
 

1 
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 

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

LOCAL DE DATA 1 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: 17:28 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

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

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix M. Teresa Fernández Hinojosa, 
interventora municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/13 ordinari 25/03/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Recursos Humans i Organització 
2.1.1. Aprovació Oferta Pública d'Ocupació any 2021 
 
2.2. Urbanisme 
2.2.1. Concessió llicència obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat 
al carrer Antoni Gaudí, 27 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Relació Decrets de data del 15 al 21 de març de 2021 
 
2.4. Secretaria 
2.4.1. Contractació derivada acord marc subministrament equipament informàtic 
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3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/13 ordinari 25/03/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
25 de març 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. Recursos Humans i Organització 
 
2.1.1. APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ ANY 2021 
 
Fets: 
 
Vist que l'art. 70 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre de 2015, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, disposa que les necessitats de recursos 
humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorpo-
ració de personal de nou ingrés seran objecte de l'oferta d'ocupació pública, o mitjançant 
un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal, el que 
comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les pla-
ces compromeses i fins un 10% addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria 
dels mateixos. En tot cas, l'execució de l'oferta d'ocupació pública o instrument similar 
haurà de desenvolupar-se dintre del termini improrrogable de tres anys.  
 
Vist l'article 19.U.1,  de la Llei 11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals 
de l’Estat, per a l’any 2021, pel que s'estableix que respectant les disponibilitats 
pressupostàries del Capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, la taxa de 
reposició d’efectius serà del 110 per cent en els sectors prioritaris i del 100 per cent a la 
resta de sectors. Les entitats locals que tinguessin amortitzat el deute financer a 31 de 
desembre de l’exercici anterior tindran un 110 per cent de taxa a tots els sectors.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, per a 31 de desembre de 2020, no té amortitzat 
el deute financer. 
 
Atès que conforme el càlcul de la taxa de reposició d’efectius (article 19.U.7 de la LPGE), 
es poden incorporar a l’OPO 2021, tres places. 
 
Atès, així mateix, que l’esmentat article 19.U.7 de la LPGE, estableix que no computaran 
dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius, aquelles places 
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que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de promoció interna i les 
corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial, per la 
qual cosa es poden incorporar les dues places de locutor de Ràdio, corresponents al 
personal declarat indefinit no fixe, per Sentència del Jutjat Social núm. 2 de Mataró.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 15 de març de 2021, 
que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
La cap de Recursos Humans, en relació amb l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació 
per a l’any 2021,  emet el següent informe: 
 
Relació de fets i fonaments de dret  
 
Primer.- Segons l'article 19.U.1,  de la Llei 11/2020, de 30 de desembre de 
Pressupostos Generals de l’Estat, per a l’any 2021, s'estableix que respectant les 
disponibilitats pressupostàries del Capítol I dels corresponents pressupostos de 
despeses, la taxa de reposició d’efectius serà del 110 per cent en els sectors prioritaris 
i del 100 per cent a la resta de sectors. Les entitats locals que tinguessin amortitzat el 
deute financer a 31 de desembre de l’exercici anterior tindran un 110 per cent de taxa a 
tots els sectors.  
 
Segon.- Així mateix, l'article 19.U.7, estableix que per a calcular la taxa de reposició 
d’efectius, el percentatge de taxa màxim fixat s’aplicarà sobre la diferència resultant 
entre el número d’empleat fixes que, durant l’exercici pressupostari anterior, van deixar 
de prestar serveis en cadascun dels respectius sector, àmbits, cossos o categories, i el 
número d’empleats fixos que s’haguessin incorporat en els mateixos, en el referit 
exercici, per qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes públiques d’ocupació, o 
reingressat des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests 
efectes es computaran els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, mort, 
renúncia, declaració en situació d'excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua 
de la condició de funcionari de carrera o l'extinció del contracte de treball o en qualsevol 
altra situació administrativa que no suposi reserva del lloc de treball o la percepció de 
retribucions amb càrrec a l'administració en la que cessa. Igualment es tindran en 
compte les altes i baixes produïdes pel concursos de trasllats a altres administracions 
públiques.  
 
No computarà dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d'efectius 
les places que es convoquin per a la seva provisió, mitjançant processos de promoció 
interna i les corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència 
judicial. 
 
Tercer.- Durant l'any 2020 a l'Ajuntament de Canet de Mar, varen causar baixa: 
 

Data baixa Empleat públic Motiu Lloc ocupat Relació jurídica 

30.06.2020 - Jubilació  Administratiu Funcionari 

11.09.2020 -  Defunció Administrativa Funcionària 
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13.11.2020 - Jubilació Vigilant aparcament Personal laboral 

 
Cap dels llocs de treball que van quedar vacants i que computen per a la taxa de repo-
sició d’efectius pertany als sectors considerats prioritaris segons l’article 19.U.3 de la 
LGPE, de l’any 2021. 
 
A 31 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Canet de Mar, no té amortitzat el seu deute 
financer, per la qual cosa la taxa de reposició per a l’any 2021, serà del 100%. 
 
Per tant es poden incorporar a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2021 tres places 
 
Quart.-  La Sentència 24/2020, de 5 de febrer de 2020, del Jutjat Social núm. 2 de 
Mataró,  va declarar com a personal laboral indefinit de no fix de l’ajuntament de Canet 
de Mar, a dos locutors de ràdio, amb una dedicació de 30 hores setmanals, per la qual 
cosa, en compliment de l’article 19.U.7 també correspon incloure-les a l’Oferta Pública 
d’Ocupació de l’any 2021, sense que impliquin taxa de reposició d’efectius.  
 
Cinquè.- A la plantilla de personal de l'Ajuntament de Canet de Mar, a data 1 de gener 
de 2021, constaven vacants les places que es relacionen a continuació, les quals, a data 
d'avui algunes d’elles estan ocupades interinament, des de la data que s’indica i la resta 
es troben no ocupades:  
 

Plaça Data ocupada interinament 

Treballadora familiar 14/10/2015 

Peó Brigada 15/04/2016 

Conserge Vil·la Flora 01/01/2017 

Vigilant Carpa Envelat 01/01/2017 

Tècnica de Medi Ambient 25/10/2017 

Conserge Escola 06/11/2017 

Tècnica auxiliar de turisme 08/02/2019 

Treballador Social 21/02/2019 

Vigilant instal·lacions municipals 02/09/2019 

Conserge Vil·la Flora 02/09/2019 

Auxiliar administrativa 05/11/2019 

Arquitecte 03/08/2020 

Enginyer tècnic 07/09/2020 

Administrativa – RH 09/12/2020 

Administrativa – SS 09/12/2020 

Administrativa – Intervenció 09/12/2020 

Tècnica de Contractació 15/02/2021 

Vigilant aparcament  
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Tècnic/a Economista  

Gerent  

Educador/a Social  

Agent PL  

Agent PL  

 
Proposta 
 
Que es presenti a la consideració de la Junta de Govern Local l’aprovació de l’oferta 
pública d’ocupació 2021 conforme les disposicions de l’article 19 de la Llei 11/2020, de 
30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat, per a l’any 2021. 
 
Així, doncs l’Ajuntament haurà d’incloure dins l’oferta pública d’ocupació, tres places de 
les que es relacionen a continuació, més les dues places de locutor de Ràdio Canet, 
corresponents a personal declarat indefinit no fixe per Sentència judicial:  
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
 
Règim Grup Plaça Accés Sistema 

Selecció 
  Escala Sotsescala Classe Denominació Núm   
         

Funcionari A1 Adminis 
General 

Tècnica Tècnics su-
periors 

Tècnica de Con-
tractació 

1 Lliure Concurs 
oposició 

Funcionari A1 Adminis 
Especial 

Tècnica Tècnics su-
periors 

Tècnic Medi Am-
bient 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

Funcionari A1 Adminis 
Especial 

Tècnica Tècnics su-
periors 

Tècnic Econo-
mista 

1 Mobilitat Concurs 
Oposició 

Funcionari A1 Adminis 
Especial 

Tècnica Tècnics su-
periors 

Arquitecte 1 Lliure Concurs 
Oposició 

Funcionari A1 Adminis 
Especial 

Tècnica Tècnics su-
periors 

Gerent 1 Lliure Lliure 
designació 

Funcionari A2 Adminis 
Especial 

Tècnica Tècnics mit-
jos 

Enginyer 
tècnic 

1 Lliure Concurs 
oposició 

Funcionari C1 Administ 
Especial 

Serveis Es-
pecials 

Policia Agent Policia Lo-
cal 

2 Lliure Concurs 
Oposició 

Funcionari C1 Adminis 
General  

Administra-
tiva 

Administra-
tiva 

Administratiu/va 3 Lliure Concurs  
Oposició 

Funcionari AP Adminis 
Especial 

Serveis Es-
pecials 

Personal ofi-
cis 

Conserge 1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal La-
boral 

A2   Tècnics Mit-
jos 

Treballador Social 1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal La-
boral 

A2   Tècnics Mit-
jos 

Educador Social 1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal La-
boral 

C1   Tècnics Au-
xiliars  

Tècnic Aux.  de 
Turisme 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal la-
boral 

C2   Personal ad-
ministració 

Auxiliar adminis-
trativa 

1 Lliure Concurs 
oposició 

Personal la-
boral 

C2   Personal 
Oficis 

Treballadora fa-
miliar 

1 Lliure Concurs 
oposició 

Personal  
Laboral 

AP   Personal 
Oficis 

Conserge 3 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal La-
boral 

AP   Personal 
Oficial 

Vigilant instal·laci-
ons 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal La-
boral 

AP   Personal ofi-
cis 

Vigilant aparca-
ment 

1 Lliure Concurs 
Oposició 
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Personal La-
boral 

AP   Personal 
Oficis 

Peó Brigada 1 Lliure Concurs  
Oposició 

 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 

 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, que consta a l’expedient.  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.-  Aprovar  l’oferta pública d’ocupació al marc jurídic i administratiu aplicable i a 
les prioritats municipals, tal com venen definides en virtut de les polítiques pròpies que 
es deriven de les corresponents disponibilitats i previsions pressupostàries i d’acord amb 
l’informe transcrit. 
 
Segon.- En els termes precedents, aprovar l’oferta pública d’ocupació següent: 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
 
Règim Grup Plaça Accés Sistema 

Selecció 
  Escala Sotsescala Classe Denominació Núm   
Funcionari A1 Adminis 

Especial 
Tècnica Tècnics 

superiors 
Tècnic Econo-
mista 

1 Mobili-
tat 

Concurs 
Oposició 

Funcionari C2 Adminis 
Especial 

Serveis Es-
pecials 

Policia Lo-
cal 

Agent 1 Lliure Concurs  
Oposició 

Personal La-
boral 

A2   Tècnics 
Mitjos 

Treballador  So-
cial 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal La-
boral 

C2   Auxiliar 
tècnic 

Locutor Ràdio 2 Lliure Concurs 
Oposició 

 
 
Tercer.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, disposar la 
publicació de l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de l’Estat, a l’efecte de publicació 
coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta de les 
administracions públiques i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
2.2. Urbanisme 
 
2.2.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL C/ANTONI GAUDI, 27 
 
Vista la instància presentada pel Sr. -, actuant en nom i representació dels Srs. -, en 
virtut de la qual sol.licita llicència d’obres majors per a la construcció d’habitatge al carrer 
Antoni Gaudí, 27. 
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Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 17/11/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2413/2020 3577 
Assumpte: Sol·licitud d’obres majors per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina al carrer Antoni Gaudí núm. 27 
 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 28 de juliol de 2020 es presenta sol·licitud de llicència d’obres majors amb 
registre d’entrada núm. 7125 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina al carrer Antoni Gaudí núm. 27 de Canet de Mar. La sol·licitud 
s’acompanya de projecte executiu visat redactat per -, estudi de seguretat i salut i 
assumeix de direcció tècnica. Al projecte presentat consta un pressupost d’execució 
material de 290.976,80€. 
 
En data 8 d’octubre de 2020 es requereix al sol·licitant de la llicència la corresponent 
liquidació d’impostos, taxes i dipòsit de garantia per tal de poder tramitar l’expedient, així 
com també el corresponent document d’acceptació de residus d’un centre de reciclatge 
de runes. En data 8 d’octubre de 2020 s’aporten comprovants de pagament a través 
de mail, si bé no consta a l’expedient que s’hagi aportat document d’acceptació de 
residus d’un centre de reciclatge de runes. 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

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

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

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

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

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

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

- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
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PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la corresponent al carrer 
Antoni Gaudí núm. 27 té l’aprofitament limitat pels paràmetres corresponents a la zona 
amb clau “R6c” corresponent a “residencial, zona de cases aïllades, subzona parcel·la 
400 m2 d’alta intensitat”. Els paràmetres bàsics que regulen aquesta subzona són un 
índex d’edificabilitat neta de 0,50 m2st/m2sòl, una densitat d’un habitatge per parcel·la i 
una ocupació màxima de 30% per l’edificació principal i 5% per la secundària. Les 
separacions mínimes als llindars són de 3 metres als laterals i posterior i 6 metres a 
carrer. S’estableix una alçada reguladora màxima de 7,50 m en tots els plans de façana 
respecte a les terres modificades, corresponent a planta baixa i un pis. 
 
SEGONA.- Al projecte presentat consta un PEM de 290.976,80 €. Amb aplicació dels 
mòduls de l’ordenança el pressupost establert és de 360.608,73 €. Conseqüentment, el 
pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’or-
denança fiscal vigent és el major dels esmentats, és a dir, 360.608,73 €. Si bé cal tenir 
en compte que les liquidacions que es realitzen són provisionals i un cop executada 
l’obra s’han de regularitzar d’acord amb l’import definitiu de l’obra.  
 
TERCERA.- Tant als plànols com a la memòria consta una superfície de parcel·la de 
470,50 m2, d’acord també amb les superfícies aproximades que consten al cadastre, per 
contra, de l’amidament de la superfície sobre el plànol d’emplaçament aportat en 
resulten 520,43 m2. Donada la gran diferència d’amidament i la importància de la 
superfície de parcel·la per a la correcta revisió de la llicència, és necessari revisar aquest 
extrem del projecte fent que coincideixi la superfície gràfica amb la superfície numèrica. 
 
QUARTA.- El voladís de la coberta a la façana est ocupa una petita part de la separació 
mínima de 3 metres a la parcel·la veïna. L’art. 60 de les normes del POUM estableix 
que: les separacions mínimes als límits de parcel·la són les distàncies mínimes a què 
poden situar-se les façanes de les edificacions, inclosos els cossos i elements 
sortint, respecte dels límits del front, laterals i fons de la parcel·la. En conseqüència 
caldrà ajustar la ubicació de l’edificació tenint en compte aquesta disposició i evitant que 
la coberta envaeixi les franges de separació. 
 
CINQUENA.- L’art. 80 de la normativa del POUM regula les plantes soterrani i estableix 
que en el cas que albergui usos diferents dels d’aparcament o magatzem computarà a 
efectes d’edificabilitat. En aquest sentit no es pot albergar l’ús de gimnàs al soterrani 
sense que aquest espai computi a efectes d’edificabilitat. Donat que amb les superfícies 
de planta baixa, primera i golfes ja s’esgota l’edificabilitat màxima, no és possible 
albergar usos diferents del de garatge o magatzem a la planta soterrani. 
 
SISENA.- L’art. 62 de la normativa del POUM regula les tanques a l’espai públic i entre 
veïns establint que podran ser opaques fins a una alçada de 0,80 m i calades o vegetals 
fins a una alçada màxima de 2 m. Donat que la parcel·la disposa d’un mur de contenció 
superior a 0,80 m al llindar amb el carrer, la part calada s’ha de reduir de manera que 
no sobrepassi els 2 m totals. Cal aportar la definició de la resta de tanques perimetrals 
fent constar, també, el nivell natural de les terres i les terres modificades. 
 
SETENA.- L’ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl de Canet de Mar, a l’art. 6.6 estableix la documentació 
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mínima que han de contenir les llicències d’obres, majors i menors, en aquest sentit 
manca aportar document d’acceptació de residus de la construcció per part d’empresa 
autoritzada. 
 
 
CONCLUSIONS: 
 
L’objecte de la llicència d’obres sol·licitada es correspon amb les previsions de la 
normativa urbanística d’aplicació, si bé cal modificar i complementar la documentació 
aportada amb els punts següents  per tal de poder informar-la favorablement: 
 

1) Incloure a la documentació el document d’acceptació de residus de la 
construcció per part d’empresa autoritzada. 

2) Realitzar pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb el 
pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, això 
és un pressupost d’execució material de 360.608,73 €. 

3) Ajustar la superfície gràfica de la parcel·la a la realitat, doncs la superfície de 
470,50 m2 no es correspon a la superfície mesurada sobre els plànols aportats. 

4) Modificar la implantació sobre la parcel·la evitant que el voladís de coberta 
envaeixi la zona de separació mínima als límits de parcel·la a la partió est. 

5) Donat que es proposa la col·locació de plaques solars a la coberta inclinada 
questes no podran sobresortir i hauran de mantenir la mateixa inclinació que la 
teulada. 

6) Les aigües pluvials han d’anar directament a carrer per sota vorera amb la 
col·locació d’una platina metàl·lica que eviti el trencament. 

7) La façana serà de color blanc o terrós clar d’acord amb l’ordenança municipal. 

8) S’han d’eliminar els usos que no siguin els de garatge o magatzem de  la planta 
soterrani, d’altra manera aquesta superfície computa a efectes d’edificabilitat i 
no es compleix amb el paràmetre d’edificabilitat màxima. 

9) Cal aportar plànols de desenvolupament de les tanques a parcel·les veïnes on 
es reflecteixi també els nivells de terres naturals i modificats, així mateix cal 
ajustar la tanca a carrer a la normativa urbanística amb un màxim de 2 m d’alçada 
computant la part opaca i la part calada o vegetal. 

10) Tal com estableix el decret 21/2006 de criteris ambiental i d’ecoeficiència s’ha de 
preveure la instal·lació d’una presa d’aigua freda i una d’aigua calenta per al 
rentavaixelles. 

S’informa que en cas d’ocupació de la via pública durant les obres serà necessari 
notificar-ho prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud normalitzat 
i liquidar les taxes corresponents.” 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 11/01/2021, a la documentació complementària 
presentada en data 1/12/2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2413/2020 3577 
Assumpte: Documentació complementària a la sol·licitud d’obres majors per a la 
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Antoni Gaudí núm. 27 
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INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 28 de juliol de 2020 es va presentar sol·licitud de llicència d’obres majors amb 
registre d’entrada núm. 7125 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina al carrer Antoni Gaudí núm. 27 de Canet de Mar. La sol·licitud 
s’acompanyava de projecte executiu visat redactat per -, estudi de seguretat i salut i 
assumeix de direcció tècnica. Al projecte presentat constava un pressupost d’execució 
material de 290.976,80€. 
 
En data 8 d’octubre de 2020 es requereix al sol·licitant de la llicència la corresponent 
liquidació d’impostos, taxes i dipòsit de garantia per tal de poder tramitar l’expedient, així 
com també el corresponent document d’acceptació de residus d’un centre de reciclatge 
de runes. En data 8 d’octubre de 2020 s’aporten comprovants de pagament a través 
de mail, si bé no consta a l’expedient que s’hagi aportat document d’acceptació de 
residus d’un centre de reciclatge de runes. 
 
En data 23 d’octubre de 2020 es notifica informe tècnic sobre deficiències de caràcter 
esmenable de documentació aportada en data 8 d’octubre de 2020 i que, en resum, 
posen de manifest la necessitat de: 
 

11) Incloure a la documentació el document d’acceptació de residus de la 
construcció per part d’empresa autoritzada. 

12) Realitzar pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb el 
pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, això 
és un pressupost d’execució material de 360.608,73 €. 

13) Ajustar la superfície gràfica de la parcel·la a la realitat, doncs la superfície de 
470,50 m2 que es fa constar no es correspon a la superfície mesurada sobre els 
plànols aportats. 

14) Modificar la implantació sobre la parcel·la evitant que el voladís de coberta 
envaeixi la zona de separació mínima als límits de parcel·la a la partió est. 

15) Donat que es proposa la col·locació de plaques solars a la coberta inclinada, 
aquestes no podran sobresortir i hauran de mantenir la mateixa inclinació que la 
teulada. 

16) Les aigües pluvials han d’anar directament a carrer per sota vorera amb la 
col·locació d’una platina metàl·lica que eviti el trencament. 

17) La façana serà de color blanc o terrós clar d’acord amb l’ordenança municipal. 

18) D’eliminar els usos que no siguin els de garatge o magatzem de  la planta 
soterrani, d’altra manera aquesta superfície computa a efectes d’edificabilitat i 
no es compleix amb el paràmetre d’edificabilitat màxima. 

19) Cal aportar plànols de desenvolupament de les tanques a parcel·les veïnes on 
es reflecteixi també els nivells de terres naturals i modificats, així mateix cal 
ajustar la tanca a carrer a la normativa urbanística amb un màxim de 2 m d’alçada 
computant la part opaca i la part calada o vegetal. 
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20) Tal com estableix el decret 21/2006 de criteris ambiental i d’ecoeficiència s’ha de 
preveure la instal·lació d’una presa d’aigua freda i una d’aigua calenta per al 
rentavaixelles. 

Amb data 1 de desembre de 2020 i entrada de registre núm. 11858 s’aporta, 
novament, documentació complementària a la sol·licitud amb la finalitat d’esmenar les 
deficiències i ajustar el projecte a la normativa urbanística aplicable. 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

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

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

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

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

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

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

- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la corresponent al carrer 
Antoni Gaudí núm. 27 té l’aprofitament limitat pels paràmetres corresponents a la zona 
amb clau “R6c” corresponent a “residencial, zona de cases aïllades, subzona parcel·la 
400 m2 d’alta intensitat”. Els paràmetres bàsics que regulen aquesta subzona són un 
índex d’edificabilitat neta de 0,50 m2st/m2sòl, una densitat d’un habitatge per parcel·la i 
una ocupació màxima de 30% per l’edificació principal i 5% per la secundària. Les 
separacions mínimes als llindars són de 3 metres als laterals i posterior i 6 metres a 
carrer. S’estableix una alçada reguladora màxima de 7,50 m en tots els plans de façana 
respecte a les terres modificades, corresponent a planta baixa i un pis. 
 
SEGONA.- Revisada la documentació aportada es constata que s’adjunta: 
 

- Documents justificatius d’abonament de les liquidacions complementaries de ta-
xes, impostos i fiança. 

- Memòria expositiva sobre les respostes al requeriment municipal. 
- Document d’acceptació de residus de la construcció per part d’empresa 
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autoritzada per a la seva gestió. 
- Projecte bàsic i executiu modificat 

 
TERCERA.- La documentació aportada posa de manifest que la descripció gràfica de la 
finca al projecte aportat inicialment era errònia i el tècnic certifica que la parcel·la té una 
superfície real de 470,50 m2. És sobre aquesta superfície que s’apliquen els paràmetres 
urbanístics d’ocupació i edificabilitat màxima. Es comprova que els plànols aportats 
modifiquen la delimitació de la parcel·la ajustant-ne la superfície i s’apliquen els 
següents paràmetres d’edificació: 
 

 Normativa Projecte 
Edificabilitat 470,50 x 0,50 = 235,35 m2 232, 75 m2 
Ocupació  470,50 x 35% = 164,67 m2 132,51 m2 

 

 
QUARTA.- Es manté el voladís de la coberta envaint, ara amb una franja superior a 
causa de la modificació de la superfície de parcel·la, l’espai de separació mínima de 3 
m respecte la parcel·la veïna (a la partió situada al nord). 
 
CINQUENA.- Es modifica l’ús del gimnàs de la planta soterrani per un ús de traster, es 
segueix sense donar compliment a l’art. 80 del POUM, el qual estableix que a les plantes 
subterrànies no poden coincidir en un mateix pla de façana la planta soterrani juntament 
amb les superiors a excepció de la part que contingui la porta d’accés des de l’exterior, 
amb una amplada màxima de 4 metres en habitatges unifamiliars. La planta semi 
enterrada el sostre de la qual sobrepassi 1 metre respecte al terreny modificat de la 
parcel·la té consideració de planta baixa. 
 
SISENA.- S’aporta plànol núm. 30 amb la definició de les tanques a carrer i entre veïns. 
Concretament es proposa una tanca calada de filat metàl·lic de 1,80 m sobre el terreny 
existent a laterals i una tanca calada sobre el mut de contenció a carrer fins als 2,00 m 
totals. Les portes a carrer compleixen amb una part opaca de 0,80 m i una part calada 
fins als 2,00 totals. 
 
 
CONCLUSIONS: 
 
Amb la documentació aportada s’han resolt part de les deficiències detectades 
incorporant el document d’acceptació de residus de la construcció, realitzant els 
pagaments complementaris corresponents a les taxes i impostos d’acord amb el 
pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, això és un 
pressupost d’execució material de 360.608,73 €, ajustant la superfície gràfica de la 
parcel·la a la realitat, eliminant l’ús de gimnàs del soterrani, aportant plànol de 
desenvolupament de les tanques de parcel·la i preveient una presa d’aigua freda i una 
d’aigua calenta a la ubicació del rentavaixelles. Tant mateix, manca encara la resolució 
dels següents punts per tal que el projecte s’ajusti a la normativa urbanística d’aplicació: 
 

1) Modificar la implantació sobre la parcel·la evitant que el voladís de coberta 
envaeixi la zona de separació mínima als límits de parcel·la amb la partió veïna. 

2) Ajustar el projecte a l’art. 80 de la normativa del POUM. La part de façana del 
soterrani que conté l’accés des de l’exterior no pot tenir una amplada superior a 
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4 metres, en cas que part de la planta semi-enterrada sobrepassi 1 metre 
respecte del terreny modificat té consideració de planta baixa i computa als 
efectes del còmput de l’edificabilitat màxima. 

3) Es constata que el projecte no està signat per la propietat ni per l’arquitecte. És 
necessari que la documentació digital tingui les signatures digitals corresponents 
per tal de poder verificar l’autoria tant de la sol·licitud com del projecte presentat 
i acreditar-ne l’autenticitat. 

 
S’informa que en cas d’ocupació de la via pública durant les obres serà necessari 
notificar-ho prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud normalitzat 
i liquidar les taxes corresponents.” 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 17/03/2021 a la documentació 
complementària entrada en data 5/02/2021 que es transcriu a continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2413/2020 3577   
Assumpte: Segona documentació complementària a la sol·licitud d’obres majors per a 
la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Antoni Gaudí núm. 27 
 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 28 de juliol de 2020 es va presentar sol·licitud de llicència d’obres majors amb 
registre d’entrada núm. 7125 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina al carrer Antoni Gaudí núm. 27 de Canet de Mar. La sol·licitud 
s’acompanyava de projecte executiu visat redactat per -, estudi de seguretat i salut i 
assumeix de direcció tècnica. Al projecte presentat constava un pressupost d’execució 
material de 290.976,80€. 
 
En data 8 d’octubre de 2020 es requereix al sol·licitant de la llicència la corresponent 
liquidació d’impostos, taxes i dipòsit de garantia per tal de poder tramitar l’expedient, així 
com també el corresponent document d’acceptació de residus d’un centre de reciclatge 
de runes. En data 8 d’octubre de 2020 s’aporten comprovants de pagament a través de 
mail, si bé no consta a l’expedient que s’hagi aportat document d’acceptació de residus 
d’un centre de reciclatge de runes. 
 
En data 23 d’octubre de 2020 es notifica informe tècnic sobre deficiències de caràcter 
esmenable de documentació aportada en data 8 d’octubre de 2020 i que, en resum, 
posen de manifest la necessitat de: 
 

21) Incloure a la documentació el document d’acceptació de residus de la 
construcció per part d’empresa autoritzada. 

22) Realitzar pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb el 
pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent, això 
és un pressupost d’execució material de 360.608,73 €. 

23) Ajustar la superfície gràfica de la parcel·la a la realitat, doncs la superfície de 
470,50 m2 que es fa constar no es correspon a la superfície mesurada sobre els 
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plànols aportats. 

24) Modificar la implantació sobre la parcel·la evitant que el voladís de coberta 
envaeixi la zona de separació mínima als límits de parcel·la a la partió est. 

25) Donat que es proposa la col·locació de plaques solars a la coberta inclinada, 
aquestes no podran sobresortir i hauran de mantenir la mateixa inclinació que la 
teulada. 

26) Les aigües pluvials han d’anar directament a carrer per sota vorera amb la 
col·locació d’una platina metàl·lica que eviti el trencament. 

27) La façana serà de color blanc o terrós clar d’acord amb l’ordenança municipal. 

28) D’eliminar els usos que no siguin els de garatge o magatzem de  la planta 
soterrani, d’altra manera aquesta superfície computa a efectes d’edificabilitat i 
no es compleix amb el paràmetre d’edificabilitat màxima. 

29) Cal aportar plànols de desenvolupament de les tanques a parcel·les veïnes on 
es reflecteixi també els nivells de terres naturals i modificats, així mateix cal 
ajustar la tanca a carrer a la normativa urbanística amb un màxim de 2 m d’alçada 
computant la part opaca i la part calada o vegetal. 

30) Tal com estableix el decret 21/2006 de criteris ambiental i d’eco-eficiència s’ha 
de preveure la instal·lació d’una presa d’aigua freda i una d’aigua calenta per al 
rentavaixelles. 

Amb data 1 de desembre de 2020 i entrada de registre núm. 11858 s’aporta 
documentació complementària a la sol·licitud amb la finalitat d’esmenar les deficiències 
i ajustar el projecte a la normativa urbanística aplicable. Sobre aquesta documentació 
s’emet informe que es notifica en data 1 de febrer de 2021, posant de manifest que 
manca encara la resolució dels següents punts per tal que el projecte s’ajusti a la 
normativa urbanística d’aplicació: 
 

1) Modificar la implantació sobre la parcel·la evitant que el voladís de coberta 
envaeixi la zona de separació mínima als límits de parcel·la amb la partió veïna. 

2) Ajustar el projecte a l’art. 80 de la normativa del POUM. La part de façana del 
soterrani que conté l’accés des de l’exterior no pot tenir una amplada superior a 
4 metres, en cas que part de la planta semi-enterrada sobrepassi 1 metre 
respecte del terreny modificat té consideració de planta baixa i computa als 
efectes del còmput de l’edificabilitat màxima. 

3) Es constata que el projecte no està signat per la propietat ni per l’arquitecte. És 
necessari que la documentació digital tingui les signatures digitals corresponents 
per tal de poder verificar l’autoria tant de la sol·licitud com del projecte presentat 
i acreditar-ne l’autenticitat. 

Amb data de 5 de febrer de 2021 i entrada de registre núm. 1106 s’aporta, novament, 
el projecte bàsic i d’execució signat i visat pel col·legi professional amb la finalitat de 
resoldre les esmenes detectades i ajustar el projecte a la normativa d’aplicació. 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

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

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

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

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

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

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

- Ordenances fiscals vigents. 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la corresponent al carrer 
Antoni Gaudí núm. 27 té l’aprofitament limitat pels paràmetres corresponents a la zona 
amb clau “R6c” corresponent a “residencial, zona de cases aïllades, subzona parcel·la 
400 m2 d’alta intensitat”. Els paràmetres bàsics que regulen aquesta subzona són un 
índex d’edificabilitat neta de 0,50 m2st/m2sòl, una densitat d’un habitatge per parcel·la i 
una ocupació màxima de 30% per l’edificació principal i 5% per la secundària. Les 
separacions mínimes als llindars són de 3 metres als laterals i posterior i 6 metres a 
carrer. S’estableix una alçada reguladora màxima de 7,50 m en tots els plans de façana 
respecte a les terres modificades, corresponent a planta baixa i un pis. 
 
SEGONA.- A la documentació aportada es modifica sensiblement la implantació de l’edi-
ficació i es redueix el voladís de la coberta evitant que aquest envaeixi l’espai de sepa-
ració mínima de 3 m respecte la parcel·la veïna. 
 
TERCERA.- Es mantenen les superfícies construïdes amb els següents paràmetres 
d’edificabilitat i ocupació: 
 

 Normativa Projecte 
Edificabilitat 470,50 x 0,50 = 235,35 m2 232, 75 m2 
Ocupació  470,50 x 35% = 164,67 m2 132,51 m2 

 

 
QUARTA.- Es modifica el nivell de terres evitant que el sostre de la planta semi 
enterrada sobrepassi més d’un metre respecte al terreny modificat mantenint l’ús de 
traster i garatge a la planta soterrada. 
 
CINQUENA.- Al projecte presentat consta un PEM de 290.976,80 €. Amb aplicació dels 
mòduls de l’ordenança el pressupost establert és de 360.608,73 €. Conseqüentment, el 
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pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb 
l’ordenança fiscal vigent és el major dels esmentats, és a dir, 360.608,73 €. Si bé cal 
tenir en compte que les liquidacions que es realitzen són provisionals i un cop executada 
l’obra s’han de regularitzar d’acord amb l’import definitiu de l’obra. 
 
CONCLUSIONS: 
 
La documentació aportada s’ajusta a la normativa urbanística d’aplicació, en 
conseqüència el projecte aportat substitueix la documentació aportada anteriorment i 
s’informa favorablement a la tramitació de la llicència sol·licitada. 
 
S’informa que en cas d’ocupació de la via pública durant les obres serà necessari 
notificar-ho prèviament a la policia municipal a través del model de sol·licitud normalitzat 
i liquidar les taxes corresponents.” 
 
Vist l’informe de la TAG  d‘Urbanisme emès en data 23/03/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
 
En data 29/07/2020 (ENTRA-2020-7125) el senyor -., arquitecte, actuant en nom i 
representació del senyor -., sol·licita llicència d’obres majors per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Antoni Gaudí, 27, de Canet de Mar, de 
conformitat amb el projecte bàsic i executiu redactat pel mateix tècnic (Visat col·legial 
núm. 2020003924, de data 28/07/2020). 
 
En data 8 d’octubre de 2020 es requereix al sol·licitant de la llicència la corresponent 
liquidació d’impostos, taxes i dipòsit de garantia per tal de poder iniciar la tramitació. 
 
En data 17/11/2020, l’arquitecta municipal emet informe en el que hi fa constar la 
documentació que cal aportar i les esmenes a realitzar en el projecte. Les esmenes es 
notifiquen al representant en data 25/11/2020. 
 
Un cop examinades les esmenes a la documentació presentades pel sol·licitant en data 
02/12/2020 (ENTRA-2020-11858), l’arquitecta municipal emet informe en data 
11/01/2021 on hi detalla el punts que encara resta per resoldre per tal que el projecte 
s’ajusti a la normativa urbanística d’aplicació. Les esmenes es notifiquen al representant 
en data 01/02/2021. 
 
Examinades les esmenes a la documentació presentades pel sol·licitant en data 
05/02/2021 (ENTRA-2021-1106), l’arquitecta municipal emet informe favorable en data 
17/03/2021, si bé imposa un seguit de condicions a les que cal donar compliment durant 
el transcurs de les obres. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
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d’Urbanisme (TRLU), 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

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

administracions públiques (LPACAP), 
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord de 

la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019, 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

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

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

 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions 
ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, va  documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
En data 17/03/2021 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
modificat presentat en data de 05/02/2021 (ENTRA-2021-1106), amb el qual es resolen 
les esmenes detectades i s’ajusta el projecte a la normativa d’aplicació. 
 
No obstant, s’observa que la data del visat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya del 
projecte modificat aportat en data 05/02/2021 (ENTRA-2021-1106) coincideix amb la 
data en què es va obtenir el visat del projecte presentat inicialment (28/07/2020). 
 
Atès que segons la legislació, el visat ha de garantir la correcció i la integritat formal de 
la documentació que configura el projecte d’edificació segons la normativa vigent, abans 
de l’inici de les obres caldrà acreditar que s’ha obtingut el visat col·legial actualitzat del 
projecte modificat. 
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Tercera - Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Obra nova 3,34 €  361,05 m2 1.205,91 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 03/11/2020 es va efectuar l’ingrés d’aquest 
import (Núm. d’autoliquidació 2020/0000003899). 
 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà 
a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2020, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
A l’informe tècnic de data 17/03/2021 es fa constar que en el projecte presentat consta 
un pressupost d’execució material de 290.976,80 €, si bé en aplicació dels mòduls de 
l’ordenança el pressupost establert és de 360.608,73 €, per la qual cosa el pressupost 
de referència a aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada és el major dels esmentats, 
és a dir, 360.608,73 €. Al mateix informe s’hi apunta que les liquidacions que es realitzen 
són provisionals i un cop executada l’obra s’han de regularitzar d’acord amb l’import 
definitiu de l’obra. 
 
Així, d’acord amb l’ordenança fiscal vigent la quota a liquidar per aquest concepte és el 
següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
360.608,73 € 4%  14.424,35 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 03/11/2020 es va ingressar 11.639,07 euros, 
d’acord amb el pressupost declarat amb la sol·licitud de llicència (Núm. d’autoliquidació 
2020/0000003898) i que, en data 01/12/2020 es va ingressar l’import complementari, 
2.785,28 euros (Núm. d’autoliquidació 2020/0000005178). 
 
Cinquena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que 
poguessin resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 7.212,17 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 03/11/2020 es van dipositar 5.819,54 euros, 
d’acord amb el pressupost declarat inicialment (Núm. d’autoliquidació 
2020/0000003900), i que, en data 01/12/2020 es va dipositar l’import complementari, 
1.392,64 euros (Núm. d’autoliquidació 2020/0000005179). 
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Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que, en compliment del que preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 
210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril), s’ha aportat 
el document d'acceptació núm. DA20.229, signat per un gestor de residus autoritzat per 
tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
hi consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit 
per a la posterior gestió. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, 
de data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que 
en la resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

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

CONCLUSIONS 

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència sol·licitada si bé, abans de l’inici de l’obra, i com a condició 
suspensiva, caldrà acreditar que s’ha obtingut el visat col·legial actualitzat del 
projecte modificat, aportat en data 05/02/2021 (ENTRA-2021-1106), que haurà 
d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals, en compliment del que disposa 
l’article 6.7 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció 
dels actes d’edificació i ús del sòl. “ 

Atès que l’article 21.e) de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la 
intervenció dels actes d’edificació i ús del sol estableix que la validesa de la llicència 
està condicionada suspensivament al compliment dels requisits legalment exigibles i els 
especificats com a condicions en la resolució, com ara complementar la documentació 
aportada amb aquella que no es imprescindible per dictar la resolució, però que és 
legalment exigible abans de l’inici de les obres. 

Atès que l’article 6.7 de la mateixa ordenança estableix que abans d’iniciar-se les obres, 
i com a condició suspensiva, caldrà aportar el projecte d’execució visat, amb certificació 
del tècnic redactor dels canvis introduïts respecte del projecte bàsic amb llicència, si 
s’escau. 

Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels Ens Locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part dels 
Serveis Tècnics. 

Considerant que els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita, 
són conformes a la normativa urbanística vigent. 
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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 data 18 de juny, s’acorda per unanimitat:  

Primer.- Concedir llicència d’obres majors al Sr. - i a la Sra. -, per a la construcció 
d’habitatge unifamiliar aïllat al C/Antoni Gaudi, 27, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, segons projecte redactat per l’arquitecte -, amb les condicions 
particulars següents: 
 

- com a condició suspensiva, abans de l’inici de les obres, caldrà acreditar 
que s’ha obtingut el visat col·legial actualitzat del projecte modificat, 
aportat en data 05/02/2021 (ENTRA-2021-1106), que haurà d’obtenir el 
vistiplau dels serveis tècnics municipals, 
 

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

 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per import de 14.424,35 € (catorze-
mil quatre-cents vint-i-quatre euros amb trenta-cinc cèntims d’euro),  en data 03/11/2020 
es va ingressar 11.639,07 euros, d’acord amb el pressupost declarat amb la sol·licitud 
de llicència (Núm. d’autoliquidació 2020/0000003898) i en data 01/12/2020 es va 
ingressar l’import complementari, 2.785,28 euros (Núm. d’autoliquidació 
2020/0000005178). I per taxes urbanístiques la quantitat de 1.205,91 € (mil dos-cents-
cinc euros amb noranta-un cèntims d’euro), en data 03/11/2020 es va efectuar l’ingrés 
d’aquest import (Núm. d’autoliquidació 2020/0000003899). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia dels valors urbanístics en risc per 
import de 7.212,17 € (set-mil dos-cents-dotze euros amb disset cèntims d’euro), en data 
03/11/2020 es van dipositar 5.819,54 euros, d’acord amb el pressupost declarat 
inicialment (Núm. d’autoliquidació 2020/0000003900), i que, en data 01/12/2020 es va 
dipositar l’import complementari, 1.392,64 euros (Núm. d’autoliquidació 
2020/0000005179). Consta a l’expedient el document conforme s’ha dipositat la fiança 
de residus al centre de reciclatge. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
 
2.3. Alcaldia 
 
2.3.1. RELACIÓ DE DECRETS DE DATA DEL 15 AL 21 DE MARÇ DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 15 al 21 de març de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/560 decret tarja aparcament 15/03/2021 
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RESAL2021/561 Decret incoació baixes ofici 1r i 2n trimestre 2020 15/03/2021 

RESAL2021/562 Decret 1a TA (D) pagaments 2021_004 15/03/2021 

RESAL2021/563 Decret IMI 15_03 16/03/2021 

RESAL2021/564 Decret modificació no substancial perruqueria 16/03/2021 

RESAL2021/565 Decret canvi de nom activitat 16/03/2021 

RESAL2021/566 Decret activitat menjars per emportar 16/03/2021 

RESAL2021/567 Decret activitat  -xicoy electrónica- 16/03/2021 

RESAL2021/568 Decret esmena deficiències  16/03/2021 

RESAL2021/569 Decret atorgament permís oficines 16/03/2021 

RESAL2021/570 Decret aprovació factura 7a certificació rehabilitació sala expectacle antic centre 
parroquial 

16/03/2021 

RESAL2021/571 Decret Convocatòria JGL ordinària 18032021 16/03/2021 

RESAL2021/572 Decret aprovació bases comissió de serveis lloc de treball d'Intervenció 17/03/2021 

RESAL2021/573 DECRET ACCÉS INFORMACIÓ 17/03/2021 

RESAL2021/574 Decret targeta d'aparcament individual 17/03/2021 

RESAL2021/575 Decret RR exp.2000000349 17/03/2021 

RESAL2021/576 Decret RR TM -- 17/03/2021 

RESAL2021/577 Decret exp.109398 17/03/2021 

RESAL2021/578 Decret RR exp.2000000316 17/03/2021 

RESAL2021/579 Decret exp.19-218203 17/03/2021 

RESAL2021/580 Decret RR exp.20-226771 17/03/2021 

RESAL2021/581 Decret exp.20-225719 17/03/2021 

RESAL2021/582 Decret RR exp.111056 17/03/2021 

RESAL2021/583 Decret exp.111878 17/03/2021 

RESAL2021/584 Decret RESOLUCIÓ civisme -- 17/03/2021 

RESAL2021/585 Decret AI 12_03 17/03/2021 

RESAL2021/586 Decret PS 15_03 17/03/2021 

RESAL2021/587 Decret AI 15_03 17/03/2021 

RESAL2021/588 Decret INCOACIÓ gossos -- 17/03/2021 

RESAL2021/589 Decret provisió fons quotes 2021 - A Maresme31 17/03/2021 

RESAL2021/590 Decret provisió fons 17/03/2021 

RESAL2021/591 Decret aprov revisió IPC 2021 - solar ADIF 17/03/2021 

RESAL2021/592 Decret RESOLUCIÓ civisme MBC 17/03/2021 

RESAL2021/593 Decret provisió fons - quotes 2021 17/03/2021 

RESAL2021/594 Decret provisió fons - quotes 2021 17/03/2021 

RESAL2021/595 Decret RR civisme -- 17/03/2021 

RESAL2021/596 Decret exp.20-224743 i  20-224826 17/03/2021 

RESAL2021/597 Decret BAIXA exp.170000004 17/03/2021 

RESAL2021/598 Decret provisió fons - quotes 2021 17/03/2021 

RESAL2021/599 Decret concessió avançament nòmina_SS 18/03/2021 

RESAL2021/600 Decret aprovació de factures F_2021_11 de data 11 de març fase O 18/03/2021 

RESAL2021/601 Decret aprovació de factures F_2021_08 de data 2 de març fase O 18/03/2021 

RESAL2021/602 Decret encàrrec subministrament roba estiu brigada 18/03/2021 

RESAL2021/603 Decret 1a Tinència aprovació IRPF febrer i ordena pagament AEAT 18/03/2021 

RESAL2021/604 Decret autorització OVP-Creu Roja Maresme Centre 18/03/2021 

RESAL2021/605 Decret contractació administrativa Serv. Socials 18/03/2021 

RESAL2021/606 Decret devolució de fiança per préstec ajudes tècniques --- 18/03/2021 

RESAL2021/607 Decret llista definitiva aspirants Ed. infantil 18/03/2021 

RESAL2021/608 Resolució Alcaldía Casament Civil --- 18/03/2021 
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RESAL2021/609 Nomenament representant municipal a la Fundació Pia Autònoma Mare de Déu 
de la Misericòrdia de Canet 

18/03/2021 

RESAL2021/610 Decret d'Alcaldia requeriment retencions IRPF 2019 19/03/2021 

RESAL2021/611 Decret exp.111754 19/03/2021 

RESAL2021/612 Decret  19/03/2021 

RESAL2021/613 Decret activitat restaurant 19/03/2021 

RESAL2021/614 Decret canvi de nom 1705 19/03/2021 

RESAL2021/615 Decret atorgament permís escola dansa 19/03/2021 

RESAL2021/616 Resolució incoació responsabilitat patrimonial 19/03/2021 

RESAL2021/617 Decret trasllat cendres nínxol 242 19/03/2021 

RESAL2021/618 Decret d'aixecament del reparament 19/03/2021 

RESAL2021/619 Decret AI 18_03 19/03/2021 

RESAL2021/620 Decret d'aixecament del reparament 19/03/2021 

RESAL2021/621 DECRET LEGALITZACIÓ RIERA D'EN MISSER, 23 19/03/2021 

RESAL2021/622 Decret Obres Menors - Mas Muní 68 19/03/2021 

RESAL2021/623 Decret aprovació relació de despeses Q_2021_6 19/03/2021 

 
 
2.4. Secretaria 

 
2.4.1. SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS I DETERMINADES LLICÈN-
CIES DE PROGRAMARI A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM (Exp. 2018.09) 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament  de Canet de Mar, en data 21 de març de 2018, va aprovar l’adhesió al 
sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM 
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït. 
 
La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per 
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, en la seva sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar adjudicar 
l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de 
programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de 
les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es 
relacionen: 
 
1. ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA, Lots 1, 2, 14, 16 i 28. 
2. BECHTLE DIRECT, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
3. ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A, Lots 1,2, 3, 7, 8,         
10, 13, 15, 16 i 27. 
4. SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19. 
5. TELEFÓNICA SOL. DE INFOR. Y COMUNICA. DE ESP, SAU, Lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 i 14. 
6. PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12. 
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7. RICOH ESPAÑA, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 
27. 
8. SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 
14. 
9. OMEGA PERIPHERALS, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27. 
10. ITGLOBAL, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 
26, 27 i 28. 
11. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 i 
25. 
12. SAYTEL SERV.INFOR.,SA, Lots 2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22, 
23,24,25,26,27 I 28. 
13. ASSECO SPAIN, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28. 
14. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA (INETUM), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 
14. 
15. TICNOVA QUALITY TEAM, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28. 
16. DAGRAM TI, SL, Lots 11, 12, 25 i 26. 
17. AUDIOVISUALES DATA, SL, Lots 13 i 14. 
18. ID GRUP, SA, Lots 13, 15, 17, 27 i 28. 
19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28. 
 
En data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents con-
tractuals. 
 
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la 
LCSP. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta 
de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 
ens locals. 
 
Atès que es van sol·licitar pressupostos als adjudicataris del Lot 1 PC’S de sobretaula 
Sublot 1.2 Avançat i5, subministrament d’equipament informàtic i determinades 
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llicencies de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya en la modalitat 
de compra (Expedient 2018.09), havent-se presentat les mercantils Abast Systems & 
Solutions, SL,Punt Informàtic i Creatiu, SL, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, 
SA, Sistemes d’Organització, SA, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicacio-
nes de España, SAU i Ricoh España, SLU. 
 
Atès que la proposta de l’empresa Abast Systems & Solutions, SL, és segons l’informe 
emès pel tècnic informàtic municipal de data 24 de març d’enguany, la que té millor 
relació qualitat-preu, la qual va presentar en data 5 de març d’enguany, una oferta per 
al subministrament d’equipament informàtic, en base als següents preus unitaris, IVA 
del 21% exclòs: 
 

 PC marca HP model ProDesk 400 G7 SFF i5  488,40 € 
 Monitor LCD HP P22h       97,55 € 
 Servei manteniment HP 5y       38,00 € 

 
Atès que en l’esmentat informe, el tècnic municipal de l’Àrea d’Informàtica i Noves 
Tecnologies d’aquest Ajuntament, justifica la necessitat de procedir a la compra 
d’equipament informàtic objecte de l’esmentat acord marc, que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan de contractació és l’alcaldessa, d’acord amb el que estableix disposició 
addicional segona paràgraf 1 del LCSP, en tractar-se d’un contracte el valor estimat del 
qual no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els sis milions d’euros, 
ni es tracta tampoc d’una contractació plurianual que superi els anteriors imports. 
Tanmateix, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041 de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència en la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’expedient administratiu i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per unanimitat: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a l’Acord marc de subminis-
trament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09). 
 
Segon.- Adjudicar el contracte derivat de l’acord marc per al subministrament d’equips 
informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2018.09) Lot 1 PC’S de sobretaula Sublot 1.2 Avançat i5, a favor de 
la mercantil Abast Systems & Solutions, SL, proveïda del CIF B59104612, per un import 
de 5.615,55 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja la quantitat de 1.179,27 €, de conformitat 
amb l’oferta presentada en data 5 de març d’enguany, en la modalitat de compra. 
 
En concret, el subministrament consistirà en el següent equip informàtic: 
 
 
 
 

Lot Descripció dels equips Quanti-
tat 

Import Unitat 
(sense IVA) 

Import Total 
(sense IVA) 

1 PC HP ProDesk 400 G7 SFF 9 488,40 € 4.395,60 € 
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1 Monitor Lcd HP P22h 9   97,55 €    877,95 € 
1 Servei manteniment HP 5y 9   38,00 €    342,00 € 

 
Tercer.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, una vegada lliurat el 
subministrament. En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, 
s’indicaran els defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al 
pagament. El pagament es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 198.4 LCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat. En cas de 
demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 198 LCSP. 
 
El format de la factura electrònica serà l’indicat a l’art. 5 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i haurà d’incloure a més de les dades i 
requisits establerts en l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públi-
ques, els següents extrems: 
 

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local del’ Ajuntament de 
Canet de Mar.  

b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pú-
blica és la Intervenció municipal. 

c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el següent número de referència del document d’autorització i dis-

posició de la despesa (AD núm. 220210003162). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que per-

meti identificar l’objecte del contracte 
 
De conformitat amb la disposició addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, 
per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, 
les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que par-
ticipin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats adminis-
tratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 
Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  
L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de Ca-
net de Mar 

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

 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia). 

 
Quart.- El termini de lliurament del material és de com a màxim 3 setmanes a comptar 
des de la notificació del present acord. 
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Cinquè- Nomenar d’acord el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a responsable del 
contracte al tècnic d’informàtica, i abastarà almenys els objectius i funcions següents: 
 
a) Objectius:        
 
- Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec. 
- Precisar els termes d’execució. 
- Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contractada.  
- Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 

contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia 
comunicació a l’òrgan de contractació. 

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

 
b) Funcions:        
 
- Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte derivat de 

l’encàrrec. 
- Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament de 

l’equipament informàtic. 
- Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons 

correspongui, la  iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa 
d’altres mesures. 

- Conformar les factures i albarans acreditatius dels subministraments i serveis 
presentats per l’empresa adjudicatària. 

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

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

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

 
Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran instrumentar 
en un llibre d’ordres, el qual tindrà el format i característiques fonamentals que es 
determinin mitjançant resolució de l’òrgan de contractació. 
 
Sisè.- El  termini de garantia de l’equipament informàtic es fixa en 5 anys, i començarà 
a comptar des de la data de la recepció del material, d’acord amb les descripcions de la 
central de compres de l’ACM i el pressupost presentat per l’adjudicatària. 
 
Setè.- Autoritzar i disposar la despesa de 6.794,82 € a favor de la mercantil Abast 
Systems & Solutions, SL amb CIF núm. B59104612, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 14 92000 62600 (AD núm. 220210003162) del vigent pressupost 
ordinari per al 2021. 
 
Vuitè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a l’ACM, i a la resta d’interes-
sats. 
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Novè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al responsable del contracte. 
 
Desè- Publicar en el Perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat. 
 
 
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 ADSCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL DE 
TÈCNIC ECONOMISTA 
 
A la plantilla de personal funcionari hi ha una plaça  de tècnic Economista (grup A1) que 
es troba vacant i no ocupada efectivament.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 30 de març de 2021, 
que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
La tècnica de Recursos Humans, a requeriment de la Intervenció Municipal, en relació 
amb l’aprovació de les bases específiques i la convocatòria per a la provisió d’un lloc de 
treball de tècnic economista, pel sistema de mobilitat interadministrativa,  emet el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.- A la plantilla de personal funcionari hi ha una plaça de tècnic economista (grup 
A1),  que es troba vacant. Aquesta plaça té dotació pressupostària per a tot l’any,   
 
Segon.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base generals 
reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà completat amb les 
bases específiques que regeixin expressament cada convocatòria, i que seran les 
aquestes darreres les que determinaran els requisits específics que es requereixin en 
cada procés en concret. 
 
Les presents bases determinen els requisits específics que han de complir els aspirants 
als llocs de treball. 
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Tercer.-  L’article 78 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic estableix que les 
administracions públiques proveiran els llocs de treball mitjançant procediments basats 
en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. I que la provisió dels llocs de treball 
es portarà a terme pels procediments de concurs i de lliure designació amb convocatòria 
pública.  
 
CONCLUSIONS 
 
S’informa que la provisió del lloc de treball de tècnic economista pel procediment de 
concurs de mobilitat interadministrativa,  reuneix els requisits legals exigits i les bases 
específiques per a aquest procés selectiu, reuneixen els requisits mínims exigits per la 
normativa de legal aplicació. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica.  
 
Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 38.113,02 € €, la qual 
cosa suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 10.464,96 €. 
 
Atès que en el projecte de pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’any 2020, a les partides 12 93400 12000,  12 93400 12100 i 12 93400 12101,  hi ha 
consignació pressupostària suficient per assumir les despeses derivades d’aquesta 
plaça i a la partida  12 93400 16000, per assumir les quotes socials. 
 
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, 
pel sistema de mobilitat interadministrativa i tenint en compte allò que es disposa en els 
articles 282 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i 
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les Entitats Locals, 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a la provisió, mitjançant un concurs per mobilitat 
interadministrativa, del lloc de treball de tècnic economista (grup A1), vacant a la plantilla 
de personal funcionari, que s’adjunten com annex i aprovar la convocatòria del procés 
selectiu corresponent. 
 
Segon.- Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i a la pàgina web de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’anunci de la convocatòria al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado. 
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Tercer.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2021, fins a un 
màxim dels imports que s’indiquen a les partides següents: 
 

Partida Concepte Import 

12 93400 12000 Sou base 10.531,15 € 

12 93400 12100 Complement de destí  4.841,37 € 

12 93400 12101 Complement específic 8.246,96 € 

12 93400 16000 Seguretat Social 7.540,60 € 

 
Quart.- Els pressupostos dels exercicis posteriors s’hauran de continuar consignant els 
crèdits necessaris per assumir les despeses derivades d’aquest lloc de treball.  
 
Cinquè.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
 
 
3.2. Promoció Econòmica i Turisme 

 
3.2.1. ACCEPTACIÓ FONS DE PRESTACIÓ "SUPORT AL FOMENT DEL TEIXIT 
COMERCIAL, MERCATS I FIRES LOCALS", EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DEL CATÀLEG 2021, DEL PLA DE CONCERTACIÓ XGL 2020-2023 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 28 de gener de 
2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Go-
verns Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 2021-
2023, així com el seu règim jurídic i econòmic. 
 
Atès que el Catàleg de serveis de l’any 2021 inclou el fons de prestació “Suport al foment 
del teixit comercial, mercats i fires locals” amb l’objectiu de donar suport al desenvolu-
pament d'actuacions que tinguin per objectiu dinamitzar i consolidar el teixit comercial 
dels àmbits del comerç urbà, els mercats i les fires locals per fomentar el tractament 
integral de l'oferta comercial i de serveis dels municipis d'acord amb les característiques 
i les necessitats del territori i la seva demanda. 
 
Atès que els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència, no requereixen sol·licitud i l’acte de concessió és promogut pels cen-
tres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta de Govern. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 25 de març 
de 2021, va aprovar la concessió del fons de prestació del Catàleg 2021 per l’actuació 
““Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals”, en el marc de la con-
vocatòria del Catàleg 2021 del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, que s’ha comunicat a aquest ajuntament en data 26 de març de 2021. 
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de Promoció Econòmica en data 29 de març 
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de 2021, el qual forma part de l’expedient. 
 
Fonaments de dret: 
 
Règim jurídic i econòmic del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, el 
qual s’emmarca en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2020 – 2023”. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
 
Primer.- Acceptar el fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per la seva 
totalitat, per a la realització de la següent acció en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2021: 
 

Codi XGL Actuació Import 
subvenció  

21/Y/297807 “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires” 5.960,00 € 

 
 
Segon.- Tramitar l’acceptació expressa de la concessió de l’ajut atorgat, així com de tots 
els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del portal elec-
trònic PMT amb el model normalitzat C3-002-20, com a màxim el 15 de maig de 2021. 
El pagament avançat es realitzarà quan l’ens presenti la referida acceptació. Cas de no 
presentar-la en el termini establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha 
de pagar prèvia justificació de despeses 
 
 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2021. 
 
Quart.-. Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, 
als efectes oportuns. 
 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
Es dona compte de l’Auto núm. 54/2021, de data 12 de març, rebut del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en relació al PA 275/2020-2A, interposat per Banco 
de Santander contra l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, acordant declarar per acabat el procediment per 
satisfacció extra processal, sense expressa condemna de costes. 
 
5. Precs i preguntes 



 

31 
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 

 
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 17:28 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


