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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 21 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 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:10 
Lloc: Per videoconferència 
 

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. JGL2020/19 ordinari 14/05/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets del dia 4 al 10 de maig de 2020 
2.1.2. Llibre Decrets 1a quinzena maig 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/19 ordinari 14/05/2020 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
14 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. Alcaldia 

 
2.1.1. RELACIÓ DECRETS DEL 4 AL 10 DE MAIG 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la relació de Decrets de data del dia 4 al 
10 de maig de 2020: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2020/713 Decret contractació menor servei formació programa treball i formació 04/05/2020 

RESAL2020/714 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2019 04/05/2020 

RESAL2020/715 Decret exp. 19-221102 04/05/2020 

RESAL2020/716 Decret Aprovació 1a Certificació Obres Envelat 04/05/2020 

RESAL2020/717 Decret aprovació de factures F_2020_ 10 Fase O 04/05/2020 

RESAL2020/718 Decret convocatòria CIG extraordinària 07052020 04/05/2020 

RESAL2020/719 Decret atorgament llicència Endesa Av 05/05/2020 

RESAL2020/720 DECRET DESISTIMENT OBRES RIERA LLEDONERS xxx 05/05/2020 

RESAL2020/721 Decret Convocatòria JGL ordinària 07052020 05/05/2020 

RESAL2020/722 Decret aprovació memòria videovigilància aparcament públic 06/05/2020 

RESAL2020/723 Decret nova autorització transmissió aparcament núm 06/05/2020 

RESAL2020/724 DECRET OBRES CASTELLMAR, xxxx 06/05/2020 

RESAL2020/725 Decret resposta CCOO retorn condicions inicials confinament 07/05/2020 

RESAL2020/726 Decret resposta UGT - reincorporació personal brigada 07/05/2020 

RESAL2020/727 Decret incoació ordre execució carrer Vall xx 08/05/2020 

RESAL2020/728 Decret incoació Ordre Execució carrer Bonaire xx 08/05/2020 

RESAL2020/729 Decret aprovació avançament paga extra de juny 08/05/2020 

RESAL2020/730 Decret de 1r TA d'aprovació de despeses carregades en compte 08/05/2020 

RESAL2020/731 Decret 1a TA aprovació quota préstec CONSUM SCV 02-05-2020 08/05/2020 

RESAL2020/732 Decret INCOACIÓ civisme 9.2 xxx 08/05/2020 

RESAL2020/733 Decret INCOACIÓ civismexxx 08/05/2020 

RESAL2020/734 Decret INCOACIÓ civisme 25.1 cxxxx 08/05/2020 

RESAL2020/735 Decret assabentat transmissió aparcament núm. xxx 08/05/2020 

RESAL2020/736 Decret aprovació ajuts socials xxxxx13-2020 08/05/2020 

 
 
2.1.2. LLIBRE DECRETS  PRIMERA QUINZENA MAIG 2020 
 
 
Fets: 
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Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de maig de 2020. 
 
 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència 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. Educació, Igualtat i Participació 

 
3.1.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS 2019 ÀREA D'IGUALTAT 
 
Fets: 

Atès que en virtut del decret núm.1006/2019, d’11 de juny, de l’Alcaldia, es va resoldre 
aprovar la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència competitiva, per a 
l’exercici 2019, a favor de les persones físiques i d’entitats públiques i privades que 
realitzin activitats d’utilitat pública o interès social, en els àmbits cultural, educatiu, social, 
artístic, esportiu, lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, que complissin els requisits 
generals i específics establerts en les bases i estiguessin legalment constituïdes i 
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions. 

En el cas del programa d’igualtat l’import de la convocatòria ascendia a 1.500,00 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 per via d’urgència l’atorgament de les subvencions 
previstes en la convocatòria 1/2019 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 

Quant al programa d’igualtat, les subvencions atorgades a Mares Malabaristes 
Associació Cultural i a l’Associació feminista Mandràgora de Canet de Ma  i la bestreta 
fou la següent: 

 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Mares Malabaristes 
Associació Cultural 

Xarxa de Dones G66138447  500,00€ 250,00 € 
 
 
 

   

 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Associació Feminista man-
dràgora de Canet de Mar 

Activitats de conscienciació, promoció, 
prevenció i suport al voltant del femi-
nisme i la igualtat de gènere. 

G67472449 140,00€  70,00 € 
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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 2020. 
 
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 pels beneficiaris de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 1/2019 pel que fa al programa d’Igualtat. 

 
Vist l’informe tècnic emès en data 04.02.2020 que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
Assumpte: Justificació convocatòria 1/2019 de subvencions a les entitats, en règim de 
concurrència competitiva. 

 

El tècnic auxiliar de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca 
del Maresme, en relació a la justificació de subvencions en l’àmbit d’Igualtat, d’acord 
amb l’establert a la convocatòria 1/2019 emet el següent: 

 
INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina a  l’ordenança reguladora de la concessió de sub-
vencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualse-
vol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a la justificació de sub-
vencions atorgades per part d’aquest ajuntament, publicada al BOP de data 17 de juny 
de 2019. 

 

Segon.- Vist allò que es determina a l’article 19 de l’ordenança en règim de concurrèn-
cia competitiva de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar segons el qual per 
justificar la subvenció cal presentar la següent documentació: 

- Memòria detallada (l’ajuntament proporciona un  model) 
- Exemplar que acrediti la publicitat dels l’actes/entitats. 
- 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. 
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- Una relació detallada dels ingressos (és al model de la liquidació econòmica que 
proporciona l’ajuntament) 

 

Tercer..- Atès que en virtut del Decret núm.1006/2019, d’11 de juny, de l’Alcaldia, es va 
resoldre aprovar la convocatòria 1/2019, en règim de concurrència competitiva, per a 
l’exercici 2019, a favor de les persones físiques i d’entitats públiques i privades que re-
alitzin activitats d’utilitat pública o interès social, en els àmbits cultural, educatiu, social, 
artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, que complissin els requisits ge-
nerals i específics establerts en les bases i estiguessin legalment constituïdes i inscri-
tes en el Registre Municipal D’associacions. 

Quart.- Atès que en el corresponent a les competències d’aquesta Àrea d’Igualtat es 
va concretar en les següents finalitats i quantitats en la Junta de Govern Local de data 
12 de desembre de 2019 :  

 

 

ENTITAT 

 

NIF 

 

PROJECTE 

 

IMPORT 

 

Mares Malabaristes Associació 
Cultural 

 

G66138447 

 

Xarxa de Dones 

 

                   500,00€ 

 

 

Associació Feminista Mandrà-
gora de Canet de Mar 

 

G67472449 

 

Activitats de conscienciació, 
promoció, prevenció i suport 
al voltant del feminisme i la 
igualtat de gènere. 

 

                        

                   140,00€ 

 

Vista la documentació presentada per totes les entitats a mode de justificació s’ha donat 
de termini a les entitats per aportar la documentació complementaria que en tots els 
casos com a mínim es tractava del certificat signat pel president o presidenta de que la 
subvenció s’havia destinat al projecte atorgat. 

Atès que passat aquest període la documentació justificativa de les subvencions és la 
següent i se’n deriven les següents consideracions:   

 

Nom entitat Memòria Publici-
tat 

Model justifica-
ció de despeses 

i ingressos 

Liquidació eco-
nòmica al model 

de la memòria 

Factures i tiquets Relació de-
tallada d’in-

gressos 

Certificat 
Aplicació 
subven-

ció 

Mares Malabaristes As-
sociació Cultural 

 

Presen-
tat i cor-
recte 

 

Presen-
tat i cor-
recte 

 

Presentat i   cor-
recte 

 

Presentat i cor-
recte 

Factures correspo-
nents  a l’exercici. Im-
port 1.762,92 (*) 

 

   Si 

 

   Si 

 

Associació Feminista 
Mandràgora de Canet 
de Mar 

Presen-
tat i cor-
recte 

No Presentat, amb 
algun petit error. 

Presentat i cor-
recte 

Factures correspo-
nents  a l’exercici. Im-
port 320,51 

 

   Si, amb un 
petit error. 

 

   Si 
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  (*) hi ha tres tiquets relacionats per Mares Malabaristes Associació Cultural, que són 
il·legibles, motiu pel qual no coincideix l’import exposat en la fitxa 8.-Relació de Despe-
ses i Inversions realitzades en l’execució de l’activitat. 

 

Sisè.- Atès que segons l’article 9 de la convocatòria, les documentacions seran estudi-
ades i valorades per la regidoria corresponent, i vist el contingut dels documents pre-
sentats. 

Conclusió 

PRIMER.-. Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar les 
següents subvencions, malgrat alguns defectes de forma en la documentació presen-
tada per  les entitats, i es proposa al departament d’intervenció que realitzi el paga-
ment de les subvencions següents: 

 

 

ENTITAT 

 

NIF 

 

PROJECTE 

 

IMPORT 

 

Mares Malabaristes Associació 
Cultural 

 

G66138447 

 

Xarxa de Dones 

 

                   500,00€ 

 

 

Associació Feminista Mandrà-
gora de Canet de Mar 

 

G67472449 

 

Activitats de conscienciació, 
promoció, prevenció i suport 
al voltant del feminisme i la 
igualtat de gènere. 

 

                        

                  140,00€ 

 

Aquest és el meu informe que dono, signo i derivo a criteri superior. 

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 justificats els següents imports corresponents a sub-
vencions ordinàries de la convocatòria 1/2019 del  programa de Concurrència competi-
tiva de l’àrea d’Igualtat atorgades per acord de Junta de Govern de 12 de desembre de 
2019: 

 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Mares Malabaristes 
Associació Cultural 

Xarxa de Dones G66138447  500,00€ 250,00 € 
 
 
 

   

Associació Feminista man-
dràgora de Canet de Mar 

Activitats de conscienciació, promoció, 
prevenció i suport al voltant del femi-
nisme i la igualtat de gènere. 

G67472449 140,00€  70,00 € 
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SEGON.- Reconèixer l’obligació per import 320,00€ amb càrrec a  l’aplicació 15 92400 
48200. 

 

TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la base 12 
de la convocatòria 1/2019, procedeixin al pagament de les quantitats pendent de satisfer 
de programa de per la part de la subvenció correctament justificada, segons el següent 
detall: 

 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF 
Bestreta 
pagada 

Bestreta 
pendent 

Mares Malabaristes 
Associació Cultural 

Xarxa de Dones G66138447  250,00€ 250,00 € 
 
 
 

   

 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF 
Bestreta 
pagada 

Bestreta 
pendent 

Associació Feminista man-
dràgora de Canet de Mar 

Activitats de conscienciació, promoció, 
prevenció i suport al voltant del femi-
nisme i la igualtat de gènere. 

G67472449 70,00€  70,00 € 
 
 
 

   

 

QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la subven-
ció 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 les entitats beneficiàries de la subvenció atorgada 
dins la convocatòria 1/2019, del programa d’Igualtat. 

 

SISÈ.- Comunicar als departaments d’Igualtat, Intervenció i Tresoreria. 

 
3.2. Urbanisme 

 
3.2.2. - CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. xxx, PER A L’AMPLIACIÓ 
D’HABITATGE A LA RDA. FLEMING, xx 
 
Vist la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres 
majors per a l’ampliació de l’habitatge situat a la Rda. Fleming, xx 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 28/02/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 16 de desembre de 2019 es presenta sol·licitud de llicència d’obres majors amb 
registre d’entrada núm. 11211 per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar en cantonada 
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a l’Avinguda Dr Fleming xx (cruïlla ronda Sant Jordi i carrer Sant Marc). Concretament 
és proposa la construcció d’una planta primera amb un bany i una sala, a la qual 
s’accedeix a través d’una escala exterior existent. La sol·licitud s’acompanya de projecte 
bàsic i executiu redactat per l’arquitecte xxxr visat pel col·legi professional, assumeix 
d’obra, també visat, full d’estadística de construcció d’edificis, certificat de col·legiació 
en el CAATEEB de l’aparellador xxx, document justificatiu de la liquidació de taxes i 
impostos, document justificatiu d’haver dipositat la garantia pels valors urbanístics en 
risc, document d’acceptació de residus de la construcció emes per xxx i document de 
l’assumeix de la direcció executiva per part de l’aparellador xxx. 
 
Al projecte tècnic presentat consta un pressupost d’execució material de 23.730,42 €. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

- Decret 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 
Doctor Fleming núm. xx està classificada de sòl urbà consolidat i té el seu aprofitament 
limitat pels paràmetres de la zona amb clau “R3a” corresponent a “illa tancada, parcel·la 
petita”. La normativa urbanística defineix la parcel·la totalment edificable amb una 
alçada reguladora màxima de planta baixa i dues plantes pis. 
 
SEGONA.- Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 23.730,42 
€. Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és de 
35.212,32 €. 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, 35.212,32 €. 
 
TERCERA.- La normativa urbanística admet l’ampliació proposada en planta primera. 
Es constata que s’ha adaptat als requisits mínims d’habitabilitat la planta baixa existent, 
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fent practicables: la cuina, un bany i una habitació. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència d’obres majors sol·licitada per a l’ampliació en planta 
primera i adequació de la planta baixa de l’habitatge unifamiliar situat a l’Avinguda 
Doctor Fleming núm. xx. Si bé caldrà 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 35.212,32 €. 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 06/05/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 

En data 16/12/2019 RE11211 el senyor xxx sol·licita llicència d’obres per a l’ampliació 
de l’habitatge unifamiliar situat a l’Avinguda Doctor Fleming, xx, d’acord amb el projecte 
bàsic i executiu redactat per l’arquitecte xxx i visat pel Col·legi professional amb el núm. 
xxxx, de data 09/12/2019. 

L’arquitecta municipal emet informe favorable en data 28/02/2020, si bé posa de 
manifest la necessitat d’efectuar liquidacions complementàries. 

 
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),  
- Ordre SND/385/2020, de 2 de maig (BOE núm. 123 de 3 de maig), per la qual es 

modifica l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual es suspenen les activitats 
relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que existeixi risc de 
contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades con l’esmentada activitat, 

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

- Ordenances fiscals vigents. 
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsòl, 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 .- La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, va  
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa l’objecte i les 
condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb 
l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
En data 28/02/2020 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 €
Superfície Import 

Ampliació 2,51 €/m2 38,95 m2 97,76 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 16/12/2019 es va efectuar l’ingrés de l’import 
mínim, 333,96 euros. 
 
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. 
 
D’acord amb el mateix article,  aquesta base es determina a partir dels mòduls que, per 
a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex de la mateixa 
Ordenança o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que 
resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost. 
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A l’informe tècnic de data 28/02/2020 que consta l’expedient administratiu es fa constar 
que el pressupost de referència (PR) de 23.730,42 euros que es detalla al projecte 
presentat és inferior al que resulta de l’aplicació dels mòduls de l’ordenança fiscal 
esmentada, 35.212,32 euros. 
 
Així, la quota a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
35.212,32 € 4%  1.408,50 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 16/12/2019 es va efectuar l’ingrés de 
l’autoliquidació per import de 949,22 euros i que, en data 18/03/2020, s’ha ingressat 
l’import complementari, 459,28 euros. 
 
Cinquena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que 
poguessin resultar afectats per les obres, és la que resulta d’aplicar el tipus del 2% al 
pressupost d’execució material (PEM) de l’obra: 
 

PEM Tipus Total

35.212,32 € 2% PEM 704,25 €
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 16/12/2019 el sol·licitant va dipositar 474,61 
euros per aquest concepte i que, en data 18/03/2020, s’ha dipositat l’import necessari 
per completar la garantia, 229,64 euros. 
  
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a 
l’expedient que s’ha aportat el document d'acceptació núm. DA xxx signat per un gestor 
de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per 
tipus, en compliment del que preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 
210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). En aquest 
document hi consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte 
de dipòsit per a la posterior gestió. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, 
de data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que 
en la resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

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

Vuitena.- En data 12/04/2020 es publicà al BOE l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, 
per la qual es suspenien les activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis 
existents en les que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no 
relacionades con l’esmentada activitat. 
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L’Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, publicada al BOE núm. 123 de 3 de maig, 
introdueix una modificació en l’Ordre anterior, de manera que s’exceptuen de la 
suspensió les obres en les que, pel tipus d’intervenció, per les circumstàncies de 
sectorizació de l’immoble o de delimitació d’espais i recorreguts de circulació, no es 
produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra. 
 
D’acord amb la mateixa Ordre SND/385/2020, també queden exceptuades aquelles 
obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no 
habitades, o a les que no tinguin accés els residents mentre duren les obres, sempre 
que es compleixin totes les condicions que s’hi detallen. 
 
CONCLUSIONS 

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència sol·licitada si bé, en compliment d’allò previst a l’Ordre 
SND/385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l’Ordre SND/340/2020, de 12 
d’abril, per la qual es suspenen les activitats relacionades amb obres d’intervenció en 
edificis existents en les que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no 
relacionades amb l’esmentada activitat, en el transcurs de les obres caldrà donar 
compliment a les prescripcions següents: 

 
a) S’haurà de limitar la circulació de treballadors i materials per zones comuns no 

sectoritzades, i caldrà adoptar totes les mesures oportunes per tal d’evitar, durant 
el transcurs de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble. 

b) L’accés i sortida de la zona de l’obra s’haurà de produir a l’inici i a la finalització 
de la jornada laboral. 

c) Els treballadors hauran d’adoptar les mesures de prevenció i d’higiene en front 
al COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.” 

 

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: 

 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors al Sr. xxx per a l’ampliació d’habitatge a la 
Rda. Fleming, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, d’acord al 
projecte signat pel Sr. xxxx, amb les següents condicions particulars: 
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a) S’haurà de limitar la circulació de treballadors i materials per zones comuns no 
sectoritzades, i caldrà adoptar totes les mesures oportunes per tal d’evitar, durant 
el transcurs de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble. 

b) L’accés i sortida de la zona de l’obra s’haurà de produir a l’inici i a la finalització 
de la jornada laboral. 

c) Els treballadors hauran d’adoptar les mesures de prevenció i d’higiene en front 
al COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries. 

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 quatre-cents-
vuit euros amb cinquanta cèntims d’euro (1.408,50€) i per taxes urbanístiques l’import 
de tres-cents trenta-tres euros amb noranta-sis cèntims d’euro (333,96€). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia dels valors urbanístics en risc per 
import de set-cents-quatre euros amb vint-i-cinc cèntims d’euro (704,25€) i s’ha aportat 
comprovant d’haver dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
Quart.- 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  les 17:10 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


