un taller sobre l’ús d’aquests dispositius 
cardíacs, amb la presència de representants de FBS, de l’Ajuntament i de l’Obra 
Social la Caixa, en una data a convenir entre les tres entitats. 
 
En cas de furt, robatori o actes vandàlics sobre l’aparell instal·lat, el responsable de 
la reparació o substitució serà el titular legal de la instal·lació on està ubicat. 
 
En cas d’ús de l’aparell instal·lat, els recanvis d’elèctrodes o bateria seran a càrrec 
del mateix titular legal de la instal·lació on està ubicat. 
 
Tercer. Tractament de dades de caràcter personal 
 
De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 
21 de desembre, pel qual se n’aprova el Reglament de desenvolupament, els legals 
representants de les parts, reconeixen quedar informats i consentir, que les dades 
personals reflectides en el present conveni, així com les que es generin amb motiu 
de la relació, seran incorporades a un fitxer de cada part respectivament, amb la 
finalitat de gestionar la referida relació contractual descrita en el present Conveni. 
Qualsevol de les parts  podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició, dirigint-se per escrit a les adreces indicades.  
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Així mateix, les parts fan constar de forma expressa que s’abstindran de fer cap tipus 
de tractament de les dades personals de què disposin com a conseqüència de la 
signatura d’aquest conveni, llevat del que sigui estrictament necessari per a les seves 
finalitats. En aquest sentit es comprometen, especialment, a no cedir a terceres 
persones les dades esmentades o els arxius que les contenen, així com també a 
mantenir-ne una estricta confidencialitat. 
 
Sense perjudici de l’anterior, les entitats declaren que compliran, sota la seva única 
i total responsabilitat, totes les obligacions que li siguin exigibles en aplicació de la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal, entre elles, la de complir amb 
els requisits d’informació disposats a l’article 5 de la LOPD, i d’obtenir el consentiment 
dels titulars de les dades que seran objecte de tractament, quan la citada Llei així ho 
estableixi.  
 
Quart. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni tindrà una durada quatre anys des de la data de la seva signatura. 
 
Cinquè. Cessió 
 
Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, totalment o 
parcialment, per cap d’aquestes sense el consentiment per escrit de l’altra part. 
 
Sisè. Llei aplicable i submissió 
 
Aquest conveni s’interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. En particular, té 
naturalesa de conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general a 
l’empara de l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense finalitats lucratives i incentius fiscals al mecenatge. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució 
i els efectes que es puguin derivar d’aquest conveni s’han de resoldre entre les parts, 
esgotant totes les formes possibles de conciliació per tal d’arribar a un acord amistós 
extrajudicial. Si no fos possible, els òrgans jurisdiccionals competents de la ciutat de 
Barcelona seran competents per a conèixer les qüestions litigioses, renunciant les 
parts de forma expressa al seu propi fur si fos un altre. 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen 
per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a 
l’encapçalament. 
 
Vista la memòria justificativa de l’aprovació del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la Fundació Barcelona Salut, emesa per la tècnica de 
promoció econòmica, que forma part de l’expedient. 
 
Vist el què disposa el Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els 
requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i 
per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús. 
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Fundació Barcelona Salut, per a regular la cessió i instal·lació d’un 
aparell DEA al mercat municipal, en el marc del projecte “Mercats Municipals de 
Barcelona Cardioprotegits”. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les Àrees de Promoció Econòmica, Tresoreria 
i Intervenció de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
2.5.2. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ 2019 - CENTRES LOCALS DE 
SERVEIS A LES EMPRESES CLSE- 
 
Fets: 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant Decret 90/2019 de l’Alcaldia, de 
23 de gener de 2019, va aprovar la sol·licitud del recurs Centres Locals de Serveis a 
les Empreses (CLSE) amb l’actuació “Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) 
de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 2019” conjuntament amb els 
ajuntaments de Calella, Pineda de Mar i Tordera, actuant l’Ajuntament de Tordera 
com a ens beneficiari i l’Ajuntament de Canet de Mar com a ens executor.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB, amb data 25 d’abril de 2019, 
el dictamen de la Junta de Govern amb la relació d’ajuts econòmics atorgats, en el 
marc del Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019. 
 
Atès que la publicació del dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, es proposa l’adopció dels 
acords següents: 
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de promoció econòmica de data 2 de 
maig de 2019 i que consta a l’expedient. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
 

Codi XBMQ Unitat 
prestadora Recurs / actuació Import 

atorgat 

Import  
Ajuntament 
de Canet de 

Mar 

19/Y/269949 Servei Teixit 
Productiu 

CLSE de Calella, Canet de Mar, Pineda 
de Mar i Tordera 2019. Atenció i suport 
integral a l’empresa i l’emprenedoria 

108.000,00€ 27.000,00€ 
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SEGON.- Fer els tràmits pertinents per a l’aprovació i signatura del conveni de 
col·laboració entre els diferents ajuntaments participants a l’actuació objecte de 
subvenció. 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament, Sra. Blanca Arbell Brugarola, per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els presents acords.  
 
QUART.- Notificar el present acord a la Diputació i comunicar-ho a les Àrees 
municipals d’Intervenció i Tresoreria. 
 
2.6. Alcaldia 
 
2.6.1. RELACIÓ DECRETS ALCALDIA  DE DATA DEL 20 AL 26 DE MAIG DE 
2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de 
l’Alcaldia de data del 20 al 26 de maig de 2019: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2019/786 Decret adjudicació contracte actuació Orquestra Gira-sol 20/05/2019 

RESAL2019/787 Decret adjudicació subministrament llicències Deep Freeze Cloud i 
antivirus 

20/05/2019 

RESAL2019/788 Decret convocatòria Mesa obertura sobres únics 20/05/2019 

RESAL2019/789 Decret convocatòria Mesa obertura sobres únics 20/05/2019 

RESAL2019/790 Decret convocatòria Mesa obertura sobres únics 20/05/2019 

RESAL2019/791 Decret adjudicació contracte actuació grup Koers 20/05/2019 

RESAL2019/792 Rectificació decret acte animació xxx 20/05/2019 

RESAL2019/793 Decret adjudicació contracte a Metropol Orquestra 20/05/2019 

RESAL2019/794 Decret adjudicació contracte actuació grup Adala and The Same Song 
Band 

20/05/2019 

RESAL2019/795 Decret aprovació quota empresarial i pagament TC abril 2019 20/05/2019 

RESAL2019/796 Decret duplicat targeta 20/05/2019 

RESAL2019/797 decret sollicitud alta padró sense documentació 20/05/2019 

RESAL2019/798 Resolució Alcaldia liquidació emolument Sr. xxx 20/05/2019 

RESAL2019/799 Decret pròrroga lloguer nínxol XX 20/05/2019 

RESAL2019/800 Decret canvi de nom de nínxol número XX 20/05/2019 

RESAL2019/801 Resolució Alcaldía incoació xx -Francesc Murtra- 20/05/2019 

RESAL2019/802 Resolució Alcaldia aprovació retenció salari Sr xxx 20/05/2019 

RESAL2019/803 Autorització vàlida V Pedalejada escola FEDAC 20/05/2019 

RESAL2019/804 Decret Acord Incoació 17_5 20/05/2019 

RESAL2019/805 Decret d'Alcaldía d'atorgament d'aval a la Fundació Els Garrofers per 
operació a curt termini

20/05/2019 

RESAL2019/806 ERROR Decret tarja aparcament provisional 20/05/2019 

RESAL2019/807 Rectificació autorització vàlida les nenes fest 20/05/2019 

RESAL2019/808 Decret Convocatòria JGL 22052019 20/05/2019 

RESAL2019/809 Decret exp.18-212599 21/05/2019 

RESAL2019/810 Decret exp.108319 21/05/2019 

RESAL2019/811 Decret exp.19-215320 21/05/2019 

RESAL2019/812 Decret exp.107730 21/05/2019 

RESAL2019/813 Decret exp.18-210340 21/05/2019 
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RESAL2019/814 Decret exp. 1900000101 21/05/2019 

RESAL2019/815 Decret exp. 107586 21/05/2019 

RESAL2019/816 Decret aprovació 1a. certificació i última obres xx 21/05/2019 

RESAL2019/817 Decret - INCOACIÓ civisme 21/05/2019 

RESAL2019/818 Decret - INCOACIÓ civisme 21/05/2019 

RESAL2019/819 Decret - INCOACIÓ civisme 21/05/2019 

RESAL2019/820 Decret - INCOACIÓ civisme 21/05/2019 

RESAL2019/821 Decret exp. 108348 21/05/2019 

RESAL2019/822 Decret expedient 107733 21/05/2019 

RESAL2019/823 Decret - incoació sanció gossos 21/05/2019 

RESAL2019/824 Decret - expedient 18-210044 21/05/2019 

RESAL2019/825 Decret INCOACIÓ civisme 21/05/2019 

RESAL2019/826 Dinar als jardins de Vil·la Flora Colla de Reis 21/05/2019 

RESAL2019/827 Decret A I 20_05 21/05/2019 

RESAL2019/828 Decret IMI 20_05 21/05/2019 

RESAL2019/829 Decret PS 20_05 21/05/2019 

RESAL2019/830 (D) Decret - expedient 108031 21/05/2019 

RESAL2019/831 Resolució Alcaldia deficiències Pedracastell xx 22/05/2019 

RESAL2019/832 Decret tarja aparcament 22/05/2019 

RESAL2019/833 (D) Aprovació factures F/2019/21 O 22/05/2019 

RESAL2019/834 Resolució Alcaldia aprovació llista admesos i exclosos encarregat 
jardineria 

22/05/2019 

RESAL2019/835 Resolució Alcaldia nomenament cap accidental Policia Local  22/05/2019 

RESAL2019/836 Decret adj. subministrament senyalització viària 22/05/2019 

RESAL2019/837 Decret exp. 108396 22/05/2019 

RESAL2019/838 Decret exp. 106950 22/05/2019 

RESAL2019/839 Decret exp. 107617 22/05/2019 

RESAL2019/840 Decret festa dels 10 anys associació DEKAA 22/05/2019 

RESAL2019/841 Decret tarja aparcament provisional discapacitats 22/05/2019 

RESAL2019/842 Sol·licitud Programa complementari transicions educatives 22/05/2019 

RESAL2019/843 Decret - expedient 107163 24/05/2019 

RESAL2019/844 Decret alta padró sense documentació 24/05/2019 

RESAL2019/845 Decret nomenament membres Mesa  24/05/2019 

RESAL2019/846 Decret aprovació contracte comodat amb Gesdip SAU 24/05/2019 

RESAL2019/847 Resolució Alcaldia Aprovació Diagnosi Pla Local de Joventut 2019-2023 24/05/2019 

RESAL2019/848 (D) Aprovació factures F/2019/20 mitjançant acumulació A-D-O 24/05/2019 

RESAL2019/849 (D) Resolució Alcaldia reconeixement premi jubilació Sr. xx 24/05/2019 

RESAL2019/850 Decret adjudicació contracte espectacle pirotècnic 24/05/2019 

RESAL2019/851 Decret de reconeixement triennis - Maig 2019 24/05/2019 

RESAL2019/852 (D) Convocatòria ajuts menjador escolar curs 2019-2020 24/05/2019 

RESAL2019/853 Decret alta padró sense documentació 24/05/2019 

RESAL2019/854 Decret targeta d'aparcament individual 24/05/2019 

RESAL2019/855 Decret alta padró  24/05/2019 

RESAL2019/856 Decret tarja aparcament 24/05/2019 

RESAL2019/857 Decret tarja aparcament 24/05/2019 

RESAL2019/858 Decret alta padró habitants 24/05/2019 

RESAL2019/859 Decret alta padró habitants 24/05/2019 

RESAL2019/860 Resolució atorgament festa 30 de maig -dau al set- 24/05/2019 

RESAL2019/861 Resolució Alcaldia sol·licitud subvenció Generalitat Canvi Climàtic 2019 24/05/2019 
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RESAL2019/862 Decret incoació exp. servei neteja edificis municipals 24/05/2019 

RESAL2019/863 Resolució atorgament concert acústic -la gatzara- 24/05/2019 

RESAL2019/864 Decret aprovació quotes aparcament R. Gavarra, corresponent al mes de 
maig 2019 

24/05/2019 

RESAL2019/865 Decret d'Alcaldia relatiu al pagament de les dietes a membres de meses 
en les eleccions municipals i

24/05/2019 

RESAL2019/866 Decret digitalització fons biblioteca diba 2019 24/05/2019 

RESAL2019/867 Decret Alcaldia MC Transferència crèdits 24/05/2019 

RESAL2019/868 Decret aprovació indemnitzacions assistències càrrecs electes - Maig 
2019 

24/05/2019 

RESAL2019/869 Resolució Alcaldia acomiadament causes objectives xx 24/05/2019 

RESAL2019/870 Resolució Alcaldia aprovació bases  i convocatòria plaça inspector PL 24/05/2019 

RESAL2019/871 Decret aprovació subvencions IBI 2018 26/05/2019 

RESAL2019/872 Decret resolució exp. sancionador Celler de les Nenes 26/05/2019 

RESAL2019/873 Resolució desestimatòria xx 26/05/2019 

RESAL2019/874 Resolució desest. xx 26/05/2019 

RESAL2019/875 Resolució desestimatòria xx  26/05/2019 

RESAL2019/876 Resolució inadmissió expedient xx 26/05/2019 

RESAL2019/877 Resolució Alcaldia requeriment Gatzara 26/05/2019 

RESAL2019/878 Decret INCOACIÓ gossos 26/05/2019 

RESAL2019/879 Decret - INCOACIÓ gossos 26/05/2019 

RESAL2019/880 Decret expedient - 107769 26/05/2019 

RESAL2019/881 Decret - expedient 108617 26/05/2019 

RESAL2019/882 Resolució denegatòria canvi de nom activitat 26/05/2019 

RESAL2019/883 Decret - expedient 108632 26/05/2019 

RESAL2019/884 Decret INCOACIÓ gossos 26/05/2019 

RESAL2019/885 Decret expedient 18-212549 26/05/2019 

RESAL2019/886 Decret expedient 105445 26/05/2019 

 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa presidenta, 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 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, 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: 
 
3.1. Secretaria 
 
3.1.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CATÀLEG DIPUTACIÓ "SUPORT GESTIÓ 
RELACIONAL CONFECCIÓ REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT (RAT) 
 
Fets: 
 
Atès que, mitjançant Decret de l’Alcaldia número 226/2019, de data 20 de febrer, es 
va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” un ajut consistent en l’assistència tècnica per a l’adequació a la 
normativa de protecció de dades personals establerta al Reglament general de 
protecció de dades.  
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Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de data 17 de maig de 2019, 
va concedir aquest recurs tècnic. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar el recurs tècnic per a la realització de la següent actuació, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019: 
 
Ens NIF Actuació Núm. Registre 

PMT 
Codi XGL 

Ajuntament 
de Canet de 
Mar 

XXXXxxx Registre 
d’Activitats de 
Tractament (RAT) 

1940017309 19/Y/273962

 
Segon.- Notificar el present acord als interessats.  
 
3.2. Acció Social i Ciutadania 
 
3.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ AJUTS URGÈNCIA SOCIAL BSGG21/2019 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/21/2019 de data 05 de juny de 2019 per 
import de 706,80€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
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 2019. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol 
de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència 
social, i el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de 
Mar, aprovat el 17 d’octubre del 2017. 
 
Vist l’informe tècnic emès per la coordinadora de Serveis Socials, Núria Gibert Llobet, 
en data 31 de maig, que es transcriu a continuació: 

 
INFORME TÈCNIC 

“FETS 
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Que des de serveis socials estem valorant un seguit de famílies, algunes de les quals 
es troben en una situació d’especial vulnerabilitat i per tant requereixen d’un ajut 
social d’ urgència. 
 
Que donada la situació vulnerable de les mateixes, és necessari poder aprovar 
aquests ajuts en la present Junta de Govern Local per tal que es puguin fer efectius 
a la màxima brevetat possible. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, demanem que es tramiti per 
urgència els següents ajuts, objecte del present informe.” 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/21/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers 
que s’indiquin: 
 

 

 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/21/2019 data: 05-06-19

   

NÚM beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
Aprovat 

073 xxx Subministraments/llum 150,68€               Endesa Energia, SAU                    XXXXx 

074 xxx Colònies estiu/casal 220,00€                Canet Futbol Sala                        XXXXx 

075 xxx Subministraments/llum 103,99€                     xxx                                           XXXXx 

076 xxx Colònies estiu/casal 156,00€                Club Bàsquet Canet                      XXXXx 

077 xxx Subministraments/gas 76,13€                  EDP ENERGIA SAU                     XXXXx 
 
 
 

Total    
706,80€ 
  

      

SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el 
termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
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. 
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3.3. Urbanisme 
 

3.3.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 
TRES HABITATGES AL CARRER ABELL BAIX.  
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xx, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres 
majors per a la construcció de tres habitatges unifamiliars entre mitgeres al carrer 
Abell Baix. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 21/05/2019, que es transcriu a continuació: 
 
“FETS 
 
En data de 26 de març de 2019 es presenta sol·licitud d’obres majors per a la 
construcció de 3 habitatges unifamiliars entre mitgeres al carrer Abell Baix. 
 
La construcció es proposa sobre tres de les finques resultants de la parcel·lació en 
tràmit de la finca matriu corresponent al carrer Abell Baix. Al projecte bàsic presentat 
s’estima un pressupost d’execució material de 439.850 €. 
 
En data de 8 de maig de 2019 s’aporta documentació complementaria amb emenes 
al projecte presentat d’acord amb l’informe tècnic emès pels serveis tècnics 
municipals de data de 18 d’abril de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

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

d'urbanisme. 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 

actes d’edificació i ús del sòl  
- Ordenances fiscals vigents 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent 
(DOGC núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les 
Normes subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl 
urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1 “carrers de cases 
alineades”, subzona 1a “carrers tradicionals”. 
 
SEGONA.- L’informe emès pels serveis tècnics municipals de la sol·licitud entrada 
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inicialment posava de manifest la necessitat de realitzar les següents esmenes al 
projecte presentat: 
 

- Ampliar l’amplada de les escales interiors fins a un mínim de 0,90 m 
- Definir l’estructura del badalot d’escala de manera que no sobrepassi el gàlib 

edificable establert per normativa 
- Necessitat de definir l’evacuació separativa de les aigües pluvials 
- Acabat de mitgeres al descobert amb tractament semblant a les altres façanes 
- Acabat de la façana amb color blanc o terrós clar 
- Alçada màxima de tanques de divisió de patis a 1,80 m 

 
TERCERA.- En les modificacions aportades s’amplia l’amplada de l’escala interior a 
0,90 m. L’estructura dels badalots de sortida a les cobertes queda per sota dels dos 
diedres formats pels plans que a les línies de façana formen una pendent no superior 
al 30% per sobre del pla horitzontal de l’alçada reguladora màxima. 
 
QUARTA.- La documentació i el projecte inicial han estat signats pel promotor. En la 
documentació aportada es justifica en la part valorativa que: l’acabat de la façana es 
realitzarà amb arrebossat sobre sistema SATE amb morter de calç i un color terrós 
clar; que l’evacuació de les aigües residuals serà separativa; que les mitgeres 
comptaran amb el mateix tractament d’acabament de la resta de les façanes; i que 
les tanques de divisió entre patis no superaran els 1,80 m d’alçada. 
 
CONCLUSIONS: 
 
La documentació aportada substitueix, en part, la documentació aportada 
inicialment. De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa 
favorablement l’atorgament de la llicència d’obres sol·licitada.  
 
Donat que es presenta un projecte bàsic, serà necessari aportar un projecte executiu 
visat pel col·legi professional corresponent que haurà d’obtenir informe favorable 
municipal abans de l’inici de les obres. En aquest projecte es tindrà en compte que 
el gir d’obertura de les portes d’aparcament no podrà envair el carrer en cap punt i 
s’hauran d’eliminar els ràfecs del badalot d’escala que queden fora del volum permès 
per la normativa.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 27/05/2019, que es transcriu a 
continuació: 
 
“FETS 
 
En data 26/03/2019 RE2426, el senyor xxx, actuant en nom i representació de la 
mercantil TRICOVER, SL, sol·licita llicència d’obres majors per a la construcció de tres 
habitatges unifamiliars entre mitgeres al carrer Abell Baix, de Canet de Mar, d’acord 
amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecte LRC. 
 
En data 21/05/2019 l’arquitecta municipal emet informe favorable, si bé posa de 
manifest que caldrà aportar, com a condició prèvia a l'inici de les obres, un projecte 
executiu visat pel col·legi professional corresponent que haurà d’obtenir l’informe 
favorable municipal. En aquest projecte es tindrà en compte que el gir d’obertura de 
les portes d’aparcament no podrà envair el carrer en cap punt i s’hauran d’eliminar 
els ràfecs del badalot d’escala que queden fora del volum permès per la normativa. 
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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), 

–  Ordenances fiscals. 
 
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 TRLU, 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsol, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del RPLU, subjecta a llicència urbanística prèvia 
les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d’ampliació, 
reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja 
existents. 
 
Segona.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 LPACAP, 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. 
 
El projecte ha estat informat favorablement per l’arquitecta municipal en data 
21/05/2019. 
 
Tercera.- Pel que fa l'import les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra major, és el que resulta del càlcul següent (OF núm. 20. “Taxa per llicències 
o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1): 
 

 Preu per m2 Superfície Import 
Obra nova 3,34 €/m2  463,00 m2 1.546,42 € 
TOTAL   1.546,42 € 

 
Consta acreditat a l'expedient l’ingrés d’aquest import en data 26/03/2019. 
 
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 2019, ponderat 
amb els coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
L’arquitecta municipal, al seu informe de data 18/04/2019, manifesta que al projecte 
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presentat hi consta un pressupost d’execució material de 439.850,00 € i constata 
que aquest pressupost és l’adequat en aplicació de l’ordenança fiscal vigent a Canet 
de Mar. 
 
Així, l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus Total 
439.850,00 € 4% 17.594,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que, en data 26/03/2019 es va efectuar una 
autoliquidació per aquest import. 
 
Cinquena.- Pel que fa l'import de la garantia per la correcta reposició dels béns 
municipals que poguessin resultar afectats per les obres, la que resulta del càlcul 
següent: 
 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 2% pressupost  8.797,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 26/03/2019 es va efectuar el dipòsit 
d'aquesta fiança. 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, no consta acreditat a 
l’expedient que la sol·licitant de la llicència, 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), hagi aportat el document d'acceptació signat 
per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels 
residus separats per tipus. En aquest document hi constarà 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 fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, 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 de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
CONCLUSIONS: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal, 
de data 21/05/2019, prèvia aportació del document d'acceptació signat per un gestor 
de residus autoritzat, per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats 
per tipus, s’informa favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada. 
 
Com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar el projecte 
d’execució, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals, en 
compliment del que disposa l’article 6.6 in fine de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl.” 
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RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i/o següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors al Sr. xxx, en representació de la mercantil 
TRICOVER, SL, per a la construcció de tres habitatges al carrer Abell Baix, sense 
perjudici de tercers i Salvat el dret de propietat, segons projecte de Garcia i Sala 
Arquitectes SLP, amb les següents condicions particulars: 
 

- Donat que es presenta un projecte bàsic, serà necessari aportar un projecte 
executiu visat pel col·legi professional corresponent que haurà d’obtenir 
informe favorable municipal abans de l’inici de les obres. En aquest projecte 
es tindrà en compte que el gir d’obertura de les portes d’aparcament no podrà 
envair el carrer en cap punt i s’hauran d’eliminar els ràfecs del badalot d’escala 
que queden fora del volum permès per la normativa. 

 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import de disset mil cinc-
cents noranta-quatre euros (17.594,00€) i per taxes urbanístiques l’import de (mil 
cinc-cents quaranta-sis euros amb quaranta-dos cèntims d’euro (1.546,42€). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia dels valors urbanístics en risc per 
import vuit-mil set-cents noranta-set euros (8.797,00€) i s’ha aportat comprovant 
del dipòsit de la fiança de residus per import de mil quatre-cents cinquanta-sis euros 
amb cinquanta-un cèntim d’euro (1.456,51€), efectuat al centre de reciclatge. 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en 
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu l’ocupació, ho 
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest ajuntament, procedint 
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’ajuntament, d’acord amb el que 
disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
3.3.2. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ 
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL C/JOAN MARAGALL. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xx, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres 
majors per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/Joan 
Maragall. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 21/05/2019 que es transcriu a continuació: 
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“En data 28 de març de 2019 es presenta sol·licitud de llicència d’obres majors per a 
l’ampliació i reforma integral d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Joan 
Maragall de Canet de Mar, s’adjunta projecte bàsic i estudi de seguretat i salut amb 
un pressupost d’execució material de 237.293,28 €. 
 
En data de 3 d’abril de 2019 es notifica a l’interessat manca de documentació sobre 
la corresponent gestió de residus i el dipòsit de garantia pels valors urbanístics en 
risc per a la tramitació de la llicència. 
 
En data de 30 d’abril de 2019 s’aporta la documentació requerida que completa 
l’expedient de sol·licitud. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar i 
modificacions puntuals posteriors. 

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

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

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

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

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

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

- Ordenances fiscals vigents 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent 
(DOGC núm. 4471 del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors, es 
constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels 
paràmetres de la zona 4 “cases aïllades”, subzona 4b “parcel·la mínima 400 m2”. 
 
SEGONA.- Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 
237.293,28 €. Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost 
establert és de 289.358,98 €. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar 
per a la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’ordenança fiscal del 2019 és el 
major dels esmentats, és a dir, 289.358,98 €. 
 
TERCERA.- L’edificació existent ocupa la franja de 3 m de separació amb el veí, pel 
que es tracta d’un volum disconforme amb la normativa. En aquest sentit, l’art. 108 
del DL 3/2010 pel qual s’aprova el TR de la Llei d’urbanisme, estableix que: “en les 
construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació disconforme amb 
els paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, però que no quedin fora 
d’ordenació, s’hi ha d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis 
d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament”. Per la seva 
banda, la disposició transitòria primera de les NNSS estableix que en les edificacions 
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que superin les condicions d’edificabilitat establertes per a cada zona podran fer obres 
de reparació, modernització, millora de les seves condicions higièniques o estètiques 
o de consolidació en cas de sinistre, i podran augmentar el seu volum d’acord amb 
els paràmetres establerts per a cada zona. 
 
Es constata que l’ampliació no envaeix les franges de separació establertes per la 
normativa de 3 m a veí i 6 m a carrer, tant mateix es considera oportú sol·licitar la 
incorporació d’un plànol de justificació d’aquest extrem en el projecte executiu. 
 
QUARTA.- Donat que es presenta un projecte bàsic, serà necessari aportar un 
projecte executiu visat pel col·legi professional corresponent que haurà 
d’obtenir l’informe favorable municipal abans de l’inici de les obres. 

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència d’obres majors sol·licitada per a l’ampliació i reforma 
integral de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Joan Maragall. Tant mateix, 
serà necessari aportar el projecte executiu visat pel col·legi professional 
corresponent, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals abans 
de l’inici de les obres. El projecte executiu inclourà un plànol amb la 
representació gràfica dels límits de parcel·la, les separacions establertes per 
la normativa i l’edificació proposada.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 23/05/2019, que es transcriu a 
continuació: 
 
“FETS 
 
En data 28/03/2019 RE2472, el senyor xx sol·licita llicència d’obra major per a la 
reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Joan Maragall, de 
Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecte LRC. 
 
En data 21/05/2019 l’arquitecta municipal emet informe favorable, si bé posa de 
manifest, per una banda, quin és el pressupost de referència per al càlcul de l'ICIO i, 
per l'altra, que caldrà aportar, com a condició prèvia a l'inici de les obres, un projecte 
executiu visat pel col·legi professional corresponent que haurà d’obtenir l’informe 
favorable municipal. Aquest projecte haurà d’incloure un plànol amb la representació 
gràfica dels límits de parcel·la, les separacions establertes per la normativa i 
l’edificació proposada . 
 
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), 

–  Ordenances fiscals. 
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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 TRLU, 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsol, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del 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 l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 
LPACAP, 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. 
 
El projecte ha estat informat favorablement per l’arquitecta municipal en data 
21/05/2019. 
 
Tercera.- Pel que fa l'import les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra major, és el que resulta del càlcul següent (OF núm. 20. “Taxa per llicències 
o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1): 
 

 Preu per m2 Superfície Import 
Ampliació 2,51 €/m2  104,02 m2 261,09 € 
Reforma 1,67 €/m2 338,48 m2 565,26 € 
TOTAL   826,35 € 

 
Consta acreditat a l'expedient l’ingrés d’aquest import en data 26/03/2019. 
 
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 2019, ponderat 
amb els coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
Si bé el pressupost presentat per l’interessat amb la sol·licitud de llicència puja 
237.293,28 euros, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 
21/05/2019, el pressupost de referència (PR) puja un total de 289.358,98 euros, per 
la qual cosa l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus Total 
289.358,98 € 4% 11.574,36 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que, en data 26/03/2019 es va efectuar una 
autoliquidació per import de 9.491,73 euros, per la qual cosa caldrà fer l’ingrés de 
l’import complementari, 2.082,63 euros, per completar la quota total de l’impost. 
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Cinquena.- Pel que fa l'import de la garantia per la correcta reposició dels béns 
municipals que poguessin resultar afectats per les obres, la que resulta del càlcul 
següent: 
 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 2% pressupost  5.787,18 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 12/04/22019 es va efectuar el dipòsit 
d'aquesta fiança, per import de 4.745,87 euros (d’acord amb un pressupost declarat 
de 237.293,28 euros),  per la qual cosa caldrà fer el dipòsit de l’import 
complementari, 1.041,31 euros, per completar l’import total d’aquesta garantia. 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a 
l’expedient que el sol·licitant de la llicència, 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), ha aportat el document d'acceptació signat 
per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels 
residus separats per tipus. En aquest document hi 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 fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, 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 de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
CONCLUSIONS: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal, 
de data 21/05/2019, prèvia acreditació de l’ingrés dels imports complementaris en 
concepte d’ICIO i garantia per respondre de la correcta reposició dels béns municipals 
que poguessin resultar afectats per l’obra, s’informa favorablement l’atorgament 
de la llicència sol·licitada. 
 
Com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar el 
projecte d’execució, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis 
tècnics municipals, en compliment del que disposa l’article 6.6 in fine de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats 
i Serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per 
part dels serveis tècnics i s’ha acreditat l’ingrés de les quantitats complementàries 
esmentades a l’informe jurídic. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita són conformes a la normativa urbanística vigent. 
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VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres al Sr. xx, per a la reforma i ampliació d’un 
habitatge unifamiliar aïllat al C/Joan Maragall, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat segons projecte de l’arquitecte LRC amb la següent condició 
suspensiva: 
 

 Donat que es presenta un projecte bàsic, serà necessari aportar un 
projecte executiu visat pel col·legi professional corresponent que 
haurà d’obtenir l’informe favorable municipal abans de l’inici de les 
obres.  

 
 El projecte executiu inclourà un plànol amb la representació gràfica 

dels límits de parcel·la, les separacions establertes per la normativa i 
l’edificació proposada. 
 

Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import d’onze-mil cinc-
cents setanta-quatre euros amb trenta-sis cèntims d’euro (11.574,36 €) i la taxa 
per import de vuit-cents vint-i-sis euros amb trenta-cinc cèntims d’euro (826,35€), 
així com la taxa per a la posterior presentació del projecte executiu per import de 
dos-cents quaranta-quatre euros amb noranta-tres cèntims d’euro (244,93€). 
 
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de cinc mil set-cents vuitanta-set euros amb divuit 
cèntims d’euro 5.787,18€ i s’aporta el document d’acceptació signat per un gestor 
de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats 
per tipus. 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en 
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu l’ocupació, ho 
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest ajuntament, procedint 
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’ajuntament, d’acord amb el que 
disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
3.3.3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DEL CARRER SANT PERE 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2019, acorda 
incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, per a l’execució de les obres de renovació de la canonada d’aigua 
del carrer Sant Pere, emmarcades dins l’actuació de substitució del paviment i millora 
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de les infraestructures del mateix carrer, i aprovar el plec de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques que han de regir la contractació. 
 
L’import de licitació màxima es fixa en 20.486,29 euros, 21% d’IVA exclòs. 
 
La convocatòria de la licitació es publica en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 12 d’abril de 2019, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 8 de maig de 2019, a les 23:59 hores. 
 
Segons acta de la Mesa de contractació, de data 13 de maig de 2019, aquesta acorda 
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’única empresa 
licitadora, SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U., pel preu 
de 19.359,54 euros, més IVA, que ascendeix a 4.065,50 euros. 
 
En virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 2019/772,, de data 14 de maig, es resol 
requerir la licitadora SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U. 
per tal que aporti la documentació relacionada a la clàusula 20ena del PCAP, així com 
el document acreditatiu de la constitució, davant de la Tresoreria municipal, de la 
garantia definitiva, per import nou-cents seixanta-set euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (967,88 €), corresponents al 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA 
exclòs. 
 
Segons acta de la Mesa de contractació, de data 3 de juny de 2019, la licitadora 
aporta, en data 21 de maig de 2019, tant la documentació requerida com l’acreditació 
de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que es preveu a la clàusula 
18ena del PCAP. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, puix que el valor estimat 
del contracte puja la quantitat de 22.534,92 euros, IVA exclòs, i per tant, no supera 
ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia 
de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els 
anteriors imports. No obstant això, vist que la Junta de Govern, en sessió de data 10 
d’abril de 2019, acordà incoar el present expedient de contractació, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels 
dies 13 de maig i 3 de juny de 2019. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte d’execució de les obres de renovació de la canonada 
d’aigua del carrer Sant Pere, emmarcades dins l’actuació de substitució del paviment 
i millora de les infraestructures del mateix carrer, a l’empresa SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U., amb CIF núm. XXXX46367, i en el seu 
nom i representació al senyor xxx, amb NIF núm. XXXXx, per un import de 19.359,54 
€, IVA exclòs, més 4.065,50 € en concepte d’IVA, d’acord amb les actes de la Mesa 
de Contractació de dates 13 de maig i 3 de juny de 2019, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP) i al “Projecte bàsic i executiu de 
substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere”, 
redactat pels Serveis Tècnics municipals, quina aprovació definitiva ha estat 
publicada al BOPB del dia 15 d’octubre i al DOGC del dia 16 d’octubre, de 2018. 
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Tercer. - Disposar la despesa per import de 23.425,04 €, IVA inclòs, en favor del 
tercer SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U., amb CIF núm. 
XXXXx, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 16100 61900 Altra inversió 
reposició en infraestructura – xarxa d’aigua -, del vigent pressupost municipal. 
 
Quart.- Comunicar a l’adjudicatària que la formalització del contracte s’efectuarà 
mitjançant document administratiu en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a 
la notificació de l’adjudicació, d’acord amb el que determinen l’article 153 LCSP i la 
clàusula 21ena del PCAP. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als Serveis econòmics municipals, als 
efectes de la seva comptabilització.  
 
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.  
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
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 18:10 de tot el que 
jo com a secretaria certifico. 
 
 


