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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 16 DE JULIOL DE 2020 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal d’esborrar totes les dades de caràcter 
personal que contenen, i donar així compliment a la legislació en matèria de protecció 
de dades personals.  
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:15 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
PERE XIRAU ESPARRECH 

 
ASSISTENTS 

 
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. JGL2020/27 ordinari 09/07/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
2.1.1.Concessió llicència obra major canvi d’ús c/ Montnegre, 20 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets del 29 de juny al 5 de juliol 2010 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/27 ordinari 09/07/2020 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
9 de juliol 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. xx x, PER AL CANVI 
D’ÚS DE LOCAL A HABITATGE AL C/MONTNEGRE, 20 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xx, en virtut de la qual, solꞏlicita llicència d’obres 
majors per al canvi d’ús de local a habitatge al C/Montnegre, 20. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 01/07/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 5 de març de 2020 es presenta solꞏlicitud de llicència d’obres majors amb 
registre d’entrada núm. 2295 per al canvi d’ús d’un local a habitatge a la planta baixa 
de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Montnegre núm. 20 de Canet de Mar. La 
solꞏlicitud s’acompanya de projecte bàsic i executiu, visat, redactat per l’arquitecte xx, 
assumeix de l’obra visat pel colꞏlegi professional corresponent, full d’estadística de 
construcció d’edificis, document d’acceptació de residus per part de l’empresa 
Excavacions Germans Casas, estudi bàsic de seguretat i salut i document acreditatiu 
d’haver realitzat l’autoliquidació de taxes i impostos corresponent, així com d’haver 
dipositat la garantia pels valors urbanístics en risc. 
 
Al projecte bàsic i executiu presentat consta un pressupost d’execució material de 
30.041,22€. 
 
En data 24 d’abril de 2020 es notifica informe tècnic emès en data de 2 d’abril de 2020, 
el qual conclou que el projecte presentat  compleix els paràmetres urbanístics 
d’aplicació, però es posa en consideració la necessitat d’esmenar els següents 
aspectes: 
 

- Justificació de l’accés practicable 
- Determinació d eles dimensions de les portes 
- Justificació del compliment del decret 21/2006 sobre ecoeficiència 

 
En data 25 d’abril de 2020 i amb registre d’entrada núm. 3440 s’aporta documentació 
complementària a la solꞏlicitud la qual substitueix el plànol de distribució núm. 6.1 del 
projecte presentat. 
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En data 22 de maig de 2020 es notifica informe tècnic emès en data de 18 de maig de 
2020, el qual conclou que la nova proposta aportada no compleix amb el decret 
141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat 
dels habitatges, en tant que no es garanteix la inscripció del cercle d’un metre i vint 
centímetres davant les portes d’accés als espais practicables. 
 
En data 25 de maig de 2020 i registre d’entrada núm. 4100 s’aporta plànol 6.1  modificat 
que substitueix el plànol del projecte aportat. 
 
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'urbanisme. 

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

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

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

- Ordenances fiscals vigents. 

  
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Revisada la documentació complementària aportada es constata que es 
modifiquen les dimensions del distribuïdor per tal de complir amb la inscripció d’un cercle 
d’un metre i vint centímetres davant les portes d’accés a la cambra higiènica i a 
l’habitació. 
 
SEGONA.- D’acord amb el primer informe tècnic emès, el canvi d’ús solꞏlicitat acompleix 
amb els paràmetres de la zona corresponent, clau “R3b”, i amb el paràmetre de nombre 
màxim d’habitatges per parcelꞏla. Així mateix, es materialitza la reserva d’aparcament 
d’acord amb la normativa. 
 
TERCERA.- El pressupost d’execució material de 30.041,22 € és adequat a l’obra a 
realitzar, d’acord amb l’ordenança fiscal vigent. 
 
 
CONCLUSIONS: 
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Amb la incorporació del plànol 6.1 modificat (maig 2020) que substitueix el presentat 
inicialment al projecte executiu visat, la solꞏlicitud presentada per al canvi d’ús de local 
a habitatge compleix amb els paràmetres urbanístics d’aplicació i amb el decret 
141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat 
dels habitatges. En conseqüència, s’informa favorablement a la solꞏlicitud presentada. 
 
En cas d’ocupació de la via pública durant les obres, serà necessari notificar-ho prèvia-
ment a la policia municipal a través del model de solꞏlicitud normalitzat i liquidar les ta-
xes corresponents.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 01/07/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 

En data 05/03/2020 RE2295 el senyor xx. solꞏlicita llicència d’obres majors per al canvi 
d’ús d’un local comercial a habitatge a la planta baixa de l’edifici plurifamiliar situat al 
carrer Montnegre núm. 20, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat per 
l’arquitecte xx i visat pel Colꞏlegi professional amb el núm. 2020000589, de data 
10/02/2020. 

L’arquitecta municipal emet informe favorable en data 01/07/2020. 

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),  
- Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per 

a una millor gestió de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 en aplicació del Pla 
per a la transició cap a una nova normalitat, 

- 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 
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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 instalꞏlació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instalꞏlacions 
ja existents. 
 
Segona .- La solꞏlicitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, va  
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa l’objecte i les 
condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb 
l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
En data 01/07/2020 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 

Reforma 1,67 €/m2 60,54 m2 101,10 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 05/03/2020 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 Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció colꞏlegial 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 instalꞏlacions, 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. 
 
A l’informe tècnic de data 02/04/2020 que consta l’expedient administratiu es fa constar 
que el pressupost de referència (PR) de 30.041,22 euros que es detalla al projecte 
presentat és adequat a l’obra a realitzar, en aplicació de l’ordenança fiscal vigent. 
 
Així, la quota a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 
 

Pressupost Tipus  Total 
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30.041,22 € 4%  1.201,65 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 05/03/2020 es va efectuar l’ingrés de 
l’autoliquidació per aquest import. 
 
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

30.041,22 € 2% PEM 600,82 €
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 05/03/2020 el solꞏlicitant va dipositar aquest 
import. 
  
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. DA20.065, 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.- Vist el contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es 
modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisis sanitària ocasionada pel 
COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en virtut de 
la qual s’introdueix, entre altres disposicions, una Disposició Addicional Cinquena a 
l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de 
la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat: 
 

«Disposició addicional cinquena. Condicions per al desenvolupament d’activitats 
relacionades amb obres d’intervenció en edificis. 
 
1. S’aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d’intervenció en 
edificis existents establerta per l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la que se 
suspenen determinades 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 aquesta activitat.  
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2. En la realització de les obres a les quals es refereix l’apartat anterior es 
garantiran en tot cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de 
seguretat entre persones de dos metres.» 

 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència solꞏlicitada. 
 
Així mateix, en compliment d’allò previst a la Disposició addicional cinquena l’Ordre 
SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit 
nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 
1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en el transcurs de les obres es 
garantiran en tot cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat 
entre persones de dos metres.” 
 
RESULTANT que s’han acomplert 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, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels 
següents, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors al Sr. xx, per al canvi d’ús de local a habitatge 
al C/Montnegre, 20, segons projecte de l’arquitecte xx, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat, amb les següents condicions particulars: 
 

 En cas d’ocupació de la via pública durant les obres, serà necessari notificar-ho 
prèviament a la policia municipal a través del model de solꞏlicitud normalitzat i 
liquidar les taxes corresponents. 

 
 Així mateix, en compliment d’allò previst a la Disposició addicional cinquena 

l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova 
normalitat, en el transcurs de les obres es garantiran en tot cas les mesures 
adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de dos 
metres.” 

 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional núm. 2020/0000000287, per import de mil dos-cents un euro amb seixanta-
cinc cèntims d’euro (1.201,65€) i l’autoliquidació provisional núm. 2020/0000000286, en 
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concepte de taxes per import de tres-cents trenta-tres euros amb noranta-sis cèntims 
d’euro (333,96€). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia per als valors urbanístics en risc per 
import de sis-cents euros amb vuitanta-dos cèntims d’euro (600,82€), segons 
autoliquidació provisional núm. 2020/0000000288. Consta a l’expedient que s’ha 
dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
2.2. Alcaldia 

 
2.2.1.RELACIÓ DECRETS DEL 29 DE JUNY AL 5 DE JULIOL 2020 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 29 de juny al 5 de juliol de 2020: 
 
Fets: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2020/1025 Decret modificació data proves tècnic contractació 30/06/2020 

RESAL2020/1026 Decret d'Alcaldia celebració matrimoni civil 30/06/2020 

RESAL2020/1027 Decret requeriment documentació 30/06/2020 

RESAL2020/1028 04 Decret d'Alcaldia solꞏlicitud préstec PCL 2020 30/06/2020 

RESAL2020/1029 Decret Convocatòria JGL ordinària 02072020 30/06/2020 

RESAL2020/1030 decret incoació rp 30/06/2020 

RESAL2020/1031 Decret nomenament assessor de direcció com a personal eventual 30/06/2020 

RESAL2020/1032 Decret AI 30_06 30/06/2020 

RESAL2020/1033 Decret contractació aux. adm. Serv. Socials - COVID19 01/07/2020 

RESAL2020/1034 Decret nomenament tresorera acctal. 01/07/2020 

RESAL2020/1035 Decret pròrroga nomenament func. interina 01/07/2020 

RESAL2020/1036 Decret encàrrec redacció projecte substitució ascensor N-II 01/07/2020 

RESAL2020/1037 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial Seguretat Social i ordena 
pagament TC maig 2020

01/07/2020 

RESAL2020/1038 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ A. GAUDÍ, 33 B 01/07/2020 

RESAL2020/1039 Incoació restauració Cadillac 12 esc 01/07/2020 

RESAL2020/1040 Decret reincorpació lloc de treball agent PL - Comissió Serveis 01/07/2020 

RESAL2020/1041 Decret sobreseiment procediment Isla Cristina 12 01/07/2020 

RESAL2020/1042 Decret pròrroga contractes personal SOC 01/07/2020 

RESAL2020/1043 Decret aprovació factura 8 certificació Teatre Odeon 01/07/2020 

RESAL2020/1044 Decret aprovació de factures F_2020-29 TAXES ORGT 2020 01/07/2020 

RESAL2020/1045 08_Decret baixa valors per duplicat 01/07/2020 

RESAL2020/1046 Decret d’aixecament del reparament per l’aprovació de factures 
F_2020_23 Fase O

01/07/2020 

RESAL2020/1047 Decret INCOACIÓ civisme xx 02/07/2020 

RESAL2020/1048 Decret targeta d'aparcament individual 02/07/2020 

RESAL2020/1049 Decret assabentat renúncia lloguer plaça 225 02/07/2020 

RESAL2020/1050 Decret targeta d'aparcament  02/07/2020 

RESAL2020/1051 Decret INCOACIÓ civisme xx 02/07/2020 
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RESAL2020/1052 Decret targeta d'aparcament 02/07/2020 

RESAL2020/1053 Decret nomenament membres Mesa 02/07/2020 

RESAL2020/1054 (D) Decret aprovació de factures F_2020_23 Fase O 02/07/2020 

RESAL2020/1055 Decret préstec ajudes tècniques C.x 02/07/2020 

RESAL2020/1056 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 03/07/2020 

RESAL2020/1057 Convocatòria CI Especial de Planejament Urbanístic 080720 03/07/2020 

RESAL2020/1058 Decret INCOACIÓ civisme xx 03/07/2020 

RESAL2020/1059 Decret INCOACIÓ civisme xxx 03/07/2020 

RESAL2020/1060 Decret AI 01_07 03/07/2020 

RESAL2020/1061 Decret atorgament premis comparses Rua 2020 03/07/2020 

 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcalde accidental 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’or-
ganització, 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 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Recursos Humans i Organització 

 
3.1.1.APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA D'ADMINISTRATIU 
PER PROMOCIÓ INTERNA 
 
Fets: 
 
A la plantilla de personal laboral hi ha vacant una plaça d'administratiu/va que està 
dotada pressupostàriament per a tot l’any 2020.   
 
Atès que  la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2020, va aprovar una segona 
Oferta Pública d’Ocupació, parcial per al 2020, en la que s’incloïa aquesta plaça. 
  
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data  6 juliol de 2020, que 
es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
La tècnica de Recursos Humans, a requeriment de la Intervenció Municipal, en relació 
amb l’aprovació de les bases específiques i la convocatòria per a la provisió d’un lloc de 
treball d’administratiu,  per promoció interna,  emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- A la plantilla de personal laboral hi ha una plaça d’administratiu/va,  que es 
troba vacant. Aquesta plaça té dotació pressupostària per a tot l’any,  en el pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’any 2020, amb un import màxim de 26.114,90 € en 
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concepte de salari a percebre pel treballador i de 8.050,86 € en concepte de cotització 
social a càrrec de l’empresa. 
 
Segon.- La Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2020, va aprovar una segona 
aprovació parcial  l’Oferta Pública d’Ocupació, per a l’any 2020, que va ser publicada en 
el BOPB en data 18 de maig de 2020, en la que s’incloïa aquesta plaça. 
 
Tercer.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base generals 
reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà completat amb les 
bases específiques que regeixin expressament cada convocatòria, i que seran les 
aquestes darreres les que determinaran els requisits específics que es requereixin en 
cada procés en concret. 
 
Les presents bases determinen els requisits específics que han de complir els aspirants 
als llocs de treball. 
 
Quart.- L’article 61 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, estableix que els processos 
selectiu tindran caràcter obert i garantiran la lliure concurrència, així com que els 
procediments de selecció tindran cura de la connexió entre el tipus de proves a superar 
i l’adequació  a les tasques a desenvolupar en el lloc de treball convocats incloent-hi,  
en el seu cas, les proves pràctiques  que siguin necessàries. Aquestes proves podran 
consistir en la comprovació dels coneixements i la capacitat analítica dels aspirant, 
expressats de forma oral o escrita, en la realització d’exercicis que demostrin la 
possessió d’habilitats necessàries. 
 
A les bases específiques es preveu la realització de proves pràctiques relacionades amb 
el temari específic que consta a l’annex d’aquestes bases. 
 
Cinquè.- L’article 8, del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’aproven les regles 
bàsiques i els programes mínims als que s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels 
funcionaris d’administració local, estableix que els programes dels exercicis teòrics de 
selecció seran els aprovats per cada Corporació i contindran matèries comunes  i 
matèries específiques, que versaran sobre el contingut de les funcions i tasques 
atribuïdes legalment a l’escala, subescala o classe a que es refereixin les proves. Per a 
l’ingrés en el subgrup C1, estableix que el nombre mínim de temes a desenvolupar és 
de 40. 
 
L’Annex I de les bases generals estableix que, per a les agrupacions professionals, el 
temari per a les matèries comunes consta de 12 temes. Les presents bases específiques 
estableixen  a  més a més, 28 temes com a temari específic. 
 
Per tot això, s’informa que la cobertura definitiva de la plaça d’administratiu, per 
promoció interna,  reuneix els requisits legals exigits i les bases específiques per a 
aquest procés selectiu, reuneixen els requisits mínims exigits per la normativa de legal 
aplicació. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica.  
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Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 26.114,90  la qual cosa 
suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 7.050,86 €. 
 
Atès que en el pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a l’any 2020, a 
la partida 40 23100 13000, hi ha consignació pressupostària suficient per assumir les 
despeses derivades d'aquesta contractació i a la partida 40 23100 16001, per assumir 
les quotes socials, derivades de la contractació abans esmentada, que s'estima que  
serà  dins l'any 2020. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de treball 
i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, 
 
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 les bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs oposició de 
promoció interna, d'una plaça d’administratiu, vacant a la plantilla de personal laboral 
d'aquest Ajuntament, que s’adjunten com annex i aprovar la convocatòria del procés 
selectiu corresponent. 
 
Segon.- Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el Diari Oficiat de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  
 
Tercer.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2020, per import 
de 5.527,06 €, en concepte de salari a percebre pel treballador,  amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40 23100 13000 € i de 2.012,75 € en concepte de cotització social a 
càrrec de l’empresa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40 23100 16001. 
 
Quart.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits 
necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista en aquest 
acord.  
 
Cinquè.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
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5. PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:15 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


