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

LOCAL DE DATA 8 D'ABRIL DE 2021 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:30 
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.  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/14 ordinari 01/04/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets de data del 22 al 28 de març de 2021 
2.1.2. Llibre Decrets segona quinzena mes de març 2021 
  
3.Donar compte de resolucions judicials 
 
4.Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/14 ordinari 01/04/2021 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
1 d’abril de 2021 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 22 AL 28 DE MARÇ DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 22 al 18 de març de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/624 (NUL)Decret aprovació factures OPA''s 2020 FASE O (2) 22/03/2021 

RESAL2021/625 Decret anul·lació de factura F_2021_183 22/03/2021 

RESAL2021/626 Decret embargament salari_-- 22/03/2021 

RESAL2021/627 Decret aprovació 17a certificació obres Odèon 22/03/2021 

RESAL2021/628 Decret sobreseiment restauració Pg 22/03/2021 

RESAL2021/629 DECRET PRIMERA OCUPACIO ROCATEL 22/03/2021 

RESAL2021/630 Decret d'aixecament del reparament 22/03/2021 

RESAL2021/631 Decret BAIXA 1700000004 - correcte 22/03/2021 

RESAL2021/632 Decret tarja aparcament 22/03/2021 

RESAL2021/633 Decret rectificació bases concurs Secretaria 22/03/2021 

RESAL2021/634 Decret autorització definitiva -- 22/03/2021 

RESAL2021/635 Decret INCOACIÓ civisme -- 22/03/2021 

RESAL2021/636 Resolució  incoació rp 22/03/2021 

RESAL2021/637 Decret BAIXA sanció 99663 22/03/2021 

RESAL2021/638 Decret RR exp.20-222162 22/03/2021 

RESAL2021/639 Decret exp.102664 22/03/2021 

RESAL2021/640 Decret renovació targeta d'aparcament individual 22/03/2021 

RESAL2021/641 Resolució desestimatòria rp 22/03/2021 

RESAL2021/642 Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions assistències càrrecs electes març 
2021 

23/03/2021 

RESAL2021/643 Decret aprovació de factures F_2021_10 de data 11 març fase O 23/03/2021 

RESAL2021/644 Decret aprovació de factures F_2021_09 de data 10 de març fase O 23/03/2021 

RESAL2021/645 Decret concessió bestreta Sra. --- 23/03/2021 

RESAL2021/646 Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina febrer 2021 23/03/2021 

RESAL2021/647 Decret aprovació factures F_2021_07 de data 26 de 23/03/2021 

RESAL2021/648 Decret RESOLUCIÓ TM 23/03/2021 

RESAL2021/649 Decret RESOLUCIÓ civisme --- 23/03/2021 

RESAL2021/650 Decret exp.110598 23/03/2021 

RESAL2021/651 Decret RESOLUCIÓ civisme --- 23/03/2021 

RESAL2021/652 Decret RR exp.20-227015 23/03/2021 

RESAL2021/653 Resolució aprovació certificacions 1-2-3 obres adequació nau 23/03/2021 
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RESAL2021/654 Decret aprovació relació AD's Q_2021_07 23/03/2021 

RESAL2021/655 Decret AI 22_03 23/03/2021 

RESAL2021/656 Decret PS 22_03 23/03/2021 

RESAL2021/657 Decret INCOACIÓ civisme --- 23/03/2021 

RESAL2021/658 Decret Convocatòria JGL ordinària 25032021 23/03/2021 

RESAL2021/659 Decret exp.20-224612 23/03/2021 

RESAL2021/660 Decret adjudicació servei manteniment semàfor en fase vermella 23/03/2021 

RESAL2021/661 Decret exp.21-228574 23/03/2021 

RESAL2021/662 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 23/03/2021 

RESAL2021/663 decret lloguer nínxol número 1847 25/03/2021 

RESAL2021/664 Decret aprovació factura certificació 17a certificació rehabilitació teatre Odèon 25/03/2021 

RESAL2021/665 001_ Decret creació Registre funcionaris habilitats de l'Ajuntament de Canet de 
Mar 

25/03/2021 

RESAL2021/666 Decret RESOLUCIÓ civisme --- 25/03/2021 

RESAL2021/667 003_Decret de sol·licitud danys Glòria a la Generalitat 25/03/2021 

RESAL2021/668 Decret adscripció provisional lloc de treball de directora Escola Bressol 25/03/2021 

RESAL2021/669 Decret AI 24_03 25/03/2021 

RESAL2021/670 Decret liquidació aportació reintegrable collegi Yglesias 25/03/2021 

RESAL2021/671 Decret convocatòria CI Especial Policia Local 300321 25/03/2021 

RESAL2021/672 Decret aprovació nòmina mes de març 2021 25/03/2021 

RESAL2021/673 Decret execució Sentencia 33_2021 25/03/2021 

RESAL2021/674 DECRET DEVOLUCIONS DE GARANTIES I FIANCES D'OBRES 25/03/2021 

RESAL2021/675 DECRET DEVOLUCIÓ DE GARANTIES I FIANCES D'OBRES 25/03/2021 

RESAL2021/676 Resolució ampliació termini presentació ofertes licitació obres coberta 
Ajuntament 

25/03/2021 

RESAL2021/677 Resolució nomenament membres Mesa contractació obres coberta 25/03/2021 

RESAL2021/678 Resolució nomenament membres Mesa contractació obres instal·lació elèctrica 
Ajuntament 

26/03/2021 

RESAL2021/679 Decret de 1a Tinença d'Alcaldia d'ordenació de pagaments 26/03/2021 

RESAL2021/680 Decret INCOACIÓ civisme --- 26/03/2021 

RESAL2021/681 DECRET DEVOLUCIONS DE GARANTIES I FIANCES D'OBRES 26/03/2021 

RESAL2021/682 Decret  RETORN PERÍODE BONIFICACIÓ exp.20-224909 26/03/2021 

RESAL2021/683 Decret RR exp.2000000187 26/03/2021 

RESAL2021/684 DECRET DEVOLUCIONS DE GARANTIES I FIANCES D'OBRES 26/03/2021 

RESAL2021/685 Decret RR exp.2000000201 26/03/2021 

RESAL2021/686 Decret actualització IPC 2021 – Res. GUILLEM MAS 26/03/2021 

RESAL2021/687 Decret d'Alcaldia de rectificació d'errors padró EB 2021_02 26/03/2021 

RESAL2021/688 Resolució Alcaldia declaració caducitat expedient diciplinari TIP --- 26/03/2021 

RESAL2021/689 Decret adjudicació servei estudi senyalització vertical i horitzontal 26/03/2021 

RESAL2021/690 Decret aprovació memòria valorada reasfaltat diversos carrers 26/03/2021 

RESAL2021/691 Decret desestimació recurs CEESC_bases educador social  26/03/2021 

RESAL2021/692 Decret aprovació 18a certificació obres Odèon 26/03/2021 

 
 
2.1.2. LLIBRE DECRETS SEGONA QUINZENA MES DE MARÇ DE 2021 
 
Fets: 
 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
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segona quinzena del mes de març de 2021. 
 
 
 
 
 
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’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
 
3.1. Secretaria 

 
3.1.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CATÀLEG 2021 DISPOSITIUS I PROGRAMARI 
TELETREBALL 
 
Fets: 
 
Vist que en el BOPB del dia 01 de febrer de 2021 es va publicar l’acord adoptat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener 2021, en relació 
a l’aprovació de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-
2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 12/2021). 
 
Vist que d’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, es posen 
a disposició dels governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic o 
material. 
 
Vist que en el Catàleg 2021 del Pla de concertació de Xarxes de Governs Locals 2020-
2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació 
de Barcelona, s’inclou el fons de prestació “Dispositius i programari per facilitar el treball 
remot” per finançar la dotació de dispositius, equips informàtics i programari adquirits 
per potenciar el treball en remot, destinats a ajuntaments de fins a 20.000 habitants. 
 
Vist que l’esmentat règim de la convocatòria del Catàleg 2021 estableix que els fons de 
prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb concurrència i 
sense necessitat de sol·licitud, i que segons el sistema de quantificació de la participació 
de cada ens publicat a l’acord, l’Ajuntament de Canet de Mar ocupa la posició 44, que 
correspon a un import concedit de 8.294,49 €. 
 
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. - Acceptar la subvenció que la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius de la Diputació de Barcelona ha atorgat per a l’actuació “Dispositius i 
programari per facilitar el treball remot” amb el codi: 21/Y/299254, per un import de 
8.294,49 €.  
 
Segon.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
3.2. Educació, Igualtat i Participació 

 
3.2.1. APROVACIÓ PAGAMENT SEGONA BESTRETA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB CANET PRO-MUSICA PER DUR A TERME L'ACTIVITAT 
D'ESCOLA DE MÚSICA DURANT EL CURS 2020-2021 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 10 de 
desembre de 2020, aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Canet Pro Musica 
per dur a terme l’activitat d’Escola de Música durant el curs 2020-2021, a l’edifici situat 
al passeig de la Misericòrdia, núm 13. 
 
Vist que en data 18 de desembre de 2020 es fa formalitzar la signatura del conveni entre 
l’entitat Canet Pro Música i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que al pacte vuitè de l’esmentat document sobre les aspectes econòmics del con-
veni, concretament al punt vuit s’estableix el pagament de dues bestretes per import de 
35% de l’import del conveni, una amb la seva signatura i l’altra durant el mes de març 
de 2021. 
 
Atès que al pressupost municipal vigent  hi ha prevista la despesa a la partida 
513262048300 AD 220200015452.  
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb Canet Pro Musica, el qual 
figura 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.-  Reconèixer l’obligació i aprovar el pagament per import de 8.750€ en concepte 
de segona bestreta en virtut del conveni del col·laboració vigent amb l’entitat Canet Pro 
Musica amb CIF G58881327 . 
 
Segon.-  Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.   
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3.2.2. ACCEPTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONS DE 
JOVENTUT - CONVOCATÒRIA 1/2020 
 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, va 
aprovar definitivament l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 17 de 
setembre de 2020, va aprovar la convocatòria 1/2020, en règim de concurrència 
competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per a l’exercici 2020 
 
Atès que en el corresponent a les competències de la regidoria de Joventut, la Junta de 
Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 30 de desembre de 2020, va 
subvencionar les següents entitats: 
 

Entitat NIF Projecte Subvenció 

ASSOCIACIÓ JUVENIL CA-
SAL AISIA 

G66289448 Estiu 2020 867,58 € 

ASSOCIACIO ESPLAI 
STRANKIS 

G05119075 
Casal d’estiu 
Strankis 2020 

958,90 € 

ASSOCIACIÓ JUVENIL ES-
PLAI BITXUS 

G64248354 
Campaments d’estiu 

2020 
673,52 € 

OTAKU SOUL G65130536 
Activitat curs 2020 – 

Manga i Anime / 
Jocs de Rol 

385,00 € 

 
Vista la documentació presentada per les entitats a mode de justificació. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de Joventut, que consta a l’expedient administratiu en el 
qual s’acredita que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar les subvencions 
justificades. 
 
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 1/2020 del programa de Joventut, atorgades per 
acord de Junta de Govern de 30 de desembre de 2020: 
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Entitat NIF Projecte Subvenció atorgada 
Import justificat 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
CASAL AISIA 

G66289448 Estiu 2020 867,58 € 891,69 € 

ASSOCIACIO ESPLAI 
STRANKIS 

G05119075 
Casal d’estiu 
Strankis 2020 

958,90 € 1.205,66 € 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
ESPLAI BITXUS 

G64248354 
Campaments d’es-

tiu 2020 
673,52 € 866,91 € 

 
Segon.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports concedits 
per acord de la Junta de Govern de 12 de desembre de 2019, i que no s'han justificat 
correctament, segons el següent detall 
 

A) Imports a revocar  

Nom d’entitat NIF Projecte  Import a revocar 

OTAKU SOUL G65130536 
Activitat curs 2020 – Manga i 

Anime / Jocs de Rol 
47,15 € 

 

B) Incompliments que motiven revocació  

Nom entitat NIF Projecte Observacions 

OTAKU SOUL G65130536 
Activitat curs 2020 – Manga i 

Anime / Jocs de Rol 

- El tiquet de transport aportat 
només està validat amb tres 
trajectes.  

- El departament d’Intervenció no 
accepta les comissions 
bancàries com a despesa 
elegible. 

 

Tercer.- Concedir a l’entitat beneficiària inclosa en el procediment de revocació parcial 
un termini de 15 dies per efectuar al·legacions o aportar els documents que estimi opor-
tuns. 

 

Quart.- Indicar als serveis de Tresoreria que procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament justificada, 
segons el següent detall: 

 

Entitat NIF Projecte Subvenció atorgada 
Import a revo-

car 
Import 2n pa-

gament 

ASSOCIACIÓ JUVE-
NIL CASAL AISIA 

G66289448 Estiu 2020 867,58 € 0,00 € 433,79 € 

ASSOCIACIO ESPLAI 
STRANKIS 

G05119075 
Casal d’estiu 
Strankis 2020 

958,90 € 0,00 € 479,45 € 

ASSOCIACIÓ JUVE-
NIL ESPLAI BITXUS 

G64248354 
Campaments 
d’estiu 2020 

673,52 € 0,00 € 336,76 € 

OTAKU SOUL G65130536 

Activitat curs 
2020 – Manga i 
Anime / Jocs de 

Rol 

385,00 € 47,15 € 145,35 € 

  

Cinquè.- Reconèixer l’obligació per import 1.395,35 € amb càrrec a l’aplicació 
41.33700.48200. 



 

8 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

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

 

Sisè.- 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. 

 

Setè.- Notificar el present acord, a les entitats beneficiàries de les subvencions atorga-
des dins la convocatòria 1/2020, programa de Joventut. 

 

Vuitè.- Comunicar als departaments de Joventut, Intervenció i Tresoreria. 

 
 
3.3. Acció Social i Ciutadania 

 
3.3.1. APROVACIÓ AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL NÚMERO BSGG09/2021 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG09_2021 de data 1 d’abril de 2021 per import 
de 1.320€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost aprovat per a l’exercici 2021. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG09_2021 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
 
 
 
 
 
 RELACIÓ NÚM.:   BSGG09_2021   01-04-21  
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NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

61 --- -- habitatge/lloguer/hipoteca       360,00 €  El mateix -- 

62 - -- allotjament d'urgència       892,00 €  

ESTANCIAS MA-
TARO S.L  / HOS-

TAL ISLA CRISTINA 
DE MATARÓ.   

B-66114943 

63 -- - desplaçaments         68,00 €  
JORDI PLA SERVEI 

DE TAXI                                          
- 

TOTAL          1.320,00 €      

 
 
Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 

 
3.4. Urbanisme 
 
3.4.1. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER 
SANT PERE I ESCALES DEL CARRER SANT ISIDRE 

 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 d’agost de 2018, va acordar aprovar 
inicialment el projecte bàsic i executiu de la substitució del paviment i millora de les 
infraestructures del carrer St. Pere. 

L’aprovació definitiva de l’esmentat projecte, redactat pels Serveis Tècnics municipals, 
es publica al BOPB del dia 15 d’octubre de 2018 i al DOGC núm. 7227, de data 16 
d’octubre de 2018. 

A causa de la necessitat de modificar el projecte, que no cobria el cost del desamiantat 
d’una conducció d’aigua que s’ha de desmuntar i la possibilitat d’incorporar uns sòls 
propietat de la Diputació, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 
d’octubre de 2019, acorda el desistiment de les formalitzacions dels contractes 
d’execució de les obres. 

Atesa la voluntat i necessitat de l’Ajuntament de tirar endavant amb aquesta actuació, 
vist que era necessari contractar la redacció del projecte executiu adaptat a les noves 
determinacions i donat que aquest servei no es pot prestar des dels serveis tècnics 
municipals per no disposar de prou recursos humans per fer-ho, en virtut del Decret 
núm. 916/2020, de 10 de juny, de l’Alcaldia, es resol encarregar a l’empresa ROSELLÓ-
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SANGENÍS ARQUITECTES, SCP, la redacció del projecte executiu i estudi de seguretat 
i salut de les obres de “Substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer 
St. Pere de Canet de Mar”. 

En data 19 de gener de 2021 (ENTRA-2021-420) va tenir entrada al Registre general de 
l’Ajuntament de Canet de Mar el “Projecte de reurbanització del carrer Sant Pere i esca-
les del carrer Sant Isidre”, redactat pels arquitectes -, de ROSELLÓ-SANGENÍS, AR-
QUITECTES, SCP, per encàrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. En data 25 de març 
de 2021 (ENTRA-2021-2794) ha tingut entrada una actualització. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta i l’enginyera municipals en data 26 de 2021, 
que es transcriu a continuació: 
 

 
“INFORME TÈCNIC 

 

FETS 

Per decret de la 2a Tinència d’alcaldia núm. 2020/916 de data 10 de juny de 2020 es 
va resoldre encarregar a l’empresa Roselló-Sangenís, arquitectes SCP, la redacció 
del projecte executiu i estudi de seguretat i salut de les obres de “Substitució del 
paviment i millora de les infraestructures del carrer St. Pere de Canet de Mar”. 

 
En data 19 de gener de 2021 i amb registre d’entrada 420 -- en representació de 
Roselló-Sangenís Arquitectes presenta el projecte de “Reurbanització del carrer 
Sant Pere i escales del carrer Sant Isidre a Canet de Mar”. N’ha presentat una 
actualització en data 25 de març de 2021 i registre d’entrada 2794. El projecte pren 
com a base de partida el projecte executiu de substitució del paviment i millora de les 
infraestructures redactat pels serveis tècnics municipals l’any 2018. L’àmbit 
d’actuació té una superfície total de 626,57 m2 i el preu del pressupost del contracte 
es determina en 399.697,69 € (IVA inclòs). Aquest pressupost no inclou els treballs a 
realitzar per part de la companyia de distribució elèctrica, AGBAR i E-
DISTRIBUCIÓN, els quals s’estima que tindran un cost de 2.211,29 €. 
 

FONAMENTS DE DRET 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canet de Mar (POUM) 

 Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació 

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

 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 

PRIMERA.- D’acord amb l’art. 9 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
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locals, les obres proposades tenen la consideració d’obres ordinàries per no estar 
qualificades com a obres d’urbanització d’acord amb la legislació urbanística. Doncs 
es tracta de la millora i substitució d’elements d’una via pública amb una urbanització 
executada. En conseqüència, l’obra es regirà per la normativa de règim local i es 
classificarà com una obra de reforma de la urbanització existent. 

Les actuacions proposades es resumeixen en: 

- Enderroc de la totalitat dels paviments existents i els espais afectats pels serveis, 
tant del carrer com de les escales. 

- Substitució de tots els col·lectors i claveguerons en mal estat. 

- Incorporació de nova xarxa de pluvials connectada al calaix existent a la Riera 
Buscarons. 

- Renovació de la xarxa d’aigua potable. 

- Soterrament dels creuaments d’Endesa. 

- Soterrament dels creuaments d’Enllumenat. 

- Creació d’un calaix de telecomunicacions soterrat com a previsió per a futures 
instal·lacions. 

- Pavimentació a base de llamborda de pedra de granit acompanyat de formigó 
rentat a l’àcid o desactivat. Puntualment en espais no afectats de pas de cotxes 
es col·loca pedra de Sant Vicenç. 

- Plantació en jardineres i escocells amb incorporació de xarxa de reg. 
 
S’ha utilitzat com a base topogràfica un aixecament dut a terme per Altiplà 

Serveis Topogràfics el juliol del 2018 per encàrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
Aquest aixecament va utilitzar les coordenades ETRS89 projecció UTM. Al projecte 
presentat s’especifica que és imprescindible la utilització d’una estació topogràfica 
d’última generació, amb permanència a l’obra, per tal de dur a terme les obres 
proposades i es preveu una partida per a la presencia d’un topògraf durant la seva 
execució. 

 
El projecte incorpora la informació sobre la xarxa de gas sobre la qual no 

s’actua, però que cal tenir en compte per al correcte desenvolupament dels treballs 
evitant qualsevol afectació a la mateixa. 

 

SEGONA.- L’art. 233 de la LCSP estableix el contingut mínim dels projectes, que 
hauran de contenir com a mínim: 

a) una memòria en la que es descrigui l'objecte de les obres, que recollirà els 
antecedents i situació prèvia a les mateixes, les necessitats a satisfer i la justificació 
de la solució adoptada, detallant els factors de tot l'ordre a tenir en compte. 

b) els plànols del conjunt i de detall necessaris per a que l'obra quedi perfectament 
definida, així com les que delimiten l'ocupació de terrenys i la restitució de servituds 
i demés drets reals, en el seu cas, i serveis afectats per la seva execució. 

c) el plec de prescripcions tècniques particulars, on es farà la descripció de les obres 
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i es regularà l'execució, amb expressió de la forma en que aquesta es portarà a terme, 
les obligacions d'ordre tècnic que correspondran al contractista, i la manera en que 
es portarà a terme l'amidament de les unitats executades i el control de la qualitat 
dels material utilitzats i del procés d'execució. 

d) un pressupost, integrat o no per varis parcials, amb expressió dels preus unitaris i 
dels descompostos, en el seu cas, estat d'amidaments i els detalls precisos per a la 
valoració. 

e) un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter indicatiu, 
amb previsió, en el seu cas, del temps i cost. 

f) les referencies de tot tipus en que es fonamentarà el replanteig de l'obra. 

g) L'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, l'estudi bàsic de seguretat i salut, en 
els termes previstos a les normes de seguretat i salut de les obres. 

h) tota la documentació prevista a les normes de caràcter legal o reglamentari. 

El projecte presentat conté els següents apartats: 

- Memòria amb els següents annexos 

o Annex I. Enderrocs i moviments de terres 

o Annex II Replanteig i definició geomètrica 

o Annex III. Xarxa de clavegueram 

o Annex IV. Ferms i paviments 

o Annex V. Enllumenat. 

o Annex VI. Reg 

o Annex VII. Plantació 

o Annex VIII. Serveis afectats i implantació de serveis 

o Annex IX. Control de qualitat 

o Annex X Normativa d’aplicació 

o Annex XI Justificació de preus 

o Annex XII. Vialitat en fase d’obres. Senyalització. 

o Annex XIII. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

o Annex XIV. Gestió de residus 

- Plànols 

- Plec de prescripcions tècniques 

- Pressupost 

 
TERCERA.- La major part dels terrenys de l’àmbit d’actuació formen part del sistema 
viari, clau SX, definit a l’art. 121 de la normativa del POUM. Tant mateix, hi ha una 
superfície d’uns 38 m2 que correspon a un accés secundari de l’edifici de l’Escola 
Universitària i Centre de recerca de Teixits de Punt, la qual està qualificada de 
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sistema d’equipaments sota la clau “SE”. Les obres proposades són compatibles amb 
les qualificacions del sòl que atorga el POUM i s’ajusten a les necessitats funcionals 
de l’equipament existent. 
 

VALORACIÓ 

El projecte presentat inclou la totalitat de la documentació necessària d’acord 
amb l’art. 233 de la LCSP i compleix la normativa urbanística d’aplicació, alhora que 
dona resposta a les necessitats detectades pels serveis tècnics municipals dotant 
l’espai de les qualitats adequades a l’entorn urbà de centre històric. 

 
D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, el projecte executiu defineix el 
pressupost d’execució material, les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA 
amb els imports següents: 

 
 

Pressupost d’execució material obra                277.587,12 € 
Despeses generals 13% + Benefici Industrial 
6% 

52.741,55 € 

Total 330.328,67 € 
IVA 21% 69.369,02 € 
Pressupost d’execució per contracte 399.697,69 € 

 

Tanmateix, caldrà executar els treballs no contemplats en el projecte inclosos al 
pressupost E-DISTRIBUCIÓN que tenen un cost total de 2.211,29 €, IVA del 21% 
inclòs, en la versió “Tot Client” de E-Distribución, segons el següent desglossament: 

 
E-DISTRIBUCIÓN reforç o adequació de la xarxa  
Total 1.827,51 € 
IVA 21% 383,78 € 
Pressupost d’execució per contracte total* 2.211,29 € 

*Versió “tot client” d’E-Distribución 

 

La versió “Tot ENDESA” d’aquesta mateixa actuació té un cost total de 25.533,70 €, 
IVA del 21% inclòs, segons el següent desglossament: 

 
E-DISTRIBUCIÓN reforç o adequació de la xarxa  
Total 21.102,23 € 
IVA 21% 4.431,47 € 
Pressupost d’execució per contracte total* 25.533,70 € 

*Versió “tot Endesa” d’E-Distribución 

 

El termini d’execució de les obres s’estima en 6 mesos i s’inclou un pla d’obra. 
S’estableix la següent proposta de classificació del contractista d’acord amb el que 
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es disposa en el “Reglament General de Contractació”: “obra vials i pistes” Grup 
G, Subgrup 6, Categoria 4. 

Conseqüentment, un cop revisat el projecte s’informa favorablement per a la seva 
aprovació.” 
 

Vist l’informe jurídic emès per la TAG d’Urbanisme en data 26 de març de 2021, que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE 
REURBANTIZACIÓ DEL CARRER SANT PERE I ESCALES DEL CARRER SANT 
ISIDRE A CANET DE MAR 
 
FETS 
 
En data 19 de gener de 2021 (ENTRA-2021-420) va tenir entrada al Registre general 
de l’Ajuntament de Canet de Mar el “Projecte de reurbanització del carrer Sant Pere 
i escales del carrer Sant Isidre”, redactat pels arquitectes --, de ROSELLÓ-
SANGENÍS, ARQUITECTES, SCP, per encàrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
En data 25 de març de 2021 (ENTRA-2021-2794) ha tingut entrada una actualització. 

L’esmentat projecte té per objecte, segons es fa constar a la memòria, donar resposta 
a una sèrie de necessitats relatives al l’espai públic de Canet de Mar, que es poden 
resumir en tres: 
 
- Reurbanització del carrer de Sant Pere. Una de les artèries històriques del barri 

antic del poble en un mal estat evident resultat de nombroses intervencions 
puntuals relacionades exclusivament amb les infraestructures. 

- Reurbanització de les escales del c. Sant Isidre. Un altre itinerari urbà històric en 
mal estat i afectat especialment per les escorrenties de les aigües de pluja que, 
provinents dels carrers de la seva part alta, desguassen en superfície 
impossibilitant la mobilitat en períodes de pluja. 

- Establir estratègies paisatgístiques, materials i solucions constructives que es 
puguin replicar en les successives obres de reurbanització del barri antic amb la 
voluntat d’atorgar-li la continuïtat i la qualitat exigible a un teixit representatiu i 
amb capacitat de generar sentit de pertinença dels seus vilatans. 

 
En data 26 de març de 2021 l’arquitecta i l’enginyera municipals han emès informe 
conjunt, favorable al referit projecte, posant de manifest que la documentació 
aportada compleix amb el contingut mínim que han de tenir els projectes, determinat 
pel tipus d'obra a realitzar, a l'art. 233.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
Així mateix manifesten que, d’acord amb l’art. 9 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, les obres proposades tenen la consideració d’obres ordinàries 
per no estar qualificades com a obres d’urbanització d’acord amb la legislació 
urbanística, atès que es tracta de la millora i substitució d’elements d’una via pública 
amb una urbanització executada. En conseqüència, l’obra es regirà per la normativa 
de règim local i es classificarà com una obra de reforma de la urbanització existent. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 

 Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC), 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), 

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

 
CONSIDERACIONS  
 
Primera.- D’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), 
tenen la consideració d’obres locals les que executen els ens locals per a la prestació 
dels serveis de la seva competència, ja es tracti d’obres de nova planta, de reforma, 
de reparació, de conservació o de manteniment. Aquestes obres, segons especifica 
l’article 9.1 del mateix reglament, poden ser d’urbanització o ordinàries. 
 
L’arquitecta i l’enginyera municipals, en el seu informe de data 26 de març de 2021, 
determinen que el projecte que ara se sotmet a aprovació inicial s’inscriu dins el 
concepte d’obra ordinària de reforma de la urbanització existent, segons la 
classificació que fa de les obres locals l’article 12 ROAS.  
 
Segona.- L’article 37 ROAS preveu el procediment a seguir per a l’aprovació dels 
projectes d’obres ordinàries que consisteix, en síntesi, en un acord d’aprovació 
inicial, l’obertura d’un període d’informació pública, notificació individual, si s’escau, 
i aprovació definitiva. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC) i l’apartat 2 de l’esmentat article 37 ROAS, el projecte s’ha de sotmetre 
a informació pública, pel termini de trenta dies, com a mínim, durant els quals es pot 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
 
Aquesta informació pública, tot i que ni el ROAS ni el TRLMC regulen per quin mitjà 
s’ha de realitzar, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 45.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, cal entendre que aquesta informació es fa mitjançant publicació al BOPB. 
 
L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la 
corporació, tal i com preveu l’article 38.1 ROAS.  
 
El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos, a comptar de 
l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat 
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del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a l’acabament 
d’aquell. 

Tercera.- L’article 37.2 ROAS estableix que, simultàniament al tràmit d’informació 
pública del projecte, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions 
només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es 
tracti. 

En aquest aspecte, a l’informe tècnic no s’assenyala cap altra administració o 
organisme al qual calgui sol·licitar informe o autorització. 

Quarta.- Pel que fa l’òrgan competent, l’article 38 del mateix text legal estableix que 
l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens 
locals, segons la distribució de competències prevista a la legislació de règim local. 

Segons disposa l’art. 231 LCSP, l’aprovació del projecte correspondrà a l’òrgan de 
contractació excepte quan aquesta competència estigui específicament atribuïda a 
un altre òrgan per norma jurídica.  

La Disposició Addicional Segona de la LCSP estableix que corresponen als alcaldes 
i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació 
respecte, entre d’altres, dels contractes d’obres, quan el seu valor estimat no superi 
el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis 
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui 
superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.  

No obstant, mitjançant Decret núm. 2019/1059, de 19 de juny, l’alcaldessa va delegar 
la competència per a la contractació dels procediments oberts en la Junta de Govern 
Local. 

CONCLUSIÓ 

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
proposta d’aprovació inicial del “Projecte d’obres de reurbanització del carrer Sant 
Pere i escales del carrer Sant Isidre”, redactat pels arquitectes --, de ROSELLÓ-
SANGENÍS, ARQUITECTES, SCP, per encàrrec de l’Ajuntament 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.- Aprovar inicialment el “Projecte de reurbanització del carrer Sant Pere i escales 
del carrer Sant Isidre a Canet de Mar”, redactat pels arquitectes --, del despatx ROSE-
LLÓ-SANGENÍS ARQUITECTES, SCP, amb un pressupost d’execució per contracte de 
330.328,67 €, més 69.369,02 €, en concepte d’IVA. 
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Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini de 30 dies, mit-
jançant publicació al BOPB, durant els quals es podran examinar i formular-hi les al·le-
gacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat al·le-
gacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
El projecte es podrà consultar a les dependències municipals, al Servei d’Urbanisme de 
l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web municipal (www.canetdemar.cat). 
 
Tercer.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que dis-
posa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics. 
 
 
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 17:30 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


