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

LOCAL DE DATA 14 DE MAIG DE 2020 
 
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 
Lloc: a distància mitjançant videoconferència 
Hora que comença: 17.00 hores 
Hora que acaba: 17.20 hores 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/18 ordinari 07/05/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Concessió llicència obra major ampliació escola Avgda. Llimoners,xx 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. Justificació subvenció 1/2019 – Fundació Privada Marpí 
2.2.2. Justificació subvenció 1/2019 – Fundació Privada Maresme 
2.2.3. Justificació subvenció 1/2019 – Associació Terra i Cel 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Relació de Decrets de dates del 27 d’abril al 3 de maig de 2020 
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3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/18 ordinari 07/05/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
7 de maig de 2020 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. Urbanisme    

 
2.1.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AL SR. xxxxx  , ACTUANT EN 
NOM I REPRESENTACIÓ DE RHOSSILY BAY INVERSIONS, SL, PER A 
L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU A L’AVINGUDA ELS LLIMONERS, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, actuant en nom i representació de RHOSSILY 
BAY INVERSIONS, SL, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a l’ampliació de 
centre educatiu a l’Av. Llimoners, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 27/03/2020 que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 

 
FETS 
 
En data 17 de febrer de 2020 es presenta sol·licitud de llicència d’obres majors amb 
registre d’entrada núm. 1649 per a l’ampliació de centre educatiu situat a l’Avinguda 
dels Llimoners núm. xx de Canet de Mar. Concretament es proposa la construcció 
d’un nou mòdul independent de l’edificació actual que acull un conjunt d’aules i els 
serveis necessaris corresponents. La sol·licitud s’acompanya de projecte bàsic redactat 
per l’arquitecte xxx (sense visar), mandat de representació del propietari i full 
d’estadística de construcció d’edificis. 
 
Al projecte bàsic presentat consta un pressupost d’execució material de 246.803,40 €. 
En data de 23 de març de 2020 es realitza informe tècnic del projecte presentat i es 
posa de manifest la necessitat d’aportar la següent documentació complementaria: 
 

1) Aportar definició de les superfícies construïdes de totes les edificacions de la 
parcel·la, també de les existents. 
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2) Incloure a la documentació aportada l’assumeix per part d’un tècnic competent i 
l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut segons correspongui. 

Amb registre d’entrada núm. 2020/2802 de data 24 de març de 2020 s’entra per registre 
nova documentació amb la definició de les superfícies construïdes de totes les 
edificacions existents a la parcel·la. Posteriorment, amb registre d’entrada núm. 
2020/2968 de data 26 de març de 2020 s’aporta assumeix del tècnic i estudi bàs ic de 
seguretat i salut. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

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

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

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

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

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

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

- Ordenances fiscals vigents. 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la corresponent a l’avinguda 
dels Llimoners núm. xx té l’aprofitament limitat pels paràmetres corresponents a la zona 
amb clau “R6g” corresponent a “residencial, zona de cases aïllades, subzona parcel·la 
600 m2 d’alta intensitat”, tant mateix, una part de la parcel·la forma part d’un àmbit 
sotmès a l’actuació aïllada núm. 1 destinada a la connexió del carrer Carles Flotats amb 
l’Avinguda dels Llimoners. 
 
L’art. 29 del TRLU defineix els terrenys que tenen consideració de solar. El terreny de 
l’Avinguda dels Llimoners núm. xx està classificat de sòl urbà pel POUM, disposa dels 
serveis urbanístics bàsics (xarxa d’abastament d’aigua, de sanejament i 
subministrament d’energia elèctrica), afronta amb una via que disposa d’enllumenat 
públic i està íntegrament pavimentada, pel que, la part de terreny que no està inclosa en 
l’actuació aïllada núm. 1, té la consideració de solar d’acord amb el TRLU. 
 
En quant a la part del terreny inclosa dins l’àmbit de l’actuació aïllada núm. 1, es 
considera oportú iniciar l’expedient d’expropiació per part de l’Ajuntament per tal de 
donar continuïtat en aquest punt de la xarxa viària i millorar les condicions de seguretat 
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davant possibles emergències, evitant l’actual “cul de sac” del carrer Carles Flotats i 
l’Avinguda dels Llimoners. Donat la intensificació d’usos en aquesta parcel·la es 
considera propici realitzar aquesta actuació aïllada de forma simultània a l’ampliació 
objecte de llicència. 
 
SEGONA.- Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 
246.803,40 €. Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost esta-
blert és de 334.886,40 €. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a 
la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’ordenança fiscal vigent és el major dels 
esmentats, és a dir, 334.886,40 €. Si bé cal tenir en compte que les liquidacions que es 
realitzen són provisionals i un cop executada l’obra s’han de regularitzar d’acord amb 
l’import definitiu de l’obra. 
 
TERCERA.- Es constata que l’ampliació compleix amb els paràmetres d’edificabilitat i 
ocupació establerts per la normativa. 
 
QUARTA.- Es constata que l’assumeix tècnic aportat i l’estudi bàsic de seguretat i salut 
es corresponen al projecte per al qual es sol·licita llicència d’obres. Els documents no 
estan visats pel col·legi professional corresponent. 
 
CONCLUSIONS: 
 
S’informa favorablement a la concessió de la llicència d’obres majors sol·licitada per a 
la construcció d’un mòdul d’ampliació del centre educatiu situat a l’Avinguda dels 
Llimoners núm. xx. Si bé, és necessari incorporar a l’expedient l’assumeix tècnic visat 
pel col·legi professional abans de l’acord de concessió de llicència. 
 
Per altra banda, cal ajustar la liquidació provisional de taxes i impostos al pressupost de 
referència resultant de l’aplicació dels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, és a dir a un 
pressupost d’execució material de 334.886,40 €. 
 
Donat que s’aporta únicament un projecte bàsic, serà necessari aportar un projecte 
executiu visat que haurà d’obtenir el vist-i-plau municipal abans de l’inici de les obres. 
 
S’informa que en cas d’ocupació de la via pública durant les obres serà necessari 
notificar-ho prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud normalitzat 
i liquidar les taxes corresponents. 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 30/04/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
 
En data 17/02/2020 RE1649, el senyor xxxx, actuant en nom i representació de 
RHOSSILY BAY INVERSIONS, SL, presenta una sol·licitud d’obres majors per a 
l’ampliació del centre educatiu situat a l’Avinguda dels Llimoners núm. xx de Canet de 
Mar, amb la construcció d’un nou mòdul independent de l’edificació actual. 
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Un cop completades les esmenes a la documentació presentades per l’interessat en 
dates 24/03/2020 RE2802 i 26/03/2020 RE2968, l’arquitecta municipal emet informe 
favorable en data 27/03/2020. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

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

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

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

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

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

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions 
ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
instància de la interessada, mitjançant un representant, d’acord amb el mandat de 
representació que consta dins l’expedient administratiu. 
 
La sol·licitud compleix la resta dels 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, i ha estat informada 
favorablement per l’arquitecta tècnica municipal en data 27/03/2020. 
 
Tercera.- Atès que en el cas present s’ha aportat un projecte bàsic d’actuació, caldrà 
donar compliment al que preveu l’article 6.7 de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl: 
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“7. Abans d’iniciar-se les obres, i com a condició suspensiva, caldrà aportar el 
projecte d’execució visat, amb certificació del tècnic redactor dels canvis 
introduïts respecte del projecte bàsic amb llicència, si s’escau.” 

 
Quarta.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Ampliació 2,51 €  263,76 m2 662,04 € 

 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat l’ingrés d’aquest import. 
 
 
Cinquena.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà 
a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2019, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
A l’informe tècnic de data 23/03/2020 es fa constar que el pressupost de referència (PR) 
de 246.803,40 euros que es detalla al projecte presentat és inferior al que resulta de 
l’aplicació dels mòduls de l’ordenança, 334.886,40 euros, per la qual cosa la quota a 
liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus Total 

334.886,40 € 4% PEM 13.395,46 € 

 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat l’ingrés d’aquest import. 
 
Sisena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que poguessin 
resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 
 

Pressupost Tipus Total 

334.886,40 € 2% PEM 6.697,73 € 

 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat el dipòsit d’aquest import. 
 
Setena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, no consta acreditat a 
l’expedient que s’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 
compliment del que preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 210/2018, de 6 
d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). En aquest document 
hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de 
dipòsit per a la posterior gestió. 
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Vuitena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, 
de data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que 
en la resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

“Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 

núm. 2019/1041 de 18 de juny.” 

CONCLUSIONS 

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència sol·licitada si bé, prèviament a l’obtenció de la llicència, 

caldrà: 

a. Acreditar l’ingrés dels imports següents: 

ICIO:    13.395,46 € 

Taxa:     662,04 € 

b. Acreditar el dipòsit de la garantia de reposició dels béns municipals: 6.697,73 € 

c. Presentar el document d'acceptació de residus, signat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus, 
on hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 

concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 

Com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar el projecte 
d’execució, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals, 
en compliment del que disposa l’article 6.7 de l’Ordenança reguladora de la informació 

urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl. “ 

Consta a l’expedient que s’han dipositat els imports esmentats en l’informe de la TAG 
D’Urbanisme . 

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis tècnics. 
 
Considerant que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Concedir llicència d’obres majors al Sr. xxxx, actuant en nom i representació 
de RHOSSILY BAY INVERSIONS, SL, per a l’ampliació del Centre Educatiu a 
l’Avinguda Els Llimoners, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb 
la següent 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 

 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per tretze mil tres-cents noranta-cinc 
euros amb quaranta-sis cèntims d’euro (13.395,46€) i per taxes urbanístiques l’import 
de sis-cents seixanta-dos euros amb quatre cèntims d’euro (662,04€). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia per als valors urbanístics en risc per 
import de sis mil sis-cents noranta-set euros amb setanta-tres cèntims d’euro 
(6.697,73€) 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats. 

 

 
2.2. Acció Social i Ciutadania    

 
2.2.1. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2019, PRESENTADA PER L'ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA 
MARPI, DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. 
 
Fets: 
 
Atès que mitjançant decret d’alcaldia núm. 2019/1006 de 11 de juny de 2019 es va 
aprovar la convocatòria 1/2019, en règim de concurrència competitiva, de subvencions 
en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2019, 
establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a atorgar, 
en funció de les finalitats. 
 
En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la convocatòria ascendia a 12.000 
euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
12 de desembre de 2019, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes en la 
convocatòria 1/2019 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat Fundació Privada 
Marpi i la bestreta ha estat la següent: 
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ENTITAT PROJECTE IMPORT BESTRETA 

Fundació Privada Marpi Esplai Mediterrània per persones 
discapacitades 

356,76€ 178,38€ 

 

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

 
«10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2019. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança». 

 

Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 
convocatòria 1/2019 pel que fa a l'entitat esmentada. 

 

Vist l'informe emès per l’informe de la coordinadora de l'àrea de Benestar Social, de 
data 22 d’abril, que consta a l’expedient. 

 

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del Reglament de 
la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 
subvenció ordinària de la convocatòria 1/2019 de l'àrea de Benestar Social atorgada per 
acord de Junta de Govern de 12 de desembre de 2019 a l'entitat: 

 

Fundació Privada 
Marpi 

Esplai Mediterrània per persones 
discapacitades 

Import justificat 1.247,34 € 

 

SEGON.- Reconèixer l’obligació de pagament de 178,38€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 402310048200 en concepte de segona bestreta. 

 

TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en l’article 9 
de la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendent de satisfer 
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per la part de la subvenció correctament justificada, segons el següent detall: 

 

Nom entitat Import 2npagament 

Fundació Privada Marpi 178,38€ 

 

QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries 
i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció atorgada dins 

la convocatòria 1/2019. 

 

SISÈ- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 

    
 
2.2.2. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2019, PRESENTADA PER L'ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA 
DEL MARESME PRO PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA, DE L’ÀREA DE 
BENESTAR SOCIAL 
 

Fets 
Atès que mitjançant decret d’alcaldia núm. 2019/1006 de 11 de juny de 2019 es va 
aprovar la convocatòria 1/2019, en règim de concurrència competitiva, de subvencions 
en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2019, 
establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a atorgar, 
en funció de les finalitats.En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la 
convocatòria ascendia a 12.000 euros. 

Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
12 de desembre de 2019, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes en la 
convocatòria 1/2019 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 

Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat Fundació Privada del 

Maresme Pro persones amb disminució psíquica i la bestreta ha estat la següent: 

 

 

ENTITAT PROJECTE IMPORT BESTRETA 

Fundació Privada del Maresme 
pro persones amb disminiució 

psíquica 

Servei d’acollida i orientació 2.562,16€ 1.281,08€ 

 

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

 
«10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2019. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança». 

 

Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 

convocatòria 1/2019 pel que fa a l'entitat esmentada. 

 

Vist l'informe emès per l’informe de la coordinadora de l'àrea de Benestar Social, de 
data 21 d’abril, que consta a l’expedient. 

 

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del Reglament de 
la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 
subvenció ordinària de la convocatòria 1/2019 de l'àrea de Benestar Social atorgada 
per acord de Junta de Govern de 12 de desembre de 2019 a l'entitat: 

Fundació Privada del 
Maresme Pro persones 
amb disminució 
psíquica 

Servei d’acollida i orientació Import justificat 5.137,71€ 

 

SEGON.- Reconèixer l’obligació de pagament de 1.281,08€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 402310048200 en concepte de segona bestreta. 

 

TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en l’article 9 
de la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendent de satisfer 
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per la part de la subvenció correctament justificada, segons el següent detall: 

 

Nom entitat Import 2npagament 

Fundació Privada del Maresme pro persones amb disminució psíquica 1.281,08€ 

 

QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries 
i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció atorgada dins 
la convocatòria 1/2019. 

 

SISÈ- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 

 
2.2.3.APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2019, PRESENTADA PER L'ENTITAT ASSOCIACIÓ TERRA I 
CEL, DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
 
Fets: 
 
Atès que mitjançant decret d’alcaldia núm. 2019/1006 de 11 de juny de 2019 es va 
aprovar la convocatòria 1/2019, en règim de concurrència competitiva, de subvencions 
en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2019, 
establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a atorgar, 
en funció de les finalitats. 

En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la convocatòria ascendia a 12.000 
euros. 

 

Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
12 de desembre de 2019, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes en la 
convocatòria 1/2019 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 

Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat Fundació Privada 

Marpi i la bestreta ha estat la següent: 

 

ENTITAT PROJECTE IMPORT BESTRETA 

Associació Terra i Cel Casal d’estiu per persones amb 
pluridiscapacitat 

3.243,24€ 1.621,62€ 

 

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



 

13 
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 

següents termes: 

 
«10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2019. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança». 

 

Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 

convocatòria 1/2019 pel que fa a l'entitat esmentada. 

 

Vist l'informe emès per l’informe de la coordinadora de l'àrea de Benestar Social, de 
data 22 d’abril, que consta a l’expedient. 

 

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del Reglament de 
la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 

 

Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subvenció 
ordinària de la convocatòria 1/2019 de l'àrea de Benestar Social atorgada per acord de 
Junta de Govern de 12 de desembre de 2019 a l'entitat: 

 

Associació Terra i 
Cel 

Casal d’estiu per persones amb 
pluridiscapacitat 

Import justificat 7.134,75€ 

 

Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de 1.621,62€ amb càrrec a la partida 

pressupostària 402310048200 en concepte de segona bestreta. 

 

Tercer.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en l’article 9 de 
la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendent de satisfer 
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per la part de la subvenció correctament justificada, segons el següent detall: 

 

Nom entitat Import 2npagament 

Associació Terra i Cel 1.621,62€ 

 

Quart.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la subvenció 
al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, 
amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

Cinquè.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció atorgada dins 

la convocatòria 1/2019. 

 

Sisè- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 

 
2.3. Alcaldia    

 
2.3.1. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 27 D’ABRIL AL 3 DE MAIG DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la següent relació de Decrets de data 
Del 27 d’abril al 3 de maig de 2020: 
 
 
Codi Descripció Data resolució 

RESAL2020/694 Decret convocatòria Ple de 30 d'abril de 2020 27/04/2020 

RESAL2020/695 Decret Convocatòria JGL ordinària 30042020 28/04/2020 

RESAL2020/696 Decret INCOACIÓ civisme NA 28/04/2020 

RESAL2020/697 Decret d'Alcaldia de justificació de manament 28/04/2020 

RESAL2020/698 Decret 2a Tinència de l'Alcaldia 28/04/2020 

RESAL2020/699 Decret reconeixement 15 minuts perllongació cap de servei any 2016 28/04/2020 

RESAL2020/700 Decret aprovació de factures F_2020_13 fase O 28/04/2020 

RESAL2020/701 Decret denegació rp 28/04/2020 

RESAL2020/702 (D) Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 28/04/2020 

RESAL2020/703 Decret aprovació AD's relació Q2020_08 28/04/2020 

RESAL2020/704 incoació expedient responsabilitat patrimonial 29/04/2020 

RESAL2020/705 Resolució rectificació error material 29/04/2020 

RESAL2020/706 Decret aprovació Annex al Pla Seguretat i Salut obres pista multiesportiva 29/04/2020 

RESAL2020/707 Decret ampliació termini obres pista multiesportiva 29/04/2020 

RESAL2020/708 Resolució Alcaldia aprovació instruccions sessions òrgans col·legiats 29/04/2020 

RESAL2020/709 Decret d'Alcaldia de manament a justificar 29/04/2020 

RESAL2020/710 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC març 
2020 

30/04/2020 
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RESAL2020/711 Decret d'Alcaldia de modificació de crèdit 30/04/2020 

RESAL2020/712 Decret pròrroga contracte pràctiques OG 30/04/2020 

 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i president de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un cop 
sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es pro-
cedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Cultura i Patrimoni    

 
3.1.1. ACCEPTACIÓ JUSTIFICACIÓ CONVENI QUE INSTRUMENTALITZA LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA FUNDACIÓ PALAU I FABRE 2019 
 
Fets: 
 
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 de juny de 2019 va aprovar 
el conveni de col·laboració amb la la Fundació Palau i Fabre amb NIF: G62923032 que 
instrumentalitza la subvenció nominativa prevista al pressupost 2019 per aquesta entitat 
que promou la celebració del Festival de Poesia i + a la comarca del maresme. 

Que durant l’any 2019 la regidoria de Cultura ha gestionat conjuntament amb la Funda-
ció Palau i Fabre la celebració de l’inici del festival de Poesia i + al nostre municipi, amb 
gran èxit d’assistents i qualitat de la proposta.  

 
Vist l’informe tècnic emès en data 27 d’abril de 2020 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2242/2019 1485   
Assumpte: Subvencions nominatives cultura 2019: Fundació Palau i Fabre 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 

Primer.- Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 de juny de 2019 
va aprovar el conveni de col·laboració amb la la Fundació Palau i Fabre amb NIF: 
G62923032 que instrumentalitza la subvenció nominativa prevista al pressupost 2019 
per aquesta entitat que promou la celebració del Festival de Poesia i + a la comarca del 
maresme. 

Segon.- Vist allò que s’especifica en el conveni de referència pel que fa a la justificació 
de les subvenció atorgada, segons el qual cal presentar la següent documentació, dins 
el termini establert: 

- Memòria detallada (l’Ajuntament proporciona un  model) 
- Exemplar que acrediti la publicitat de l’acte 
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- Relació classificada de despeses amb factures o tiquets en el cas de depeses 
de vendes al menor, transports de persones, serveis d’hostaleria i restauració, 
subministrament de begudes i comestibles, revelat de fotografies. 

- La liquidació econòmica de l‘activitat (l’Ajuntament proporciona un model) 
- Un certificat  del president que acrediti la justificació de l’aplicació de la subvenció 

a la finalitat per a la qual fou concedida. 
- Una relació detallada dels ingressos (Està al model de la liquidació econòmica 

que proporciona l’ajuntament) 
 
Tercer.- Amb data 6 d’agost de 2019 i número de registre 2019-6855 la Fundació Palau 
i Fabre amb NIF: G62923032 ha presentat la justificació de la subvenció dins el termini 
que estableix el conveni. 
 
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 ge-

neral de subvencions.  
- Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajunta-

ment de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de gener de 2018.  
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Vist el conveni signat amb l’entitat, projecte i quantitat que es relacionen a 
continuació:    
 

  PROJECTES 2019 
Bestreta del 100% del 

conveni 

Fundació Palau i Fabre Poesia i + 5.000€  

 
SEGONA.- Vista la documentació presentada per l’entitat a mode de justificació, i de la 
qual se’n deriven les següents consideracions:   
 

  
PROJECTES 

2018 
Memòria - Fitxa 7 Publicitat 

Model justificació de des-
peses –  
Fitxa 8 

Certificat destí 
subvenció - 

Fitxa 8 

Relació 
d'altres in-

gressos 
Fitxa 9 

Fundació Pa-
lau i Fabre 

Poesia i + 
Presentada i cor-
recte 

Acreditada 
Acrediten correctament una 
despesa de 5.148,97€  

Presentada i cor-
recte 

Presentada 
i correcte 

 

TERCERA.- Que la Fundació Palau i Fabre acompleix els compromisos adquirits en la 
signatura del conveni pel que fa a organitzar un esdeveniment del Festival de Poesia i 
+ al municipi de Canet de Mar, d’acord amb la documentació presentada i pel seguiment 
que l’àrea de Cultura ha realitzat de l’esdeveniment.   

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per al tancament del conveni que regula la 



 

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

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

subvenció de l’any 2019 per a la Colla Gegantera de Canet de Mar.  
 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 

Primer.- Acceptar la justificació i donar per tancat el conveni que instrumentalitza la 
subvenció nominativa de la Fundació Palau I Fabre compliment del compromís adquirit 
en la signatura del conveni 2019 segons el qual calia realitzar un esdeveniment del 
Festival de Poesia I + al municipi de Canet de Mar. 

 
Segon.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria.  

 

 
3.2. Secretaria    

 
3.2.1. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DEL SERVEI 
D’ASSEGURANCES DE VIDA, LOT 1 AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS 
DE CATALUNYA (EXP. 2018.08), A LA MERCANTIL  VIDACAIXA, SAU, SEGUROS Y 
REASEGUROS  
 
Fets 
 
El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals 
de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalu-
nya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació admi-
nistrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, prin-
cipalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma 
agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen 
atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Asso-
ciació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta 
a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 
 
Igualment el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis d’assegurances 
de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2018.08),  mitjançant procediment obert, d’acord  amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL núm. 1/2019 de data 9 de gener de 2019 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat. En data 5 d’abril de 2019, la Comissió Executiva del CCDL va 
resoldre adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil 
patrimonial (Exp. 2018.08), a les empreses adjudicatàries pel Lot 1 Vida Caixa Sau de 
Seguros y Reaseguros i Lot 2 Zurich Insurance PLC, Sucursal en España. 
 
En data 1 de maig de 2019, es va procedir a formalitzar el corresponent Acord marc amb 
les empreses adjudicatàries. 
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En data 28 d’octubre de 2019, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvo-
lupament Local,  va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord marc 
de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial. 
 
En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 
17/2020 va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’as-
segurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & 
Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL. 
 
En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-
quatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació 
i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del 
TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova 
LCSP.  
 
Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudi-
cació de contractes basats en aquests.  
 
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes adminis-
tratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència 
núm. 1/2019, de 9 de gener i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
Vist l’informe emès en data 11 de maig d’enguany, per la Tècnica de Recursos Humans,  
el qual consta a l’expedient. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041 de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte derivat de l’acord marc del servei d’assegurances de 
vida, Lot 1 amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08), a la mer-
cantil  Vidacaixa, SAU, Seguros y Reaseguros proveïda del CIF  A58333261, per un 
import de 14.899,72 €, impostos inclosos, de conformitat amb l’oferta presentada per la 
corredoria d’assegurances Ferrer & Ojeda Asociados en data 14 d’abril d’enguany. 
 
Segon.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica le-
galment emesa i conformada pel tècnic amb caràcter anual. En el supòsit que no sigui 
conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins que no siguin 
esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per transferència bancària. 
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De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat dels serveis 
prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini de 30 dies des de la prestació 
efectiva del servei. No obstant, en cas que la factura es presenti amb posterioritat a la 
data de l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies començarà a comptar des de 
l’entrada de la factura al registre de l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de demora 
en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la factura que 
hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu corresponent als efec-
tes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació 
d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de l’inici de la prestació efectiva del 
servei. 

 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, els següents extrems previstos en 
l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada. 

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

Canet de Mar.  
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 

pública és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número d’autorització i disposició de la despesa (AD núm. 

220200005060). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que 

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

Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de Ca-
net de Mar 

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

• Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 

• Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 
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El contractista que tingui dret al cobrament davant l’Administració, podrà cedir-lo amb 
les condicions i requisits establerts a l’article 218 del TRLCSP. 
 
Tercer.- De conformitat amb el que es disposa a l’article 52 del TRLCSP, es nomena 
com responsable del contracte la tècnica municipal de Recursos Humans. Les modifi-
cacions posteriors de la identitat de la persona responsable del contracte es notificaran 
al contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas d’urgència, 
el facultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici de les actu-
acions de seguiment davant del contractista o de qualsevol altre que pogués haver rebut 
la notificació. 
 
Llevat que es disposi una altra cosa en les condicions de l’encàrrec, les actuacions 
posteriors de la persona responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol mo-
ment de l’execució i sense necessitat de notificació prèvia al contractista. 
 
La persona responsable del contracte disposarà, durant l’execució del contracte, de to-
tes les atribucions no reservades a l’òrgan de contractació i abastarà almenys els objec-
tius i funcions següents: 
 
a) Objectius:        
 

− Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec. 

− Precisar els termes d’execució. 

− Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 
contractada.  

− Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 
contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia 
comunicació a l’òrgan de contractació. 

− Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes 
i actes generals pressupostaris. 

 
b) Funcions:        
 

− Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 

− Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació del servei. 

− Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons 
correspongui, la  iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa 
d’altres mesures. 

− Conformar les factures acreditatives del serveis presentats per l’empresa 
adjudicatària. 

− Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

− Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació o el 
titular del centre directiu i el cap de la unitat administrativa responsables de 
l’execució del contracte. 

− Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària de 
l’encàrrec. 

− Formalitzar l’acta de recepció del servei. 
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Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran instrumentar 
en un llibre d’ordres, el qual tindrà el format i característiques fonamentals que es deter-
minin mitjançant resolució de l’òrgan de contractació. 
 
Quart.- La durada del present contracte és de 12 mesos a comptar des de la seva ad-
judicació, el qual podrà ser prorrogat per 12 mesos més. 
 
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa de 14.899,72 € amb càrrec a l’aplicació pres-
supostària núm. 11 92000 22400 (AD núm. 220200005060) del vigent pressupost ordi-
nari per al 2020. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a la mercantil Vidacaixa,SAU, Seguros y Reaseguros,  
quant a empresa adjudicatària del contracte derivat Lot 1 als efectes del seu coneixe-
ment. 
 
Setè.- Notificar la present resolució a Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, 
SL, quant a empresa adjudicatària de l’Acord marc de serveis de mediació d’asseguran-
ces (Expedient 2018.07), així com a l’ACM. 
 
Vuitè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a la responsable del con-
tracte. 
 
Novè.- Publicar en el Perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat. 
   
3.2.2. APROVACIÓ 2A PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE SUPORT AUDIOVISUAL I COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2017, va 
acordar adjudicar el contracte per a la prestació del servei de suport audiovisual i comu-
nicació institucional, al Sr. Joan Bosch Nadal, pel preu de 10.254,55 €, IVA exclòs el qual 
puja un import de 2.153,45 €. 
 
Atès que en data 19 de maig de 2017, es va procedir a la formalització del contracte, 
establint-se en la clàusula tercera un termini d’execució de dos anys a partir de la data 
de formalització del contracte, podent-se prorrogar de forma expressa, abans de la seva 
finalització, per períodes d’un any, amb un màxim de dues pròrrogues. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2019, va 
acordar aprovar  la 1a. pròrroga del contracte per a la prestació del servei de suport 
audiovisual i comunicació institucional. 
 
Atès que en data 26 de març d’enguany, el Sr. Joan Bosch Nadal, ha sol·licitat d’aquest 
Ajuntament la segona pròrroga per un any més de l’esmentat contracte. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia emesa en data 6 de maig d’enguany, que consta a l’expe-
dient. 
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Vist l’informe núm. 20/2020 emès en data 12 de maig d’enguany, per la Secretària que 
consta a l’expedient. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Lo-
cal en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1041, 
de 18 de juny. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la 2a pròrroga del contracte per a la prestació del servei de suport 
audiovisual i comunicació institucional, prevista en la clàusula tercera del document de 
formalització, això és per un any, que finalitzarà el 18 de maig de 2021. 
 
Segon.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per totes i 
cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 19 de maig de 
2019. 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 3.619,00 €, en favor del 
tercer Sr. Joan Bosch Nadal amb NIF núm. xx, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
33 49100 22799 del pressupost de l’exercici corrent (AD. núm 220200005181) i amb 
càrrec als pressupostos d’exercicis futurs, pels següents imports i anualitats: 
 

- Any 2021: 2.585,00 € (AD núm. 220209000015) 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva eficàcia queda subordinada a la con-
signació de crèdit adequat i suficient als pressupostos respectius, de conformitat amb 
allò que es disposa a l’article 174.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i a la 
responsable del contracte als efectes oportuns. 
 
 
 
 
3.3. Educació, Igualtat i Participació    

 
 
3.3.1. APROVACIÓ DE CRITERIS COMPLEMENTARIS PER REGULAR L'ADMISSIÓ 
D'ALUMNAT I LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A L'ESCOLA 
BRESSOL PER AL CURS 2020-2021 
 
Atès que en data 19 de desembre 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
aprovar l’establiment del Servei Públic Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la Petita 
Infància, el qual es ve prestant des del 2003 a l’escola bressol municipal denominada El 
Palauet. 
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Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i social 
de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en alguns casos 
exerceix aquesta etapa, no ha escatimat esforços a l’hora de consolidar l’escola bressol 
municipal. 
  
Atès que des del curs 2003-2004 l’Ajuntament de Canet de Mar presta el servei públic 
d’escola bressol i gestiona el procés de preinscripció i d’admissió dels infants en aquest 
servei d’acord amb allò que estableix la normativa emesa per la Generalitat de Catalu-
nya al respecte. 
 
Vista la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 de 16.7.09), estableix 
les garanties i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment d’admissió; el Decret 
75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852 de 29.3.07), la resolució EDU/452/2019, de 
21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als 
centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos 
ensenyament sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020. 
 
Atès que en data 14 de febrer de 2008 la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar 
delegació de competències relacionades amb el procés de preinscripció i  admissió d’in-
fants als centres d’ensenyament sufragats amb fons públics, i que en data 27 de març 
de 2008 el Ple municipal va aprovar el conveni corresponent amb el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vista la resolució EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i 
es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les nor-
mes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalu-
nya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons pú-
blics, per al curs 2020-2021. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar els criteris complementaris i els barems corresponents  següents: 
 

- Pel fet de formar part de família nombrosa, monoparental, per 
formar part d’un part múltiple o per tenir un/a  germà/na menor de 
3 anys. 

15 punts 

- Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors a 
càrrec de l’infant . 

10 punts 

- Per renda familiar inferior al doble del salari mínim interprofessi-
onal del darrer exercici fiscal liquidat 

10 punts 

- Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els progenitors 
o els tutors estiguin empadronats al municipi amb anterioritat a l’1 
de juny de l’any anterior. 

5 punts 

 
Segon.- Establir la documentació acreditativa de les circumstàncies que es puguin al·le-
gar a efectes d’aplicació del barem. Aquesta documentació s’afegirà a la que es demana 
en la RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de 
preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i 
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altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per 
al curs 2020-2021. 
 
La documentació s’haurà d’aportar dins el període de presentació de sol·licituds de 
preinscripció.  
 
La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preins-
cripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de 
baremació. 
 
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat 
que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau es constata un cop iniciat el curs, l’alum-
nat perd el dret a la plaça i ha de participar en el següent procés de preinscripció i ma-
trícula. L’Ajuntament comunicarà a l’autoritat competent aquest fet per tal que aquesta 
adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat en què el sol·licitant hagi 
pogut incórrer.  
 
Documentació acreditativa dels criteris complementaris. 
 
a) Condició legal de família nombrosa, monoparental, part múltiple, i/o germà/ana menor 
de 3 anys. 
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o del carnet de família monoparental 
vigent. 
Original i fotocòpia del llibre de família per acreditar part múltiple i/o germà/ana menor 
de 3 anys. 
 

b) Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors a càrrec de l’infant. 

Original i fotocòpia del darrer full de salari o certificat emès per l’empresa. En el cas 
dels treballadors per compte propi, original i fotocòpia del darrer rebut d’autònoms i do-
cument d’alta de l’IAE. 

En el cas de les persones separades i/o divorciades que només vulguin fer constar el 
treball  del progenitor que ostenti la guàrdia i custòdia  caldrà aportar original i fotocò-
pia del conveni regulador a més de la documentació referida al paràgraf anterior. 

 
c) Per renda familiar inferior al doble del salari mínim interprofessional del darrer exercici 
fiscal liquidat. 
 
S’entén per renda familiar la suma dels ingressos de tots els membres de la unitat fami-
liar. La renda familiar no podrà superar el doble del salari mínim. S’haurà de presentar: 
el certificat de convivència municipal, la declaració/cions de renda del darrer exercici 
fiscal liquidat/o un certificat d’hisenda conforme s’està exempt de presentar declaració i 
document d’autorització a l’Ajuntament de Canet de Mar per efectuar comprovació ad-
ministrativa de les dades fiscals que consten en l'Agència Estatal d'Administració Tribu-
tària. 
 

d) Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els progenitors o els tutors estiguin 
empadronats al municipi amb anterioritat a l’1 de juny de l’any anterior. 
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Autorització a l’Ajuntament de Canet de Mar per efectuar la comprovació al Padró  mu-
nicipal on ha de constar que l’infant conviu amb la personal sol·licitant i la data d’alta 
de la persona sol·licitant. 

 

Tercer.- Establir que el sorteig públic per determinar l’ordenació de les  sol·licituds es 
farà el dia 11 de juny. 
 
Quart.- Aprovar l’oferta de places de l’Escola Bressol Municipal El Palauet següent:  
 

 
Places infants 

2020 
Places infants 

2019 
Places infants 

2018 

Places Ordinàries NEE Ordinàries NEE Ordinàries NEE 

Places vacants 
curs 
2019/20 

14 2 24 4        13 3 

Places totals per 
edats 

16              39 60 

 
TOTAL: 115 PLACES 

 
Cinquè.- Establir que tot allò que no estigui previst en el present acord, es regularà per 
la normativa vigent.  
 
 
3.4. Acció Social i Ciutadania    

 

3.4.1. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2019, PRESENTADA PER L'ENTITAT GEA XXI, 
ASSOCIACIÓ D’AJUDA HUMANITÀRIA, DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 

 
Fets: 
 

Atès que mitjançant decret d’alcaldia núm. 2019/1006 de 11 de juny de 2019 es va 
aprovar la convocatòria 1/2019, en règim de concurrència competitiva, de subvencions 
en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2019, 
establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a atorgar, 
en funció de les finalitats. 

En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la convocatòria ascendia a 12.000 
euros. 

Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
12 de desembre de 2019, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes en la 
convocatòria 1/2019 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 

Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat NARA, iniciatives 
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socials i serveis educatius i la bestreta ha estat la següent: 

 

ENTITAT PROJECTE IMPORT BESTRETA 

GEA XXI, Associació d’ajuda 
humanitària 

Vinaferlindi 1.005,41€ 502,71€ 

 

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

«10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2019. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança». 

 

Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 
convocatòria 1/2019 pel que fa a l'entitat esmentada. 

 

Vist l'informe emès per l’informe de la coordinadora de l'àrea de Benestar Social, de 
data 22 d’abril, que consta a l’expedient. 

 

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del Reglament de 

la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subvenció 
ordinària de la convocatòria 1/2019 de l'àrea de Benestar Social atorgada per acord de 
Junta de Govern de 12 de desembre de 2019 a l'entitat: 

 

GEA XXI, Associació 
d’ajuda humanitària 

Vinaferlindi Import justificat 2.910,00€ 

 

Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de 502,70€ amb càrrec a la partida 
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pressupostària 402310048200 en concepte de segona bestreta. 

 

Tercer.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en l’article 9 de 
la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendent de satisfer 
per la part de la subvenció correctament justificada, segons el següent detall: 

 

Nom entitat Import 2npagament 

GEA XXI, Associació d’ajuda humanitària 502,70€ 

 

Quart.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la subvenció 
al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, 

amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

Cinquè.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció atorgada dins 
la convocatòria 1/2019. 

 

Sisè- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 

 
3.4.2. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2019, PRESENTADA PER L'ENTITAT ESPLAI BITXUS, DE 
L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
 
Fets: 

 

Atès que mitjançant decret d’alcaldia núm. 2019/1006 de 11 de juny de 2019 es va 
aprovar la convocatòria 1/2019, en règim de concurrència competitiva, de subvencions 
en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2019, 
establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a atorgar, 
en funció de les finalitats. 

 

En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la convocatòria ascendia a 12.000 
euros. 

 

Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
12 de desembre de 2019, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes en la 
convocatòria 1/2019 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 

 

Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat Esplai Bitxus i la 
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bestreta ha estat la següent: 

 

ENTITAT PROJECTE IMPORT BESTRETA 

Esplai Bitxus Beques per a infants amb risc d’exclusió 194,59 € 97,30 € 

 

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

«10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2019. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança». 

 

Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 

convocatòria 1/2019 pel que fa a l'entitat esmentada. 

 

Vist l'informe emès per l’informe de la coordinadora de l'àrea de Benestar Social, de 
data 23 d’abril, que consta a l’expedient. 

 

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del Reglament de 
la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 

Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subvenció 
ordinària de la convocatòria 1/2019 de l'àrea de Benestar Social atorgada per acord de 
Junta de Govern de 12 de desembre de 2019 a l'entitat: 

 

Esplai Bitxus 

Beques per a infants amb risc d’exclusió 
social 

Import justificat 2.840,77 € 

 

Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de 97,29€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 402310048200 en concepte de segona bestreta. 

 

Tercer.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en l’article 9 de 
la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendent de satisfer 
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per la part de la subvenció correctament justificada, segons el següent detall: 

 

Nom entitat Import 2npagament 

Esplai Bitxus 97,29€ 

 

Quart.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la subvenció 
al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, 
amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

Cinquè.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció atorgada dins 
la convocatòria 1/2019. 

 

Sisè- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 

 

3.5. Urbanisme    
 
3.5.1. CONCESSIÓ AMPLIACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AL SR. xxxx , 
ACTUANT EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA MERCANTIL CAIXABANK, SA 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, actuant en nom i representació de la mercantil 
CAIXABANK, SA, sol.licitant ampliació de llicència d’obres majors per actuacions no 
incloses al projecte inicial. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 15/10/2020 que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 

 
FETS 
 

En data de 4 d’abril de 2019 i núm. de registre 2739 es va presentar sol·licitud d’obres 
majors per a la unió de dos locals i reforma interior de l’oficina bancària de la mercantil 
CaixaBank SA, situada al carrer Ample núm. 4-6-8 de Canet de Mar. Al projecte 

presentat es determinava un pressupost d’execució material de 521.227,49 €. 

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 10 de juliol de 2019, 
acorda concedir la llicència d’obres majors sol·licitada, d’acord amb el projecte redactat 
per l’arquitecte xxx. 

En data 19 de setembre de 2019 i núm. de registre 7965, xxx en representació de la 
mercantil Caixabank SA, aporta documentació sobre actuacions de rehabilitació de 
coberta que no estaven incloses al projecte inicial i sol·licita l’ampliació de la llicència 
d’obres concedida. 
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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. 

- Ordenances fiscals vigents 

- Pla Especial del Catàleg de patrimoni i elements d’interès històric i artístic de Canet de 
Mar. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- L’objecte de la documentació entrada en data 19 de setembre de 2019 és 
detallar l’actuació de reparació de la coberta existent a la finca contigua a l’actual oficina 
bancària, que no estava contemplada al projecte presentat inicialment. Concretament 
es proposa la reposició de la teula àrab de ceràmica vermella en una zona de 83 m2 de 
coberta inclinada amb un cost estimat de 21.490,71 €. 

SEGONA.- L’edificació situada al carrer Ample núm. 8 està catalogada pel Pla Especial 
del Catàleg de patrimoni de Canet de Mar, concretament s’inclou com a bé amb 
protecció urbanística específica (BPUE) a la fitxa B 011. L’objecte de protecció és la 
façana pel que fa a: 

- Composició i geometria 
- Posició dels sostres 
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures 
- Tipologia dels tancaments practicables de l’època 
- Lloses de balcó i baranes de ferro 
- Cornises i coronaments 

 
Tal com estableix el Pla Especial del Catàleg de patrimoni, la conservació, la 
recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé ha de respectar els valors que 
han motivat la catalogació, sens perjudici que pugui ésser autoritzat l'ús d'elements, 
tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per a 
valorar determinats elements o èpoques. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
documentació aportada, ja que les obres proposades s’ajusten a la normativa 
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urbanística d’aplicació. Tant mateix, es constata l’augment del valor estimat de les obres 
en 21.490,71 €.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 06/11/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME JURÍDIC 
 
 
FETS 
 
En data 04/04/2019 RE2739, el senyor xxx, actuant en nom i representació de la 
mercantil CAIXABANK, SA, sol·licita llicència d’obra major per a la unió de dos locals i 
reforma interior de l’oficina bancària situada al carrer Ample núm. 4-6-8, de Canet de 
Mar, d’acord amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecte xxx (Visat núm. 2019002285, 
de 12/04/2019). 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 10 de juliol de 2019, 
acorda concedir la llicència d’obres majors sol·licitada. 
 
En data 19/09/2019 RE7965, el senyor xxx, actuant en nom i representació de la 
mercantil CAIXABANK SA, aporta documentació sobre actuacions de rehabilitació de 
coberta que no estaven incloses al projecte inicial i sol·licita l’ampliació de la llicència 
d’obres concedida. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística (RPLU), 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP), 

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

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

- Ordenances fiscals vigents. 
 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

Primera.- L’article 85 ROAS, estableix que les obres i les instal·lacions s’han d’executar 
d’acord amb el projecte aprovat i les condicions imposades en la llicència. No obstant, 
si durant l’execució de l’obra fos necessari introduir alguna variació en el projecte, 
s’haurà de distingir si les modificacions són substancials o si es tracta de variacions de 
detall, sense que en cap cas puguin afectar l’ús o la destinació projectats. 

D’acord amb el que preveu el mateix article, si les modificacions són substancials, cal 
sol·licitar una nova llicència, amb els mateixos requisits que per a l’atorgament. A aquest 
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efecte, es consideren variacions substancials les actuacions incloses a l’article 7.2 
ROAS i les que defineixi la normativa urbanística i d’altra de caràcter local. 

Si es tracta de modificacions de detall, i les ordenances ho preveuen, el titular de la 
llicència ha de posar-ho en coneixement de l’òrgan que la va atorgar, als efectes que 
estableixen els articles 96 i 97 d’aquest Reglament, i ha de declarar sota la seva 
responsabilitat que les variacions introduïdes s’adeqüen a la normativa urbanística. 

Segona.- L’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sol estableix en el seu article 26 que per a l’execució de les 
variacions del projecte autoritzat que impliquin modificacions substancials s’haurà de 
sol·licitar l’oportuna llicència d’ampliació i/o modificació, amb les mateixos requisits 
exigits a la sol·licitud de llicència inicial. 

A aquests efectes, i d’acord amb el que estableix l’apartat 2 del mateix article, s’entenen 
substancials les modificacions relatives a volums, serveis comuns, nombre d’habitatges 
o locals i usos previstos. 

A la sol·licitud presentada es fa constar que la nova actuació a incloure dins la llicència 
consisteix en la reparació de la coberta existent a la finca contigua a l’actual oficina 
bancària, que no estava contemplada al projecte presentat inicialment. Concretament 
es proposa la reposició de la teula àrab de ceràmica vermella en una zona de 83 m2 de 
coberta inclinada amb un cost estimat de 21.490,71 €. 

Aquesta actuació, d’acord amb la memòria presentada pel tècnic redactor, no suposa 
canvis en estructura, volumetria, obertures de façana ni  estètics, per la qual cosa no 
suposa una modificació substancial. 

Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a l’ampliació de la llicència d’obra, caldrà 
efectuar la liquidació complementària, atès que la superfície afectada per l’obra s’ha 
incrementat en 83m2, d’acord amb el càlcul següent: 
 
 

 Preu per m2 Superfície Import 

Reforma 1,67 €/m2 83 m2 138,61 € 

 
 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, segons consta a l’informe tècnic de data 15/10/2019, es 
constata l’augment del valor estimat de les obres en 21.490,71 euros, per la qual cosa 
l’import complementari a liquidar per aquest concepte és el que resulta del càlcul 
següent: 
 

Pressupost Tipus Total 

21.490,71 € 4% 859,63 € 

 
 
Cinquena.- Pel que fa l’import de la garantia pels valors urbanístics en risc, també 
caldrà efectuar el dipòsit complementari següent, d’acord amb l’increment de 
pressupost: 
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Pressupost Tipus Total 

21.490,71 € 2% 429,81 € 

 
Sisena.- La competència per a emetre l’assabentat de la modificació no substancial de 
la llicència és de l’òrgan que la va atorgar, és a dir, la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2019/1041, de data 
18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord 
es faci constar el següent: 
 

“Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta junta de govern 
local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny.” 

 
CONCLUSIÓ 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, prèvia liquidació i dipòsit dels imports 
esmentats a les consideracions Tercera, Quarta i Cinquena del present informe, 
s’informa favorablement la modificació de la llicència sol·licitada.  
 
Es comprova que en data 16/04/2020, s’han efectuat els imports esmentats a la 
conclusió de l’informe jurídic de la TAG d’Urbanisme. 
 
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. 
 
CONSIDERAN que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir AMPLIACIÓ de llicència d’obres majors al Sr. Pedro Gómez Trujillo, 
actuant en nom i representació de la mercantil CAIXABANK, SA, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. 
 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional complementària en concepte de l’impost s/construccions per un import de 
vuit-cents cinquanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims d’euro (859,63€) i per taxes 
urbanístiques l’import de cent trenta-vuit euros amb seixanta-ún cèntims d’euro 
(138,61€). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia complementaria dels valors 
urbanístics en risc per import de quatre-cents vint-i-nou euros amb vuitanta-un cèntims 
d’euro. El comprovant de la fiança de residus consta a l’expedient. 
 
Quart.-  Notificar el present acord als interessats.  
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3.5.2. RESCABALAMENT DESPESES GENERADES A LA LICITADORA DEL LOT 1 
DE LES OBRES DE MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES DEL CARRER SANT 
PERE 
 
Fets: 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de novembre de 2018, acorda 
incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment obert 
simplificat, de l’execució de les obres de substitució del paviment i millora de les 
infraestructures del carrer Sant Pere, en dos lots diferenciats. 

L’import de licitació màxima es fixa en 182.730,86 €, 21% d’IVA exclòs (LOT 1), i en 

20.486,29 €, 21% d’IVA exclòs (LOT 2). 

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 15 de maig de 2019, 
pren, entre d’altres, l’acord d’adjudicació del LOT 1 del contracte a l’empresa 
CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, amb CIF núm. B64812464, per un import de 
175.571,00 €, IVA exclòs, més 36.869,91 € en concepte d’IVA, 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 havia estat publicada al BOPB del dia 15 
d’octubre i al DOGC del dia 16 d’octubre, de 2018. 
 
L’arquitecta municipal emet informe en data 20 de setembre de 2019 en el qual posa de 
manifest que, donat que abans de l’inici de les obres és necessari modificar el “Projecte 
de substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer de Sant Pere” en 
una sèrie d’aspectes, recollits al mateix informe, i no és possible absorbir els 
sobrecostos previstos amb les condicions establertes pel plec, es considera inviable 
l’execució dels contractes d’execució de les obres amb les condicions amb les que han 
estat adjudicades. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 3 d'octubre de 2019, 
pren, entre d’altres, l’acord de desistiment de la celebració del contracte d'execució de 
les obres de substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere 
(lot 1), en els termes següents: 
 

Primer.- No subscriure amb l’empresa adjudicatària CATALANA DE TREBALLS I 
OBRES, SL el contracte per a l’execució del LOT 1 de les obres de substitució del 
paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere, d’acord amb els fets 
exposats en l’informe de l’arquitecta municipal, de data 20 de setembre de 2019. 

 
Segon.- Aprovar la devolució a l’empresa adjudicatària CATALANA DE TREBALLS I 
OBRES, SL de la garantia definitiva dipositada a la Tresoreria municipal en data 
18/01/2019, mitjançant aval núm. A28008795 de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÈDITO Y CAUCIÓN, S.A., per import de vuit mil 
set-cents setanta-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims (8.778,55 €), corresponents 
al 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 
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Tercer.- Atorgar a les empreses licitadores un termini d’audiència de deu dies hàbils 
per a que puguin al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin 
pertinents, amb el benentès que, en cas de no presentar-ne, s’entendrà que presten 
la seva conformitat amb els punts Primer i Segon del present acord. 

 
En data 22 d’octubre de 2019 RE9284, CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL 
presenta un escrit en virtut del qual sol·licita que li siguin abonades les despeses 
assumides en la licitació i posterior adjudicació, per un import de 2.177,70 euros.  
 
En data de 12 de novembre de 2019 es notifica a la interessada el requeriment electrònic 
d’esmena de la documentació per tal d’acreditar les despeses relacionades a l’escrit de 
reclamació. 
 
En data 25 de novembre de 2019 RE10412, CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL 
presenta nova documentació per a la justificació sol·licitada, que inclou la descripció 
dels següents conceptes: 

1. Despeses de cost de personal propi per a la preparació de la documentació 
acreditativa de la solvència tècnica i econòmica, on s’inclou 24 hores d’oficial 
administratiu i 12 hores de tècnic aparellador, amb desplaçaments de Mataró a 

Canet. 

2. Cost de confecció del pla de seguretat i salut de l’obra, on s’inclou 26 hores de 
tècnic aparellador i desplaçaments de Mataró a Canet. 

3. Despeses derivades de la subscripció d’una garantia del 5% del valor del 
contracte que inclouen 10 hores d’oficial administratiu de personal propi de 
l’empresa, despeses de correus i despeses de gestió de l’aval. 

L’arquitecta municipal emet informe en data 7 de gener de 2020, que consta a 
l’expedient administratiu, en el qual conclou que si bé els imports aplicats als conceptes 
reclamats pel licitador es consideren adequats, per fer front a les despeses originades 
en la redacció, elaboració i aprovació del pla de seguretat i salut, es considera necessari 
disposar d’una còpia d’arxiu del mateix amb la finalitat de constatar que s’hagi redactat 
de forma efectiva. 

En data 29 de gener de 2020 RE846, CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL presenta 

una còpia del Pla de Seguretat i Salut redactat en motiu de l’adjudicació de l’obra de 
“substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere” de Canet 
de Mar. 

Vist l’informe emès en data 18 de febrer per l’arquitecta municipal, que consta a 
l’expedient administratiu, en el qual posa de manifest que amb la documentació aportada 
queden justificades les despeses reclamades. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada en data 22 d’octubre de 2019 RE9284 per la 
mercantil CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, amb CIF núm. B64812464, de 
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rescabalament de les despeses assumides en la licitació i posterior adjudicació de les 
obres de substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere 
(LOT 1), per un import de 2.177,70 euros, pels conceptes següents: 

1. Despeses de cost de personal propi per a la preparació de la documentació 
acreditativa de la solvència tècnica i econòmica. 

2. Cost de confecció del pla de seguretat i salut de l’obra. 

3. Despeses derivades de la subscripció d’una garantia del 5% del valor del 

contracte, despeses de correus i despeses de gestió de l’aval. 

 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de pagament per import de 2.177,70 
euros en favor del tercer CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, amb CIF núm. 
B64812464, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11 92000 22699 del vigent 
pressupost municipal. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.   
 
Quart.- Comunicar el present acord a als Serveis econòmics municipals. 
 
 
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  les 17.20 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 


