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

LOCAL DE DATA 11 DE FEBRER 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: 17:35 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
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. JGL2021/6 ordinari 04/02/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació de Decrets de data del 25 al 31 de gener de 2021 
 
2.2. Secretaria 
2.2.1. Aprovació 15a certificació i última Lot 2 Vialser 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/6 ordinari 04/02/2021 

 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
4 de febrer 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 DE DATA DEL 25 AL 31 DE GENER DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 25 al 31 de gener de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2021/167 Decret incoació sancionador residus 25/01/2021 

RESAL2021/168 Decret convocatòria Ple extraordinari 28012021 25/01/2021 

RESAL2021/169 Resolució Alcaldia creació Registre Activitats de Tractament 25/01/2021 

RESAL2021/170 Decret INCOACIÓ gossos xx 25/01/2021 

RESAL2021/171 Decret INCOACIÓ civisme xx 25/01/2021 

RESAL2021/172 Decret AI 21_01 25/01/2021 

RESAL2021/173 Decret INCOACIÓ gossos xx 25/01/2021 

RESAL2021/174 Decret requeriment documentació 25/01/2021 

RESAL2021/175 Decret INCOACIÓ civisme xxx 25/01/2021 

RESAL2021/176 Decret liquidació consum d'electricitat mercat municipal 25/01/2021 

RESAL2021/177 Decret renovació targeta d'aparcament 25/01/2021 

RESAL2021/178 Decret AI 25_01 26/01/2021 

RESAL2021/179 Decret IMI 25_01 26/01/2021 

RESAL2021/180 Decret PS 25_01 26/01/2021 

RESAL2021/181 Decret desballestament B0206x 26/01/2021 

RESAL2021/182 Decret desballestament E321011 26/01/2021 

RESAL2021/183 Decret RR exp.2000000183 26/01/2021 

RESAL2021/184 Decret RR exp.2000000236 26/01/2021 

RESAL2021/185 Decret RR exp.2000000279 26/01/2021 

RESAL2021/186 Decret RR exp.2000000331 26/01/2021 

RESAL2021/187 Decret de 1a TA ordenació de pagaments 2021-001 26/01/2021 

RESAL2021/188 Decret Convocatòria JGL ordinària 28012021 26/01/2021 
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RESAL2021/189 Decret RESOLUCIÓ TM xxx 26/01/2021 

RESAL2021/190 Decret exp.111654 26/01/2021 

RESAL2021/191 Decret RR civisme xxx 26/01/2021 

RESAL2021/192 Decret rectificació nòmina mes de desembre - Garantia Juvenil 26/01/2021 

RESAL2021/193 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia part variable deixalleria 2n trimestre 2020 27/01/2021 

RESAL2021/194 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia part variable deixalleria 3r trimestre 2020 27/01/2021 

RESAL2021/195 Decret (D) taxes terrassa estiu 20 -knet- 28/01/2021 

RESAL2021/196 Decret (D) taxes terrassa estiu 20 -torrent- 28/01/2021 

RESAL2021/197 Decret (D)  taxes terrassa estiu 20 -nou xandri- 28/01/2021 

RESAL2021/198 Decret (D) taxes terrassa estiu 20 -cal tibu- 28/01/2021 

RESAL2021/199 Decret (D) taxes terrassa estiu 20 -kbap- 28/01/2021 

RESAL2021/200 Decret (D) taxes terrassa estiu 20  -pica pica- 28/01/2021 

RESAL2021/201 Decret assabentat no activitat 28/01/2021 

RESAL2021/202 Decret (D) cobrament taxes terrassa estiu 20 -el gra- 28/01/2021 

RESAL2021/203 Decret (D) taxes terrassa estiu 20 -massamare- 28/01/2021 

RESAL2021/204 Decret (D) taxes terrassa estiu 20 -el mon del jabugo- 28/01/2021 

RESAL2021/205 Decret (D) taxes terrassa estiu 20 -pizzeria italia- 28/01/2021 

RESAL2021/206 Decret (D) taxes terrassa estiu 20 - a media luz- 28/01/2021 

RESAL2021/207 Decret (D) taxes terrassa estiu 20 -aqua- 28/01/2021 

RESAL2021/208 Decret llicència animal perillós - PEPA 28/01/2021 

RESAL2021/209 Decret incoació B9038xx 28/01/2021 

RESAL2021/210 Decret targeta d'aparcament individual 28/01/2021 

RESAL2021/211 Decret AI 27_01 28/01/2021 

RESAL2021/212 Provisió Incoació Devolució 28/01/2021 

RESAL2021/213 Decret Alcaldia reconeixement triennis gener 2021 29/01/2021 

RESAL2021/214 Decret d'Alcaldia d'incorporació de romanents de crèdit 29/01/2021 

RESAL2021/215 Decret desballestament B4419xx 29/01/2021 

RESAL2021/216 Decret desballestament 8760xx 29/01/2021 

RESAL2021/217 Decret d'Alcaldia indemnitzacions càrrecs electes gener 2021 29/01/2021 

RESAL2021/218 Decret acceptació renúncia nomenament eventual 29/01/2021 

RESAL2021/219 Decret d'Alcaldia de rectificació Decret RES2020_2282 29/01/2021 

RESAL2021/220 (D) Decret d'Alcaldia aprovació variables nòmina desembre 2020 29/01/2021 

RESAL2021/221 Decret baixa parada núm 4 - xxx 29/01/2021 

RESAL2021/222 Decret Reducció parada 15 xxx 29/01/2021 

RESAL2021/223 Decret devolució fiança i excés de pagament 29/01/2021 

RESAL2021/224 Incoació OE carrer Bonaire 9 29/01/2021 

RESAL2021/225 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ CLAUSELL 11-13 29/01/2021 

RESAL2021/226 Decret llicència Endesa carrers Sant Marc Monseny i Montnegre 29/01/2021 

RESAL2021/227 Decret incoació OE Sant Cristòfol 258 baixos 29/01/2021 

RESAL2021/228 (D) Decret aprovació nòmina mes de gener 29/01/2021 
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2.2. Secretaria 

 
2.2.1. APROVACIÓ QUINZENA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ EXECUCIÓ OBRES REPA-
RACIÓ DE LESIONS I DEFECTES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI DE LA FUNDACIÓ 
ELS GARROFERS, LOT 2. 
 
Fets: 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2019, es 
va resoldre adjudicar el contracte de les obres de reparació de lesions i defectes cons-
tructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers Lot 2, a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU, 
pel preu cert de 682.251,04 € exclòs el 21% d’IVA que puja un import de 143.272,72 €, 
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP), i al 
projecte anomenat “Projecte de reparació de lesions i defectes constructius a la Funda-
ció Els Garrofers” redactat per PMP Arquitectura, i a l’oferta presentada, així com les 
millores proposades presentades pel propi licitador.  
 
Atès que en data 7 de maig de 2019 es va procedir a la formalització del contracte per 
a l’execució de  les obres de reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de 
la Fundació Els Garrofers Lot 2. 
 
Atès que en data 16 de juliol de 2019 es va formalitzar l’acta de comprovació del replan-
teig de l’obra. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1852 de 31 d’octubre, es va resoldre 
aprovar la primera, segona i tercera certificació corresponents a l’execució de les obres 
de reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers 
Lot 2, emeses pels directors facultatius de l’obra, i que van pujar un import IVA inclòs, 
de 27.841,97 €, 11.793,41 € i 66.300,70 €, respectivament. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/2032 de 25 de novembre, es va 
resoldre aprovar la quarta certificació corresponent a l’execució de les obres de repara-
ció de lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers Lot 2, 
emesa pels directors facultatius de l’obra, i que va pujar un import IVA inclòs, de 
65.2056,13 €. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/2294 de 19 de desembre, es va 
resoldre aprovar la cinquena i sisena certificacions corresponents a l’execució de les 
obres de reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Gar-
rofers Lot 2, emeses pels directors facultatius de l’obra, i que van pujar un import IVA 
inclòs, de 107.788,19 € i 83.069,62 €, respectivament. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de març de 2020, va acordar 
aprovar l’acta núm. 1 de fixació de preus contradictoris formalitzada en data 9 de març 
de 2020 per a la substitució de trams de conducte de fibra de la calefacció, pujant un 
import global de 18.727,52 €, IVA inclòs. 
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/564 de 25 de març, es va resoldre 
aprovar la setena certificació corresponent a l’execució de les obres de reparació de 
lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers Lot 2, emesa pels 
directors facultatius de l’obra, i que va pujar un import IVA inclòs, de 7.614,41 €. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/923 de 12 de juny, es van resoldre 
aprovar les certificacions vuitena, novena i desena corresponents a l’execució de les 
obres de reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Gar-
rofers Lot 2, emeses pels directors facultatius de l’obra, i que van pujar un import IVA 
inclòs, de 41.610,81 €, 38.839,73 € i 42.739,40 €, respectivament. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/1106 de 10 de juliol, es va resoldre 
aprovar la certificació onzena corresponent a l’execució de les obres de reparació de 
lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers Lot 2, emesa pels 
directors facultatius de l’obra, i que va pujar un import IVA inclòs, de 70.002,65 €. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/1360 de 27 d’agost, es va resoldre 
aprovar la certificació dotzena corresponent a l’execució de les obres de reparació de 
lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers Lot 2, emesa pels 
directors facultatius de l’obra, i que va pujar un import IVA inclòs, de 30.947,50 €. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/1438 de 17 de setembre, es va re-
soldre aprovar la certificació tretzena corresponent a l’execució de les obres de repara-
ció de lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers Lot 2, 
emesa pels directors facultatius de l’obra, i que va pujar un import IVA inclòs, de 
91.248,51 €. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/1528 de 28 de setembre, es va re-
soldre aprovar la certificació catorzena corresponent a l’execució de les obres de repa-
ració de lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers Lot 2, 
emesa pels directors facultatius de l’obra, i que va pujar un import IVA inclòs, de 
70.313,62 €. 
 
Atès que en data 14 de desembre de 2020 es va formalitzar l’acta de recepció de les 
obres de reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els 
Garrofers Lot 2. 
 
Atès que en data 21 de desembre de 2020 s’ha registrat d’entrada en aquest Ajuntament 
la certificació núm. 15 i última, expedida per la direcció facultativa i signada de confor-
mitat pel contractista, que puja un import IVA inclòs, de 136.760,84 €. 
 
Vist l’informe emès en data 23 de desembre de 2020, per l’arquitecta tècnica municipal, 
en què dona el vistiplau formal a la certificació 15a. presentada, on fa constar que s’ha 
inclòs la partida amb el preu contradictori PC1 “retirada i substitució de conductes de 
climatització de fibra instal·lats a coberta bloc B i bloc A”, així com que l’escreix d’ami-
dament suposa un increment sobre el preu d’adjudicació de 47.826,29 €, IVA inclòs, no 
superant el 10% del preu d’adjudicació. 
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Vist l’informe tècnic emès en data 12 de gener d’enguany, per l’arquitecta tècnica muni-
cipal, en que fa constar que la 15a certificació d’obres correspon a la última certificació 
d’obres. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa 
en el pressupost ordinari de l’any 2020, prorrogat per l’any 2021. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041 de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la recepció de les obres efectuada en data 4 de desembre d’enguany,  
mitjançant acta signada de conformitat per la direcció facultativa de les obres, 
l’arquitecta tècnica municipal, l’interventor municipal i el contractista. 
 
SEGON.-  Aprovar la quinzena certificació i última corresponent a l’execució de les obres 
de  reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers 
Lot 2, emesa per la direcció facultativa i executiva de l’obra en data 10 de desembre 
d’enguany i que puja un import de 136.760,84 €, IVA inclòs. 
 
TERCER.- Disposar que el termini de garantia d’aquesta obra s’inicia en data 4 de 
desembre de 2020 i tindrà una durada de 30 mesos i 6 mesos addicionals segons adju-
dicació de contractació en sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 10 d’abril 
de 2019. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al contractista. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
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. Recursos Humans i Organització 

 
3.1.1. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA BORSA EDUCADORS SOCIALS 
 
Fets: 
 
Les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat, han anat imposant una taxa 
de reposició d’efectius que ha fet disminuir la plantilla general de l’Ajuntament, atès que 
s’han produït diverses baixes, per jubilació, incapacitació o altres causes que no s’han 
pogut suplir i això fa que, en certs àmbits, quan es produeix una baixa temporal, no es 
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pugui prestar el servei amb plenes garanties, ni amb la qualitat que mereixen els 
ciutadans.  
 
Atès que la  de 11/2020, de 30 de desembre, Llei de pressupostos generals de l’Estat, 
per a l’any 2021, en el seu article 19.Uno estableix les limitacions a la incorporació de 
nou personal fixant les taxes de reposició d’efectius en funció dels sectors i 
administracions.  
 
Atès que l’apartat Quatre del mateix article 19, preveu que durant l’any 2021, no  es 
procedirà  a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins llevat en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en tant que és una entitat local no està sotmesa 
a l’autorització prèvia del ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques per procedir 
a la contractació de personal laboral temporal, però si a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat en relació amb la prohibició d’incorporar nou personal excepte casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 8 de febrer de 2021 
que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
La tècnica de Recursos Humans, en relació amb l’expedient per a la selecció de 
personal per a constituir una borsa de personal amb categoria d’educador social, per 
cobrir diverses vacants que es puguin produir a l’Ajuntament de Canet de Mar i en virtut 
d’allò establert als articles 173 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals -ROF-, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER. Tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els 
principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el previst en el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en la resta de l'ordenament jurídic. 
 
Les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral 
mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans 
expressats, així com els establerts a continuació: 

 
— Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
— Transparència. 
— Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
— Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció. 
— Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques 

a desenvolupar. 
— Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció. 
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SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 

 
— El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública. 
— El Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
— Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
— El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els 
programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
d'Administració Local. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
— El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— L'article 6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del 
català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball 
de les Administracions Públiques de Catalunya. 
— Els articles 21.1.g), 91, 103 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
— Els articles 51 i 53 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes. 
 
TERCER. És personal laboral el que en virtut de contracte de treball formalitzat per 
escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la 
legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En funció 
de la durada del contracte aquest podrà ser fix, per temps indefinit o temporal. 

 
El personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regeix, a més de per la 
legislació laboral i per les altres normes convencionalment aplicables, pels preceptes 
del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que es declarin aplicables pel 
mateix. 

 
QUART. L'article 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, l'accés als cossos i escales de funcionaris o a les categories laborals es 
realitza a través dels procediments d'oposició, concurso-oposició o concurs i, si escau, 
els cursos de formació o la fase de prova que determini la convocatòria. 

 
I conforme a l'article 94 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el personal laboral no permanent serà 
seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, excepte en els 
casos de màxima urgència. 
 
CINQUÈ. Quant al coneixement del català haurà d'atendre's al que es disposa en l'article 
6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de 
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l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les 
Administracions Públiques de Catalunya, que estableix que en les convocatòries de 
selecció de personal interí o personal temporal, les persones aspirants han d'acreditar 
el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita. 

 
SISÈ. D'acord amb l'establert en l'article 51 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat Efectiva de Dones i Homes, les Administracions Públiques, en l'àmbit 
de les seves respectives competències i en aplicació del principi d'igualtat entre dones 
i homes, deuran: 

 
— Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de 
discriminació amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes 
en l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional. 
— Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menyscapte de la 
promoció professional. 
— Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació pública com al llarg de 
la carrera professional. 
— Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i 
valoració. 
— Establir mesures efectives de protecció enfront de l'assetjament sexual i a 
l'assetjament per raó de sexe. 
— Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o 
indirecta, per raó de sexe. 
— Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits 
d'actuació. 
 
SETÈ. Durant tot el procés de constitució de borsa, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i en la normativa vigent en matèria de transparència. 
 
VUITÈ.- 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. 
 
NOVÈ. El procediment a seguir serà el següent: 
 

A. La Junta de Govern Local, exercint una competència delegada en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, aprovarà la convocatòria i les 
bases, que posteriorment es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i i en 
extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix l'anunci de 
la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

 
Les bases contindran, com a mínim, les dades següents (article 70 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol): 
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a. Nombre, naturalesa i característiques de les places objecte de convocatòria i 
determinació expressa de l'escala, subescala i classe a la qual pertanyen; 
indicació del grup de titulació al fet que correspongui cadascuna d'elles i quines 
es reserven a promoció interna, si escau. 
a. Sistema selectiu. 
b. Proves d'aptitud o coneixements que s'hagin de superar, determinant el seu 
nombre i naturalesa. 
c. Condicions i requisits establerts en l'article següent. 
d. Centre o dependència on s'hagin de dirigir les instàncies i termini de 
presentació. 
e. Proves selectives que s'hagin de celebrar i, si escau, relació de mèrits que 
s'hagin de tenir en compte en la fase de concurs, així com els sistemes 
d'acreditació i valoració d'aquests mèrits. Determinació, si escau, de les 
característiques i durada del curs de formació o del curs selectiu, així com del 
període de pràctiques amb caràcter selectiu. 
f. Designació del tribunal qualificador que hagi d'actuar i la seva categoria. Pel 
que es refereix als cursos selectius de formació, l'òrgan selectiu estarà format 
per personal designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en els 
termes previstos en el conveni que se cita en l'article 64.1 d'aquest Reglament. 
g. Sistema de qualificació i puntuació mínima de cada prova. 
h. Programa sobre el qual versaran les proves. 
i. Període d'inici de les proves, encara que sigui en termes aproximats, o fixació 
del període màxim de temps que hagi de transcórrer fins a la celebració de les 
proves. 
j. Ordre d'actuació dels aspirants segons el resultat del sorteig celebrat 
prèviament, si escau. 
k. Declaració expressa que els tribunals no podran aprovar ni declarar que ha 
superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de places objecto 
de convocatòria. 
l. Senyalització de l'equip multiprofessional a l'efecte de l'article 77 d'aquest 
Reglament. 
 
Conforme a l'article 92 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, una vegada publicada la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí 
Oficial de la Província, la resta dels anuncis es faran públics a la seu de la 
corporació local, sense perjudici del que estableix l'article 78 del mateix 
Reglament. 

 
B. Les sol·licituds, requerint prendre part en les corresponents proves d'accés a 
la borsa de treball, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les 
condicions exigides a les bases generals que s'adjunten a aquest expedient, es 
dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre 
Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals explicats a partir 
de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (vegeu l'article 77.1 del Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol). 
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C. Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en el 
termini d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta 
resolució, que es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (art. 78 RPEL), 
s'assenyalarà un termini de deu dies hàbils per a esmena i possibles 
reclamacions. En la mateixa publicació es farà constar el dia de baremació dels 
mèrits dels aspirants proposats. 
 
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies següents 
a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagués dictat resolució, s'entendran desestimades. 
 
D. Quant a l'òrgan de selecció haurem d'atendre al que es disposa en l'article 60 
del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que estableix que els òrgans de 
selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis 
d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la 
paritat entre dona i home. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 
 
Per altra banda, els articles 292 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en 
concordança amb el que es disposa en l'article 72 i següents del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, estableix que «Els òrgans de selecció es constituiran en cada convocatòria 
per la corporació d'acord amb les normes següents: 
 

a) Un terç està integrat per membres i/o funcionaris de la mateixa corporació. 
b) Un altre terç està integrat per personal tècnic. 
c) L'altre terç està integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya, a proposta de la mateixa Escola. 

  
En els tribunals o òrgans similars ha de garantir-se la presència de funcionaris, 
però en cap cas han de ser constituïts majoritàriament per membres en actiu del 
mateix cos o la mateixa escala per la qual ha de fer-se la selecció. El personal 
tècnic i el funcionari han de tenir la idoneïtat necessària en relació amb el tipus 
de places a proveir. 
 
La regulació de la composició i el funcionament dels tribunals o d'òrgans similars 
és la que s'estableixi reglamentàriament. 
 
Els actes del tribunal poden ser impugnats enfront de l'òrgan convocant 
mitjançant recurs d'alçada. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 
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Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres seran 
personalment responsables de l'objectivitat del procediment, de l'estricte 
compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la 
realització i qualificació de les proves i publicació dels seus resultats. 
 
Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de 
l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-
se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 

 
E. Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, els Tribunals faran pública 
la relació d'aprovats per ordre de puntuació a la seu electrònica, precisant-se que 
el nombre d'aprovats no podrà depassar el nombre de places vacants 
convocades. 

 
Els aspirants proposats aportaran davant l'Administració, dins del termini de vint 
dies naturals des que es publiquen en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, els 
documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la 
convocatòria. 
 
Els qui dins del termini indicat, i excepte els casos de força major, no 
presentessin la documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun 
dels requisits exigits, no podran ser contractats, quedant anul·lades totes les 
actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver 
incorregut per falsedat en les seves sol·licituds de participació. 

 
F. Els aspirants que siguin anomenats per ser contractats deuran presentar-se 
davant l'Administració, dins del termini que se’ls indiqui en la notificació que se’ls 
faci per a la seva incorporació, formalitzant-se el corresponent contracte. Fins 
que es formalitzin els mateixos i s'incorporin als llocs de treball corresponents, 
els aspirants no tindran dret a percepció econòmica alguna. 
 

CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa d’educadors socials, reuneixen els requisits mínims 
exigits per la normativa legal d’aplicació 
  
 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 

 
Atès que en  la contractació o nomenament d'aquest personal s'han de garantir els 
principis de publicitat, mèrit i capacitat, correspon aprovar unes bases que regulin la 
convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal que pugui ser cridat en funció 
de la puntuació. 
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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 específiques i la convocatòria d'un concurs oposició per a 
la constitució d’una borsa  d’educadors/res socials, per cobrir possibles substitucions, 
de caràcter temporal, a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Canet de Mar  

 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el web municipal i l’anunci de la convocatòria  en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
TERCER: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
3.2. Acció Social i Ciutadania 
 
3.2.1. RENÚNCIA DEL RECURS ECONÒMIC ATORGAT DINS LA XARXA DE GO-
VERNS LOCALS 2016-2019, CATÀLEG DE SERVEIS 2020. DIPUTACIÓ DE BARCE-
LONA, GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL – ÀREA D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES 
 
 
Fets: 
 
Atès que en data 9 de gener de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
aprovà el Catàleg de Serveis 2020, dins la Xarxa de Governs Locals 2016-2019, que 
ha estat prorrogat, i el seu règim regulador. 
 
Atès que en data 10 de febrer, i mitjançant Decret d’alcaldia núm. 2020/263, es va 
aprovar la sol·licitud, entre d’altres, dels següents recursos 
 
- programa d’arranjament d’habitatges 
 
Atès que en data 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar l’acceptació 
de l’esmentat recurs, entre d’altres. 
 
Atès l’informe de la coordinadora de serveis socials emès en data  8 de febrer d’en-
guany, i que consta a l’expedient, on exposa la impossibilitat de dur a terme d’aquest 
recurs. 
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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.- Renunciar al recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona dins la 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, Catàleg de Serveis 2020, així com el seu règim 
regulador, segons el detall següent: 
 

RECURS TIPUS DE RECURS IMPORT CONCEDIT 
(EUR) 

CODIFICACIÓ 

Arranjament d’habitat-
ges 

Recurs econòmic 
9.849,00€ 

20/Y/289528N 

 
Segon.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de 
Benestar Social, Àrea d’Atenció a les persones. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
3.3. Urbanisme 

 
3.3.1. SEGONA AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA SALA D'ESPECTACLES A L'ANTIC CENTRE PARROQUIAL 
 
Fets: 

El Ple de la Corporació, en la sessió de data 19 de desembre de 2019, va aprovar 
definitivament el projecte bàsic i executiu “Rehabilitació de sala d’espectacles municipal 
a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar”, redactat per Francesc Xairó i associats, 
s.l.p. amb un pressupost d’execució per contracte de 236.270,19 €, més 49.616,74 €, 
en concepte d’IVA, que inclou les modificacions definides en l’annex bombers “Annex 
justificació condicions de seguretat en cas d’incendi. En dates 23 i 27 de desembre de 
2019 es publiquen al BOPB i al DOGC, respectivament, els anuncis d’aprovació 
definitiva del projecte. 

En virtut del Decret núm. 2337/2019, de 23 de desembre, de l’Alcaldia, es resol avocar 
la competència per a la incoació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
simplificat, tramitació ordinària, de l’execució de les obres de rehabilitació de la sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar, situada al carrer 
Eusebi Golart. 16-18, i aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, que havia de regir l’esmentada contractació. 

La Junta de Govern Local, en la sessió de data 28 de maig de 2020, adjudica el contracte 
per a l’execució de les obres de rehabilitació de la sala d’espectacles municipal a l’antic 
Centre Parroquial a Canet de Mar, a l’empresa Gestió d’obres i serveis sostenibles, s.l., 
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al projecte 
“Rehabilitació de sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de 
Mar”, redactat per xx, que inclou les modificacions definides en l’annex bombers “Annex 
justificació condicions de seguretat en cas d’incendi, i a l’oferta presentada pel propi 
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licitador. Així mateix, s’aprova un termini d’execució de les obres de quatre mesos a 
comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 

En data 30 de juny de 2020 es formalitza l’acta de comprovació del replanteig de les 
obres, les quals havien de finalitzar el dia 30 d’octubre de 2020. 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5 de novembre de 2020, aprovar 
la pròrroga del termini d’execució del contracte, fixant-se com a data de finalització del 
termini d’execució el dia 30 de gener de 2021, de conformitat amb la sol·licitud efectuada 
en data 24 d’octubre de 2020 (ENTRA-2020-10296), per la contractista i la direcció 
facultativa i l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal en data 29 d’octubre de 
2020. 

Mitjançant instància de data 29 de gener de 2021 (ENTRA-819-2021), el contractista de 
les obres sol·licita una pròrroga de 2 mesos del termini per a la finalització de l’obra, 
conformada per la direcció facultativa. 

Vist l’informe favorable a l’ampliació del termini d’execució de les obres emès per 
l’arquitecta municipal en data 5 de febrer de 2021, el contingut del qual es transcriu a 
continuació: 

“INFORME TÈCNIC 

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2020 es va 
acordar, entre d’altres, l’adjudicació les obres de “rehabilitació de la sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial de Canet de Mar” a l’empresa 
Geoss SL.  

L’acta de comprovació de replanteig relativa a l’inici de les obres es va signar amb 
data 30 de juny de 2020. El termini d’execució actual estava fixat fins al 30 de gener 
del 2021. 
 
Mitjançant instància de data 29 de gener de 2021 i núm. de registre 2021/819 el 
contractista sol·licita una pròrroga del termini de 2 mesos per a la finalització de l’obra 
conformada per la direcció facultativa. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Actualment, hi ha en tràmit una modificació de projecte per a la resolució 
d’elements constructius que s’han trobat en mal estat durant l’execució de l’obra i, en 
els quals, no s’havia previst actuar. 
 
SEGONA.- L’Ajuntament de Canet de Mar té previst aprovar la modificació del 
projecte al ple de finals d’aquest mes de febrer. 
 
TERCERA.- La clàusula 5ena del Plec que regeix el contracte d’obres estableix que 
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es concedirà pròrroga del termini d’execució de l’obra si apareixen incidències en 
l’execució de l’obra no imputables al contractista i prèviament informades pels tècnics 
municipals. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Com a conseqüència de la necessitat per part de l’Ajuntament d’aprovar la 
modificació de projecte, es considera oportú informar favorablement a la sol·licitud 
de pròrroga pel termini de 2 mesos sol·licitada pel contractista.” 

Atès que l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, estableix que si el retard és produït per motius no imputables al contractista i 
aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, 
l’òrgan de contractació li ha de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps 
perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. El responsable del 
contracte ha d’emetre un informe on es determini si el retard es va produir per motius 
imputables al contractista. 

Atès que l’òrgan competent per a l’ampliació del termini d’execució del contracte és 
l’òrgan de contractació, en aquest cas la Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 1041/2019, de 18 de juny, 
s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la segona pròrroga del termini d’execució del contracte per a l’execució 
de les obres de rehabilitació de la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre 
Parroquial a Canet de Mar, situada al carrer Eusebi Golart, 16-18, formalitzat en data 5 
de juny de 2020 amb l’empresa Gestió d’obres i serveis sostenibles, s.l., fixant-se com 
a data de finalització del termini d’execució el dia 30 de març de 2021, de conformitat 
amb la sol·licitud efectuada per la contractista i la direcció facultativa i l’informe emès 
per l’arquitecta municipal. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’empresa contractista de les obres i a la direcció 
facultativa. 
 
3.3.2. INCOACIÓ EXPEDIENT DE CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA D'OBRES PER A 
LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE DOS 
HABITATGES I UNA PLAÇA D’APARCAMENT AL TORRENT DELS LLEDONERS 
NÚM. 25 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2020, concedeix 
a la mercantil AREA XALET, SL llicència municipal d’obres majors per a la construcció 
d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de dos habitatges i una plaça d’aparcament al 
Torrent dels Lledoners núm. 25, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat per les 
arquitectes xx i xx. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal i el cap de Disciplina Urbanística 
en data 4 de febrer de 2021, que es transcriu a continuació: 
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“INFORME TÈCNIC 
 
INSPECCIÓ AL SOLAR SITUAT AL TORRENT DELS LLEDONERS, 25  
(Exp. 2413/2019 1409 d’obres majors) 
 
FETS 

 
La Junta de Govern local, en sessió de caràcter ordinari de data 13 de febrer de 2020, 
va concedir llicència d’obres al Sr. xx, actuant en nom de la mercantil AREA XALET, 
XL, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de dos habitatges i 
una plaça d’aparcament al Torrent dels Lledoners, 25, d’acord amb el projecte bàsic 
i executiu redactat per les arquitectes xx i xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat. 
 
La recepció de la notificació de la llicència al titular es va efectuar el dia 19 de febrer 
del 2020. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar (POUM). 
- Text refós de la Llei d’urbanisme. 
- Reglament de la Llei d’urbanisme. 
- Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

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

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- Realitzada una inspecció visual al torrent dels Lledoners, en data 3 de 
febrer del 2021, es comprova que no s’han iniciat les obres sol·licitades en el seu dia 
per la mercantil AREA XALET, XL. 
 
Segona.- Consultada l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la 
intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, es constata que a l’article 26, en relació 
a la pròrroga de les llicències, s’especifica que les obres que no es puguin executar 
en el termini previst en la llicència, abans d’un mes del seu venciment s’haurà de 
sol·licitar l’ampliació. 
 
En el mateix article s’indiquen els terminis per a l’execució de les obres majors: 
 
a) Sis mesos per començar-les 
b) Dos anys per acabar-les 
 
En ambdós casos els terminis s’han de comptar des de la data de la notificació de la 
llicència al seu promotor, en aquest cas per tant, el termini màxim per a sol·licitar la 
pròrroga per a iniciar les obres era el 19 de juliol del 2020. 
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Tercera.- Un cop revisada la documentació de l’expedient d’obres número 2413/2019 
1409, es comprova que no s’ha presentat cap sol·licitud d’ampliació del termini per a 
començar les obres. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Les obres emparades a la llicència d’obres majors de l’expedient 2413/2019 1409 per 
a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de dos habitatges i una plaça 
d’aparcament al Torrent dels Lledoners, 25, no s’han iniciat dins els terminis previstos 
a l’esmentada llicència d’obres.” 

 
Vist l’informe emès per la TAG d’Urbanisme en data 10 de febrer de 2021, que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME 
 
Fets: 
 
En data 30 d’abril de 2019 (RE3392) el senyor xx., actuant en nom de la mercantil 
AREA XALET, SL, sol·licita llicència d’obres majors per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres de dos habitatges i una plaça d’aparcament al Torrent dels 
Lledoners núm. 25, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat per les 
arquitectes xx i xx. 
 
La llicència sol·licitada és concedida en virtut de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2020, i és notificada en 
data 19 de febrer de 2020. 
 
En data 4 de febrer de 2021 l’arquitecta tècnica municipal i el cap de Disciplina 
Urbanística emeten informe en el que fan constar que s’ha practicat una inspecció 
visual al Torrent dels Lledoners, 25 en data 3 de febrer de 2021 i s’ha comprovat que 
les obres sol·licitades en el seu dia per la mercantil AREA XALET, XL no s’han iniciat 
dins els terminis previstos a la llicència d’obres. 
 
Fonaments de dret: 
 
- 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). 
 
Consideracions: 
 
Primera.- L’article 37.2 RPLU, relatiu als terminis de caducitat de les llicències 
urbanístiques per a l’execució d’obres, estableix que aquestes caduquen si transcorre 
el termini per començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades.  
 
D’acord amb les condicions generals de les llicències, aprovades per la Junta de 
Govern, en sessió de data 6 de setembre de 2007: 
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“12. Els terminis per a l'execució dels usos urbanístics autoritzats, a no ser que 
les condicions particulars de la llicència n’estableixin uns de diferents, seran els 
següents: 
 
a. sis mesos per a iniciar-les. 
b. dos anys per a acabar-les.  
 

Aquests terminis es comptabilitzaran des de la recepció de la notificació de la 
llicència al seu titular. 

 
13. La llicència caducarà i quedarà sense efecte, sense dret a indemnització, 
quan els usos urbanístics autoritzats no s’iniciïn o no finalitzin dins dels terminis 
anteriors, circumstància que es declararà per l’Ajuntament, així com l’arxiu de les 
actuacions, prèvia audiència del titular. Caducada la llicència els treballs per ella 
autoritzats no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i se n'obté una de 
nova ajustada a l'ordenació urbanística vigent.” 

 
Segona.- L’article 38 RPLU preveu que quan hagi transcorregut el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues 
respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, l’administració atorgant 
ha de declarar la caducitat de la llicència urbanística atorgada, amb l’audiència prèvia 
de la persona titular de la llicència. 
 
En el cas present, consta a l’expedient que l’acord de concessió de la llicència es va 
registrar de sortida en data 14 de febrer de 2020 RS820, i es va notificar en data 19 
de febrer de 2020, per la qual cosa el termini per a l’inici de les obres finalitzà en data 
19 d’agost de 2020. 
 
No obstant, segons la doctrina tradicional i la jurisprudència, per a què es produeixi 
la caducitat han de concórrer dos requisits: un material (transcurs del termini) i un 
altre formal (la declaració de caducitat per l'òrgan competent per a l'atorgament de la 
llicència, previ expedient i escoltats els interessats en tràmit d'audiència). 
 
Tercera.- L’article 58 LPACAP estableix que els procediments s’inicien d’ofici per 
acord de l’òrgan competent, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’una ordre 
superior, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 82 LPACAP, un cop instruïts els procediments, i 
immediatament abans de redactar la proposta de resolució, s’han de posar de 
manifest als interessats o, si s’escau, als seus representants. 
 
Els interessats, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, poden 
al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents. No 
obstant, si abans del venciment del termini els interessats manifesten la seva decisió 
de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, el tràmit es 
considera realitzat. 
 
Quarta.- Pel que fa l’òrgan competent per a la incoació i resolució del procediment 
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de declaració de caducitat d’una llicència urbanística, d’acord amb les delegacions 
efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 
2015, la Junta de Govern Local va passar a ser l’òrgan competent per a l’atorgament 
de les llicències i, per tant, per a la declaració de la seva caducitat. 
  
CONCLUSIÓ: 
 
A la vista de les dades que consten a l’expedient administratiu, i d’acord amb el que 
disposen els articles 37 i 38 TRLU, qui subscriu proposa que s’incoï un procediment 
de declaració de caducitat de la llicència d’obres concedida en virtut de l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de febrer de 
2020, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de dos habitatges i 
una plaça d’aparcament al Torrent dels Lledoners núm. 25, bo i atorgant un termini 
d’audiència de quinze dies als interessats, per tal que presentin els documents i les 
justificacions que considerin pertinents.” 

 
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.- Incoar expedient de caducitat de la llicència d’obres amb número d’expedient 
2413/2019 1409, atorgada a la mercantil AREA XALET, SL per la Junta de Govern Local, 
en sessió ordinària de data 2 de maig de 2018, per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres de dos habitatges i una plaça d’aparcament al Torrent dels 
Lledoners núm. 25, per incompliment del termini d’inici de les obres. 
 
Segon.- Concedir un termini d’audiència de quinze dies als interessats, per tal que 
presentin els documents i les justificacions que considerin pertinents. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.  
 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
Es dona compte de la Sentència núm. 33/2021, de data 4 de febrer de 2021, en relació 
al Procediment Abreujat 262/2918, interposat contra l’Ajuntament de Canet de Mar, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, acordant estimar el 
recurs contenciós administratiu interposat per la representació processal contra el decret 
de 9 d’abril de 2019 pel qual es va desestimar la petició a percebre el complement 
nocturnitat. 
 
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 17:35 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


