
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 22 DE DESEMBRE DE 2011 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació 
de protecció de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.00 hores 
Hora que acaba: 19.40 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 15.12.11 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació serveis extraordinaris mes de desembre 
4) Aprovació beques de menjador de l’escola bressol El Palauet any 2011 
5) Aprovació atorgament subvenció nominativa Protecció Civil 
6) Aprovació concessió de subvencions en l’àmbit social, convocatòria 2/2011 
7) Acceptació subvenció Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 

la Generalitat per a la programació estable d’arts escèniques i música de 
l’any 2011 

8) Aprovació import per al dipòsit d’una fiança per atendre possibles 
desperfectes quant a la instal·lació de les terrasses de les activitats 

9) Aprovació preus públics adquisició cubells per a la recollida de matèria 
orgànica a les llars 

10) Aprovació conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme en 
matèria de transport adaptat per a persones amb discapacitat i gent gran 
amb dependència 



 

 
 
 

11) Aprovació conveni de col·laboració amb l’Assemblea Comarcal de Creu 
Roja a Maresme Centre per a la promoció del voluntariat per a l’any 2011 

12) Aprovació conveni de col·laboració amb l’Assemblea Comarcal de la Creu 
Roja a Maresme Centre, amb relació als serveis preventius per a l’any 2011 

13) Aprovació rectificació error material del conveni del concurs de música jove 
Giramaresme 2011, aprovat el 24 de febrer de 2011 

14) Aprovació retirada llicència mercat setmanal 
15) Aprovació modificació projecte construcció 24 habitatges dotacionals al rial 

dels Oms, 20 
16) Aprovació devolució fiança valors urbanístics en risc llicència d’obres al C/ 

Joan Oms, xx 
17) Aprovació concessió llicència obres a la mercantil Evolució Patrimonial 

Canetgrup 2008, SL per a l’enderrocament edifici situat al C/ del Mar, xx 
18) Aprovació concessió llicència d’obres reforma i ampliació habitatge 

unifamiliar aïllat al C/ Josep Carner, xx 
19) Aprovació concessió llicència d’obres divisió habitatge-dúplex en dos 

habitatges independents al C/ Dr. Guiteras, xx 
20) Relació de decrets des del dia 5 fins al dia 9 de desembre de 2011 
21) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L‘ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 15.12.11 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 15 de desembre 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.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 23 de desembre de 2010, per import de 
31.769,46 €, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/39  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2010, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 12 de maig de 2010. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 23 de desembre 2010, per 
import de 31.769,46 €, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/39 



 

 
 
 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2010. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15 DE NOVEMBRE I EL 15 DE DESEMBRE  DE 2011 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de novembre al 15 de desembre 
de 2011.   
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2011, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de tres mil vuit-cents vuit euros amb 
vint-i-quatre cèntims (3.808,24 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 de novembre  al 15 de desembre de 2011, segons relació detallada 
que s’adjunta.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de  mil quatre-cents cinquanta-quatre 
euros amb un cèntim (1.454,01 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia  durant  el mes de desembre de 2011. 
 



 

 
 
 

TERCER.- Remunerar fins a la quantitat tres-cents noranta euros amb quatre 
cèntims (390,04 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per 
agents de la Policia local durant el mes de desembre de 2011.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents seixanta dos euros amb 
quaranta-quatre cèntims (262,44 €) corresponent a les tasques efectuades com 
a coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
desembre  de 2011.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de set-cents vint-i-tres euros amb 
noranta-un cèntim (723,91 €) corresponent a l’assistència a judicis, fora d’hores 
de treball,  per personal  de la Policia local durant el mes de desembre de 2011. 
  
SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2011. 
 
4.- APROVACIÓ ATORGAMENT D’AJUTS DE SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA 
EN ELS PERÍODE 0-3 ANYS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPAL ANY 
2011. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 25 de 
novembre de 2010, va aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 
2011 per a la concertació d’accions de l’àmbit de suport als serveis i a les 
activitats del Pla de concertació XBMQ 2008-2011, el Catàleg de suport als 
serveis i a les activitats locals i la modificació del Règim de concertació d’aquest 
àmbit.  
 
Vist el Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2011 es preveu 
l’acció “Suport a la suficiència alimentària a les escoles bressol municipals” 
gestionada per la Gerència de Serveis d’Educació i que consisteix en fons de 
prestació, els quals es caracteritzen per suports econòmics calculats en base a 
l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen les característiques 
socioeconòmiqes de tots els ens adherits al Protocol general del Pla de 
Concertació o d’un col·lectiu definit d’ens adherits. 
 
Atès que en data 17 de febrer de 2011 l’Ajuntament de Canet de Mar es rep 
notificació de la secretària general de la Diputació  sobre l’adopció de l’acord. 
En el mateix dictamen s’aprova la proposta de distribució  dels ajuts i que en 
l’Annex 1 figura l’Ajuntament de Canet de Mar amb un  ajut atorgat per import 
de  4.464€.  
 
Vist que en data 24 de febrer de 2011, la Junta de Govern Local acorda 
acceptar l’ajut atorgat. 
 
Atès que en data 24 de novembre de 2011, la Junta de Govern Local acorda 
aprovar les bases de la convocatòria dels ajuts del Programa de suficiència 
alimentària en el període 0 a 3 a les escoles bressol municipals.   
 



 

 
 
 

Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar ha dut a terme una convocatòria de 
concurs públic entre els dies 28 de novembre i 14 de desembre de 2011.  
 
Vist l’informe de la tècnica d’educació, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar els ajuts del Programa de suficiència alimentària per un 
import total de 3.468,8€  a l’alumnat següent : 
 
Nom i Cognoms Data naix Import ajut 
CSB 11/09/2009 187,5 
GJM 19/02/2009 187,5 
TJM 19/02/2009 187,5 
OAR 21/07/2009 187,5 
SA 30/03/2009 281,3 
AVP 22/06/2010 187,5 
NGV 06/06/2010 187,5 
BMP 24/11/2010 187,5 
QCV 09/02/2009 93,8 
AOR 19/09/2010 187,5 
GMF 17/09/2009 187,5 
BMF 17/09/2009 187,5 
LVA 31/01/2009 281,3 
AVA 31/01/2009 281,3 
ALL 15/02/2010 281,3 
ABE 31/03/2009 187,5 
MCC* 05/06/2009 187,5 
ALC* 16/02/2010 187,5 
 
*Es condiciona l’atorgament d’aquests ajuts a l’aportació del certificat d’hisenda 
d’acord amb l’article 22.2 del reglament 881/2006  
 
SEGON.- Desestimar les sol·licituds dels alumnes que es detallen a 
continuació: 
 
Nom i Cognoms Data naix.  Motius denegació ajut 
JVO 5/06/2009 Supera barem econòmic 
MSJ 28/02/2009 Supera barem econòmic 
DSJ 28/02/2009 Supera barem econòmic 
 
TERCER.- Imputar la despesa a la partida 50 32100 48900  del pressupost de 
2011, establir que aquest ajuts tenen caràcter temporal i condicionar-los a 
l’existència de consignació pressupostària.   



 

 
 
 

 
QUART- Autoritzar el pagament de l’import dels ajuts concedits SUARA 
Cooperativa, empresa que gestiona el servei de llar d’infants municipal, la qual 
efectuarà els descomptes a les quotes pel servei de menjador que han de fer 
efectives les famílies esmentades.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a les famílies interessades, SUARA 
Cooperativa i a la Tresoreria municipal. 
 
5.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA PROTECCIÓ CIVIL 
 
L’Ordenança Municipal de Subvencions i l’article 28 de les Bases d’execució del 
pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2011 regulen les normes 
generals per a l’atorgament de subvencions amb càrrec al pressupost 
municipal. 
 
Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2011 en el 
corresponent a l’Àrea de Governació al capítol 4 “Transferències corrents” té, 
entre d’altres, la següent assignació nominativa:  
 

PARTIDA ENTITAT SUBVENCIÓ 
30-13400-48904 Protecció Civil 9200,00 € 

 
Atès que el pressupost municipal es va aprovar en data 27/01/11, per la qual 
cosa la subvenció es pot considerar formalment atorgada.  
 
Atesa la rellevància de les activitats de protecció civil i col·laboració cívica que 
aquesta subvenció facilita i promou, i que l’entitat abans esmentada ha 
manifestat el seu interès en què se les faci efectiu el pagament de la subvenció 
prevista. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat 
Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Subscriure el següent conveni individualitzat amb l’entitat: 
”Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar”; estipulant les 
condicions de la subvenció i l’acord de col·laboració corresponent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR 
–ANY 2011- 
 
Canet de Mar, a 23 de desembre de 2011 
 
REUNITS 
 
D’una part, Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
assistit per la secretària Sra. Núria Mompel Tusell, que dóna fe de l’acte; i de 



 

 
 
 

l’altra el Sr. VSG, president de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Canet de Mar, amb domicili a Canet de Mar,  
 
INTERVENEN 
 
L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament, na Núria Mompel Tusell en 
qualitat de secretària de l’Ajuntament que dóna fe i el Sr. Víctor Serra Gras, en 
nom i representació de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de 
Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 
EXPOSEN 
 
I.- L’Associació de voluntaris Protecció Civil de Canet de Mar és una entitat local 
constituïda l’any 1996, reconeguda per la Generalitat de Catalunya l´any 2000, i 
que –tutelada per la Policia Local- desenvolupa tasques complementaries a les 
inherents de la Policia Local. Com poden ser les de: 

- Coordinació de l’aportació desinteressada del voluntariat en tasques de 
protecció civil dins el municipi. 
- L’impuls de la participació ciutadana en temes de prevenció o actuacions 
de protecció civil. 
- La sensibilització de la població respecte dels riscos que els puguin afectar. 
- Les activitats formatives i divulgatives. 
- El suport en l’elaboració, la implantació o el manteniment de plans de 
protecció civil que dugui a terme l’Administració. 

 
II.- L’Associació de voluntaris Protecció Civil de Canet de Mar desenvolupa de 
forma estable al llarg de l’any tot un seguit d’activitats preventives en coordinació 
amb els diversos serveis municipals. 
 
III.- L’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d'activitats d'utilitat o interès social o a la promoció d'un fi públic en l'àmbit 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert per la Ordenança municipal de 
subvencions, de data 12 de maig de 2004, i la corresponent Llei 38/2003, 
General de Subvencions. 
 
IV.- Les esmentades línies de treball de l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil de Canet de Mar poden ser considerades de “fi públic” i, per tant, 
subvencionables per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
V.- D’acord amb l’establert a l’article 7.2.a. de l’Ordenança Municipal de 
Subvencions, el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2010 té 
assignació nominativa, entre d’altres, una subvenció per import de 9200,00 € per 
a l’entitat “Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar”. 
 
Per la qual cosa, ambdues parts convenen el present conveni de col·laboració 
de conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 



 

 
 
 

PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Canet de Mar comparteixen, entre d’altres, l’objectiu de 
desenvolupar activitats de protecció civil i col·laboració cívica. 
 
SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats 
l’Associació de Voluntaris Protecció Civil de Canet de Mar s’haurà de coordinar 
amb la Policia Local. 
 
TERCERA.-  L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar 
declara complir els següents requisits necessaris per a l’obtenció de 
subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir 
els certificats corresponents. 

a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, l’impost sobre societats o l’impost sobre la 
renda de no residents. 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a 
compte. 
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si 
s’escau, les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de 
l’impost sobre el valor afegit. 
d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els 
articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
durant el període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei 
abans esmentada. 
e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, 
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, 
fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 
f) A més a més, quan l’òrgan que concedeix la subvenció depengui d’una 
Comunitat Autònoma o d’una entitat local, que no tinguin deutes o sancions 
de tipus tributari amb l’Administració de la comunitat autònoma o local 
respectiva, en les condicions fixades per l’Administració corresponent. 
g) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte 
contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 

 
QUARTA.- L’Ajuntament de Canet de Mar, col·laborarà en 2011 al finançament 
d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció de per import de 9200,00 
€. 
 
CINQUENA.- És obligació de l’Associació de Voluntaris Protecció Civil de Canet 
de Mar: 

- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni. 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels 
actes.  
- Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l'obtenció d'ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de 
Subvencions. 

 



 

 
 
 

SISENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2012 
en la forma següent: 

a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau 
de realització, d'acord amb els termes subvencionats, sempre fets dins del 
període al que es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte.  
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, en el 
seu cas, de la data de pagament. 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre 
del període corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import 
subvencionat hauran de reunir els requisits següents:  

- Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de 
subvenció.  
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista.  
* Número de factura.  
* Lloc i data d'emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins 
el preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació 
de tiquets o vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d'hosteleria i restauració.  
* Subministrament de begudes i comestibles.  
* Revelat de fotografies.  

Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l'emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l'activitat.  
f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou 
concedida.  
g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

 
SETENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2011. 
 
VUITENA.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en 



 

 
 
 

tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 

 
SEGON.- Aprovar la següent despesa amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost ordinari per a l’any 2011, en concepte de subvenció a l’entitat que 
es relaciona, d’acord amb el número d’operació de retenció de crèdit que es 
refereix, i les formes i terminis de pagament especificats continuació: 
 

PARTIDA ENTITAT SUBVENCIÓ R.C. 
30-13400-
48904 

Protecció Civil 9200,00 € 220100004037 

 
Compatibilitat amb altres 
subvencions 

Sí. 

Termini i forma de 
pagament 

Bestreta del 50% a partir de la signatura del conveni i l’altre 50% una 
vegada justificada la despesa. 

 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
6.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL, 
CONVOCATÒRIA 2/2011 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
7.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I 
MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE  CATALUNYA PER 
A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ARTS ESCÈNIQUES i MÚSICA DE 
L’ANY 2011.  
 
Atès que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat 
les bases per a l’atorgament de subvencions a ens locals adreçades a donar 
suport a la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en 
l'àmbit de les arts escèniques i la música corresponents a l'any 2011.  
 
Atès que la programació d’activitats d’arts escèniques de Canet de Mar està en 
concordança amb les bases publicades al DOGC núm. 5910 de 14 d’abril de 
2008, i que d’acord amb la convocatòria publicada al DOGC 5910 de 30 de 
juny  de 2011.  
 
Atès que es va aprovar per decret, núm. 644/2011 de 14 de juliol participar en 
la convocatòria d’enguany per la programació estable d’activitats culturals de 
caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música.  
 



 

 
 
 

Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 632/2007 de 5 de juliol, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Acceptar la subvenció de 600€, atorgada pel Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de 
Mar per la programació estable de caràcter professional en l’àmbit de les arts 
escèniques i la música corresponent a l’any 2011. 
 
8.- PROPOSTA DE L’IMPORT PER AL DIPÒSIT D’UNA FIANÇA PER 
ATENDRE A POSSIBLES DESPERFECTES QUANT A LA INSTAL·LACIÓ 
DE LES TERRASSES DE LES ACTIVITATS. 
 
Atès que en la sessió del ple ordinari de data 25 d’octubre de 2011, va aprovar 
inicialment l’ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors 
i mobiliari auxiliar a Canet de Mar. 
 
Atès que l’article 19 de la mateixa ordenança estableix la necessitat de 
constituir una fiança per atendre possibles desperfectes d’instal·lacions d’ús 
públic, paviments, voreres, punts de llum, bancs, papereres i tot tipus de 
mobiliari urbà, que serà la que meriti d’aplicació segons el preu que determini 
l’Ajuntament, en especial quan s’instal·lin vetlladors. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal de data 20.11.11, el contingut 
literal del qual es transcriu a continuació: 
 

“L’article 19 de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, 
vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar, aprovada inicialment en la sessió del 
Ple de l’ajuntament de Canet de Mar de data 25 d’octubre de 2011, estableix que 
la necessitat de constitució d’una fiança per atendre possibles desperfectes 
d’instal·lacions d’ús públic, paviments, voreres, punts de llum, bancs, papereres i 
tot tipus de mobiliari urbà, en especial quan s’instal·lin vetlladors. 
 
Seria convenient distingir aquesta fiança entre terrasses que disposin de 
vetlladors ancorats a terra, i terrasses sense vetlladors. 
 
Pel que fa a la fiança a dipositar pels possibles desperfectes en punts de llum, 
bancs, papereres o altre tipus de mobiliari urbà, caldria tenir en compte el cost de 
reposició que tindria aquest tipus de mobiliari urbà en cas que la desperfecte. 
Revisades les diferents tipologies de mobiliari urbà més comú existent a Canet de 
Mar, i considerant que és difícil que es malmeti totalment un fanal o un arbre de 
grans dimensions en l’ús de la terrassa, es constata que el preu més elevat seria 
el de reposició dels bancs, amb un preu de mercat de 350 €, incloent transport, 
muntatge, desmuntatge i reciclatge. 
 
Quant a la fiança a dipositar quan es produeixi un ancoratge a terra de vetlladors 
o altre mobiliari permès per l’ordenança, aquest ancoratge pot produir un 
desperfecte al paviment on es col·loqui. Per tal de donar un justipreu, s’han tingut 
en compte els càlculs realitzats per establir el cost unitari (€/m) d’obertura i 



 

 
 
 

tancament de rases a la via pública per a les ordenances fiscals. En aquests 
càlculs s’establia un valor de 366 €/m per una rasa de 0,8m. Mantenint aquesta 
proporció, el cost de reposició que suposaria pel tram afectat per cada puntal a 
ancorar seria de 75 € per cada suport ancorat. 
 
Cal apuntar que tots aquests preus no inclouen els desperfectes a elements de la 
via pública no visibles (canonades d’aigua potable, de gas natural, etc.). 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior 
criteri.” 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Per a totes les terrasses, la constitució del preu de la fiança serà per 
un import de 350 €, a dipositar pels possibles desperfectes en punts de llum, 
bancs, papereres o altres tipus de mobiliari urbà. 
 
SEGON.- Quan aquestes terrasses disposin a més a més de vetlladors 
ancorats al terra, o altre mobiliari permès per l’ordenança, s’ha de dipositar una 
fiança addicional de 75 € per cada suport ancorat a terra.  
 
9.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ADQUISICIÓ CUBELLS PER A LA 
RECOLLIDA DE MATÈRIA ORGÀNICA A LES LLARS 
 
Atès que per a la recollida de matèria orgànica a les llars de Canet de Mar, 
l’Ajuntament proporcionava uns cubells per unitat familiar als ciutadans. 
 
Atès que aquests cubells no és de tinença obligatòria per part dels ciutadans i 
produeix una despesa a la corporació municipal. 
 
Atès que es pretén que aquests cubells quedin finançats majoritàriament 
mitjançant l’aportació dels ciutadans. 
 
Atès que l’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de les Hisendes Locals (TRLHL), preveu que els ens 
locals podran establir preus públics per a la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de la competència de l’ens local, sempre que no concorri cap de les 
circumstàncies especificades en l’article 20.1.B) d’aquesta Llei.   
 
Atès que estan obligats a pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels 
serveis o les activitats pels que s’hagi de satisfer aquells. 
 
Atès que segons disposa l’article 44.1 TRLHL l’import dels preus públics haurà 
de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, 
preveient-se en el punt 2n del mateix article que quan existeixin raons socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà 



 

 
 
 

fixar preus públics per sota del límit previst a l’apartat anterior havent-se de 
consignar en el pressupost de l’entitat les dotacions oportunes per a la 
cobertura de la diferència resultant. 
 
Vist l’informe emès en data 22 de novembre de 2011 pel tècnic de Medi 
Ambient, Eduard Moreno Roca, en què justifica l’establiment dels presents 
preus públics essent el seu contingut literal el següent: 
 

El  tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, en relació a l’establiment d’un preu públic per a l’adquisició de 
cubells per part dels ciutadans, emeto el següent INFORME 
 
Primer.- L’equip de govern decideix cobrar un preu públic per al lliurament de 
cubells als ciutadans que el sol·licitin. Aquest cubell no és de tinença obligatòria 
per part dels ciutadans i serveix per a recollir les restes de menjar a la cuina a les 
cases particulars i dipositar-lo a l’exterior de la casa per al seu lliurament al servei 
municipal de recollida de residus (el lliurament a l’exterior amb cubell, tampoc és 
obligatori). El seu volum és de 10 litres, disposa d’una tanca semihermètica amb 
nansa que bloqueja la tapa i de color marró (RAL 8024). Amb l’adquisició del 
cubell es lliura el cubell i l’adhesiu de la part frontal. Per tant el preu públic 
incorpora el cubell i l’adhesiu de la part frontal. 
 
Segon.- El valor econòmic d’adquisició d’aquests cubells, és tenint en compte el 
valor d’adquisició per part de l’Ajuntament durant els últims anys, de mitjana de 
2,11 € sense IVA. Si modifiquem en un 3% (IPC actual) el preu i hi apliquem el 
18% de l’IVA, el valor d’aquest cubell amb IVA és de 2,56 €. Si comptabilitzem el 
19% (dada informada per intervenció de l’Ajuntament) de despeses indirectes 
associada a la gestió d’adquisició amb el proveïdor i de lliurament al ciutadà, així 
com ales despeses de funcionament general, el valor és de 3,05 €. Si incorporem 
la despesa de l’adhesiu frontal que es lliura conjuntament amb el cubell, la 
despesa supera encara més els 3 €. 
 
Tercer.- Tot i que l’ús del cubell no és de caire obligatori, al tractar-se d’un cubell 
amb una tanca a prova de bolcat, és d’interès per l’Ajuntament de Canet de Mar 
que aquest sigui adquirit i utilitzat. L’ús del cubell per treure la matèria orgànica al 
carrer a la porta permet evitar que la bossa sigui rebentada pels gossos i que 
aquesta deixi anar líquid, evitant per tant la brutícia al carrer. És d’interès 
general, per tant, l’ús d’aquest cubell. 
 
Conclusió 
Es trasllada aquest informe a intervenció per tal que es tingui en compte en 
l’adopció del preu públic dels cubells lliurats als ciutadans que ho sol·licitin. 
Proposem que aquest preu sigui de 3 € (tot inclòs). 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 22 de novembre de 
2011. 
 

Atès que l’article 47.1 TRLHL disposa que l’establiment o la modificació dels 
preus públics correspon al Ple de la corporació sense perjudici de les seves 
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, delegació que es va 
efectuar en acord pres pel Ple en sessió extraordinària de data 14 de juliol de 



 

 
 
 

2011, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el preu públic de 3 euros per a l’adquisició d’un cubell més 
un adhesiu a la part frontal, per a la recollida de matèria orgànica a les llars de 
Canet de Mar. 
 
SEGON.- Que la Regidoria de Medi Ambient assumeixi, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 22 17000 22199 del vigent pressupost ordinari per a l’any 
2011, les despeses que no siguin cobertes, de conformitat amb el que disposa 
l’art. 44.2 TRLHL. 
 
TERCER.- Que aquests preus públics es publiquin en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
10.- CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I ELS AJUNTAMENTS ARENYS DE MAR, ARGENTONA, CANET 
DE MAR, DOSRIUS, MONTGAT, PREMIÀ DE DALT, TIANA I VILASSAR DE 
DALT EN MATÈRIA DE TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I GENT GRAN AMB DEPENDÈNCIA DE LA COMARCA DEL 
MARESME 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme té la competència de promoure i 
gestionar la prestació del transport adaptat, com a servei de la cartera de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública per aquells residents dels municipis 
de menys de 50.000 habitants, segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials. 
 
Atès que el servei de transport adaptat té com a finalitat facilitar el transport de 
les persones discapacitades, amb problemes de mobilitat i persones grans amb 
dependència, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció 
especialitzada o a aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva 
integració en l’entorn. 
 
Atès que des del mes de setembre de 2002, el Consell Comarcal va posar en 
marxa un servei de transport adaptat “porta a porta” per a cobrir les necessitats 
dels usuaris/es que s’han de desplaçar als centres i/o establiments socials 
d’atenció especialitzada, així com a altres centres o recursos destinats a 
persones amb discapacitats. La creació urgent del servei es va veure 
potenciada perquè la Regió Sanitària del Barcelonès Nord-Maresme va deixar 
d’assumir el cost dels desplaçaments dels usuaris i usuàries. 
 
Atès que des de la posada en marxa del Servei de Transport Adaptat els 
ajuntaments de la comarca esmentats en aquest conveni han fet arribar al 
Consell Comarcal les dificultats de finançament i les deficiències per a prestar 
un servei de transport adequat a les necessitats dels seus usuaris/es. 
 



 

 
 
 

Atès que el Consell Comarcal del Maresme ha traslladat des d’un inici al 
Departament Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya la 
demanda de servei de transport adaptat de les persones amb discapacitat i de 
la gent gran amb dependències de la comarca. 
 
Atès que a fi efecte de cobrir part de les necessitats de transport adaptat per a 
persones amb discapacitat i gent gran amb dependència de la comarca que fins 
ara no se n’ha pogut donar resposta i de manera extraordinària per a l’any 
2011, el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments esmentats estan 
disposats a signar un conveni de cooperació, el text literal del qual és el 
següent: 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I ELS AJUNTAMENTS ARENYS DE MAR, ARGENTONA, CANET 
DE MAR, DOSRIUS, MONTGAT, PREMIÀ DE DALT, TIANA I VILASSAR DE 
DALT EN MATÈRIA DE TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I GENT GRAN AMB DEPENDÈNCIA DE LA COMARCA DEL 
MARESME 
 
A la ciutat de Mataró, el dia ............ de 2011 
 
Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, Sr. 
Miquel Àngel Martínez i Camarasa 
 
D’altra part,  
 
l’Il·lm. Sr. Estanis Fors i Garcia, Alcalde ajuntament d’Arenys de Mar; 
l’Il·lm. Sr. Ferran Armengol Tauran, Alcalde ajuntament d’Argentona; 
l’Il·lm. Sr. Jesús Marín i Hernández, Alcalde ajuntament de Canet de Mar; 
l’Il·lm. Sr. Josep Jo i Munné, Alcalde ajuntament de Dosrius; 
l’Il·lm. Sr. Francesc Garcia i Arrocha, Alcalde ajuntament de Montgat; 
l’Il·lm. Sr. Joan Baliarda i Sardà, Alcalde ajuntament de Premià de Dalt; 
l’Il·lm. Sr. Ester Pujol i Martí, Alcaldessa ajuntament de Tiana; 
l’Il·lm. Sr. Xavier Godàs Pérez, Alcalde ajuntament de Vilassar de Dalt; 
 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formació 
d’aquest conveni, i en conseqüència,  
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Maresme té la competència de promoure 
i gestionar la prestació del transport adaptat, com a servei de la cartera de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública per aquells residents dels municipis 
de menys de 50.000 habitants, segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis 
Socials. 
 
SEGON.- Que el servei de transport adaptat té com a finalitat facilitar el transport 
de les persones discapacitades, amb problemes de mobilitat i persones grans 
amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció 
especialitzada o a aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva 
integració en l’entorn. 
 



 

 
 
 

TERCER.- Que des del mes de setembre de 2002, el Consell Comarcal va posar 
en marxa un servei de transport adaptat “porta a porta” per a cobrir les 
necessitats dels usuaris/es que s’han de desplaçar als centres i/o establiments 
socials d’atenció especialitzada, així com a altres centres o recursos destinats a 
persones amb discapacitats. La creació urgent del servei es va veure potenciada 
perquè la Regió Sanitària del Barcelonès Nord-Maresme va deixar d’assumir el 
cost dels desplaçaments dels usuaris i usuàries. 
 
QUART.- Que des de la posada en marxa del Servei de Transport Adaptat els 
ajuntaments de la comarca esmentats en aquest conveni han fet arribar al 
Consell Comarcal les dificultats de finançament i les deficiències per a prestar un 
servei de transport adequat a les necessitats dels seus usuaris/es. 
 
CINQUÈ.- Que el Consell Comarcal del Maresme ha traslladat des d’un inici al 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya la 
demanda de servei de transport adaptat de les persones amb discapacitat i de la 
gent gran amb dependències de la comarca. 
 
SETÈ.- Que a fi efecte de cobrir part de les necessitats de transport adaptat per a 
persones amb discapacitat i gent gran amb dependència de la comarca que fins 
ara no se n’ha pogut donar resposta i de manera extraordinària per a l’any 2011, 
el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments esmentats en el present 
conveni 
 
ACORDEN 
 
PRIMER.- D’acord amb allò previst a l’article 307 del decret de la Generalitat de 
Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el present conveni s’estipula com a 
activitat d’interès comú per a les administracions que hi intervenen. 
 
SEGON.- En conseqüència, es defineix com a objecte d’aquest conveni 
l’establiment d’un marc de cooperació puntual i extraordinari entre el Consell 
Comarcal del Maresme i els consistoris indicats en el present document, per tal 
de cobrir les necessitats de transport adaptat per a l’any 2011 de les persones 
amb discapacitat i de la gent gran amb dependència de la comarca que s’han de 
desplaçar als centres socials d’atenció especialitzada (centres de dia, 
ocupacionals, residencials, etc) o a aquells altres que permetin garantir la seva 
integració. 
 
TERCER.- El Consell Comarcal es compromet a: 
a). Aportar als ajuntaments sotasignants, de manera extraordinària i per al 2011, 
els imports que s’indiquen a continuació en concepte de despesa per la gestió 
del transport adaptat de persones amb discapacitat de la comarca. En funció de 
les demandes rebudes, es calcula el percentatge de cadascuna sobre el total i es 
fa una distribució proporcional de la partida prevista pel Consell Comarcal del 
Maresme per aquest concepte: 
 

CONSISTORI CIF IMPORT
Canet de Mar P-0803900J 196,80  
 



 

 
 
 

b). L’aportació econòmica del Consell Comarcal es lliurarà mitjançant un sol 
pagament un cop s’hagi justificat l’exercici de l’activitat desenvolupada durant el 
2011.  
 
QUART.- Els ajuntaments es comprometen a: 
 
a). Trametre al Consell Comarcal la següent documentació justificativa, un cop 
finalitzat l’exercici: 
 
Memòria de l’activitat que indiqui, entre d’altres, la relació d’usuaris, rutes i 
freqüències i segons el model que s’especifica en l’annex I d’aquest conveni. 
 
Certificat de l’interventor/a en què consti la relació d’obligacions reconegudes i 
aprovades relatives a l’actuació per a l’any 2011. 
 
Aquesta documentació justificativa s’haurà de presentar amb data límit de 31 de 
desembre de 2011. 
 
CINQUÈ.- La vigència el present conveni s’entén fins el 31 de desembre de 
2011, no essent susceptible de pròrroga per tàcita reconducció, sinó en tot cas, 
per acord exprés de les parts. 
 
SISÈ.- El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a). Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b). Per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 
signatàries. 
c). Per avinença de les parts signatàries. 
d). Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
 
SETÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i 
execució d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, 
seran resoltes de mutu acord pels ajuntaments i el Consell Comarcal i, en cas de 
litigi, se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, 
en el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 
 
ANNEX I 
 
Ajuntament                                                                  . 
 
Servei de transport adaptat: Indicadors 
 
Beneficiaris per tipologia 

Discap. 
física 

Discap. 
Psíquica 

Discap. 
Sensorial 

Discap. 
Mental 

Pluridiscapacitat 

H D H D H D H D H D 
 
Servei prestats per destins 

Al treball Centre 
educatiu 

Centre 
assistencial 

Lleure Altres 

H D H D H D H D H D 



 

 
 
 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Benestar Social, Família i Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal del Maresme i els ajuntaments d’Alella, Arenys de Mar, Argentona, 
Canet de Mar, Dosrius, El Masnou, Montgat, Pineda de Mar, Tiana i Vilassar de 
Dalt en matèria de transport adaptat per a persones amb discapacitat i gent 
gran amb dependència de la comarca del Maresme. 
 
SEGON.- Acceptar la subvenció per cobrir les necessitats de transport adaptat 
per a l'any 2011 de les persones amb discapacitat i de la gent gran amb 
dependència de la comarca que s'han de desplaçar als centres socials 
d'atenció especialitzada (centres de dia, ocupacions, residencials, etc.) o a 
aquells altres que permetin garantir la seva integració, de 196,80 euros. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acords. 
 
QUART.- Notificar aquest acord als interessats, a l’efecte oportú. 
 
11.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE PER A LA PROMOCIÓ 
DEL VOLUNTARIAT PER A L’ANY 2011 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de 
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el 
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals 
o sectorials dels veïns. 
  
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran 
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per 
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, 
amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva 
integració social, la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i en 
general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit 
de la institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, 
Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva 
modificació al Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les 
normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es 



 

 
 
 

disposa la publicació dels seus estatuts, la Creu roja és una entitat idònia per 
contribuir al desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja hi ha un interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi 
ambientals, preventives i de seguretat ciutadana. 
 
Atès que la Creu Roja també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies 
locals, mitjançant el voluntariat de l’associació. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja i l’Ajuntament de 
Canet de Mar amb relació a la promoció del voluntariat al municipi de Canet de 
Mar per a l’any 2011, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR i L’ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE 
PER A LA PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT ANY 2011 
 
Canet de Mar, a 26 d’agost de 2011 
 
R E U N I T S 
 
D'una part l’Il.lustríssim Sr. Jesús Marín i Hernández, en la seva qualitat d'Alcalde 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la Sra. Núria Mompel i Tusell, 
Secretaria General de la Corporació, com a assessora legal preceptiu segons 
allò que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d'altra part la Sra. FGP, Presidenta de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a 
Maresme Centre (a partir d’ara Creu Roja), reconeixent-se ambdós 
compareixents capacitat i competència per contractar i obligar-se 
 
MANIFESTEN 
 
Primer: Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès 
públic, està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les 
administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per 
les mateixes. 
 
Segon: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració 
social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats 
públiques, conflictes, malalties i epidèmies, la cooperació en programes de 
prevenció sanitària i en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de 
salut, i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb 
l’esperit de la institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, 
Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Tercer: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva 
modificació en el Reial Decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de 



 

 
 
 

les normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on 
es disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una Entitat 
idònia per a contribuir al desenvolupament de la política social de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Quart: Que entre l'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja existeix l'interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi 
ambientals, preventives i de seguretat ciutadana en els seus respectius camps 
d'actuació per tal de fer més eficaç l'atenció a diferents sectors de la població. 
 
Cinquè: Que la Creu Roja prioritzarà les seves actuacions d’acord als eixos 
estratègics establerts en la VI Assemblea General de la Creu Roja Espanyola pel 
període 2008- 2011: 
1. Garantir la nostra presència a la societat, i incrementar la captació de recursos 
amb la finalitat d’aconseguir una Institució més independent i eficaç. 
2. Reordenació de l’activitat dels centres sanitaris, valorant l’oportunitat en cada 
cas i prenen especial consideració a la planificació de les autoritats sanitàries i 
les necessitats en cada àrea d’influència. 
3. Reforçar el compromís humanitari i solidari de la Creu Roja Espanyola des de 
els nostre propi mon local fins al mon local d’altres països, compartint amb les 
Societats nacionals la dedicació a les persones i col·lectius vulnerables i 
promocionant el desenvolupament de llurs capacitats a llarg termini. 
4. Millorar la capacitat de resposta de la xarxa local de la Institució mitjançant la 
planificació d’accions acordes amb les polítiques de Creu Roja, la seva normativa 
i la seva estructura orgànica i dirigida a respondre a les necessitats de persones i 
col·lectius vulnerables, amb eficàcia, eficiència i qualitat. 
5. Sensibilitzar a la societat sobres els principis i valors de Creu Roja per a 
transmetre el compromís institucional amb els persones vulnerables. 
6. Fer una Institució més eficaç i eficient per atendre el seu compromís 
humanitari amb les persones vulnerables. 
7. Desenvolupar i optimitzar la línia d’acció de la Promoció de la Salut en les 
actuacions que realitzar la Creu Roja Espanyola. 
8. Protegir la vida, la salut, la dignitat i el medi ambient de les persones 
vulnerables afectades per situacions d’emergències i/o crisis, es la nostra 
iniciativa humanitària. 
9. Contribuir a la inclusió social de les persones desfavorables, treballant amb un 
enfocament integral les diferents dimensions del fenomen de l’exclusió. 
10. Promoure l’educació i la dimensió ambiental en totes les àrees d’actuació de 
Creu Roja coma eix transversal i d’acció directa per a reduir la vulnerabilitat i 
millorar la qualitat de vida de les persones. 
11. Facilitar la participació ciutadana en la transformació social mitjançant la Creu 
Roja i el seu voluntariat actiu, capacitat, compromès i participatiu. 
 
ACORDEN 
 
Primer: És objecte del present conveni el foment i promoció d'activitats a 
realitzar per la Creu Roja com a complementàries de les competències pròpies 
locals; i a tal efecte l'Ajuntament atorgarà una ajuda de contingut econòmic per a 
contribuir al finançament de les seves estructures i personal necessari per dur a 
terme diferents accions de treball bàsicament a través de Voluntariat. 
 
Segon: L'Ajuntament Canet de Mar es compromet a: 



 

 
 
 

1.- Aportar a la Creu Roja una subvenció total de 2.300€ d'acord amb la següent 
distribució: 
 
1.- Finançament de les despeses produïdes per les activitats que es realitzin en 
els diferents projectes. 
2.- Col·laborar en les tasques formatives del voluntariat de la Creu Roja, pel que 
fa a la temàtica que determinen els diferents projectes. 
 
Tercer: La Creu Roja es compromet a: 
1.- Realitzar una campanya publicitària per a la captació de voluntaris i realitzar 
el seu enquadrament com a voluntaris de Creu Roja. 
2.- Capacitar el voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar 
correctament les tasques i projectes acordats, principalment en equipaments i 
formació. 
3.- Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats: 
A. Atenció a les demandes socials que conjuntament s'acordin amb el 
Departament de Serveis Socials prèvia sol·licitud presentada per l'Ajuntament, 
segons l’Annex 1 d’aquest conveni. 
B. Participar i col·laborar en el programa de recepció, emmagatzematge i 
distribució d’aliments, dins del Programa d’aliments i segons el protocol establert 
en el mateix programa. El Programa d’aliments és dut a terme pel departament 
de Serveis Socials del propi Ajuntament. 
C. Col·laborar en el programa d’acompanyament als usuaris/àries del transport 
adaptat que ofereix l’Ajuntament del municipi, mitjançant la participació de 
voluntaris/àries donant suport a les persones o usuaris/es del transport adaptat 
que ofereix l’Ajuntament del municipi. 
D. Contribuir, mitjançant els nostres voluntaris/àries, a poder donar suport al 
programa de l’Escola d’adults, el qual es gestionat directament pel propi 
Ajuntament de Canet de Mar. Aquest programa conté: 
D.1. ALFABETITZACIÓ: El voluntari dóna suport al mestre de les classes 
d’alfabetització de l’escola d’adults. 
D. AULA DE MARES: La voluntària dóna suport a les mares i als seus fills que 
participen en aquest programa. 
E. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos 
humans i materials que disposa l'entitat. 
F. Participar en les campanyes, iniciatives solidàries i projectes de cooperació 
per al desenvolupament que s’acordin. 
G. Qualsevol altra activitat, programa o servei que es pugui desenvolupar de 
mutu acord amb l’Ajuntament. 
 
Quart: En el desenvolupament de les activitats i projectes que es duguin a terme 
en virtut del present conveni , cada una de les parts signants serà responsable 
del compliment de la normativa reguladora de les dades de caràcter personal. 
 
Cinquè: L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a satisfer a l’Assemblea 
Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre la quantitat de dos mil tres-cents 
euros (2.300 €) en concepte de col·laboració econòmica en el sosteniment de les 
despeses que els serveis acordats ocasiones. El pagament es farà la meitat a la 
signatura del conveni i l’altre meitat al finalitzar l’any. 
 
Sisè: L'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja vetllaran pel bon 
funcionament dels projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi 
constituiran una comissió paritària de seguiment integrada: 



 

 
 
 

· Per part de l'Ajuntament: 
- L'alcalde o persona en qui delegui. 
- Regidor de Sanitat i Benestar Social. 
· Per part de la Creu Roja: 
- President/Delegat de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme Centre 
o persona en qui delegui. 
- Referent Tècnic/Coordinador Comarcal. 
Ambdues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per realitzar les 
funcions de seguiment, coordinació i control, així com per resoldre qualsevol 
controvèrsia que pogués sorgir tant a la interpretació com a l’aplicació del present 
conveni. 
 
Setè: La vigència del present conveni serà fins el 31 de desembre de 2011. Per a 
resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la 
interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió 
paritària, ambdues parts es sotmeten de manera explícita a la jurisdicció i 
tribunals de Barcelona, amb renúncia explicitada al seu propi fur, si és que en 
disposen d’un. 
 
En el cas que una de les parts no vulgui donar continuïtat a aquesta col·laboració 
ho haurà de fer constar per escrit a l’altra part abans de la finalització del conveni 
vigent. 
 
I com a prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, 
rubricat a tots els fulls i annexes estesos a una sola plana, en el lloc i data indicat 
a l’encapçalament. 
 
ANNEX 1 

FULL DE SOL·LICITUD DE SERVEIS DE VOLUNTARIAT 
CREU ROJA A MARESME CENTRE 

 
SOL·LICITANT 
. Administració/Entitat: 
. Dte/Barri: 
. Prof. que sol·licita el servei: 
. Departament/Servei: 
. Forma de contacte:   Horari:    Telèfon: 
Adreça:        CP : 
 
DADES I IDENTIFICACIÓ DE L'USUARI/ÀRIA 
. DNI 
. NOM I COGNOMS: 
. DOMICILI:       CP: 
. TELÈFON:   D. NAIXEMENT:   EDAT: 
. PROBLEMÀTICA: DISM. FÍSIC   PSÍQUIC  SENSORIAL 
 ALTRES 
 
. Per servei col·lectiu, adjuntar NOMS, COGNOMS, D. NAIXEMENT/DNI i 
Característiques del Grup. 
 
SERVEI A REALITZAR 
.SERVEI:  INDIVIDUAL   COL·LECTIU   NÚM. 
USUARIS: 
.DEMANDA:  D'ACOMPANYAMENT  DE SUPORT   FORMATIVA 
.TEMPS(1): PERÍODE DE TEMPS: DEL:  /  /  AL:  /  / 



 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 
 
. PERFIL DEL VOLUNTARI/ÀRIA: 
 
 
. NOM I DNI VOLUNTARI/ÀRIA QUE REALITZA EL SERVEI: 
(1) .- Les demandes seran per un període màxim de 6 mesos i amb una 
periodicitat no superior de dos dies per setmana 
 

TANCAMENT DE LA SOL·LICITUD DE SERVEIS DE VOLUNTARIAT 
CREU ROJA A MARESME CENTRE 

 
. DATA FINALITZACIÓ :  /  / 
. MOTIU DE LA FINALITZACIÓ : 
. L'OBJECTIU DE LA DEMANDA S'HA COBERT: 

0%   50%   100% 
. VALORACIÓ : 
 
Signatura i Segell 
Administració/Entitat 
 
GRAU SATISFACCIÓ DE L'USUARI 
. VALORACIÓ DEL SERVEI DE VOLUNTARIAT: 
 
MOLT BONA  BONA   REGULAR   DOLENTA 
 
. OBSERVACIONS: 
 
Signatura Usuari/ària 
 
VALORACIÓ GRAU SATISFACCIÓ VOLUNTARI/ÀRIA RESPECTE AL SERVEI: 
MOLT BONA  BONA   REGULAR   DOLENTA 
 
. OBSERVACIONS: 
 
. NOMS I COGNOMS VOLUNTARI/ÀRIA: 
 
Signatura Voluntari/ària Creu Roja 

 
Atès que a la partida 80 23100 48028 del vigent pressupost per a l’any 2011, hi 
ha prevista una consignació pressupostària de 2.300 € per a la promoció del 
voluntariat per a l’any 2011. 
 
Vist i trobat conforme el programa de treball de les activitats a fer al municipi de 
Canet de Mar, pel que fa a la promoció del voluntariat. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Benestar Social, Família i Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Assemblea de Creu Roja a 
Maresme Centre per a l’any 2011, amb relació a la promoció del voluntariat. 
 



 

 
 
 

SEGON.- Aprovar la despesa de 2.300 € amb càrrec a la partida 80 23100 
48028 del vigent pressupost municipal per a l’any 2011. 
 
TERCER.- Nomenar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família i 
Joventut, la senyora Cati Forcano Isern, o persona en qui delegui, i la senyora 
Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials, com a representant de 
l’Ajuntament, membres de la comissió paritària que farà les funcions de 
seguiment, coordinació i control de l’aplicació d’aquest conveni. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcaldia perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
12.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ASSEMBLEA 
COMARCAL DE LA CREU ROJA A MARESME CENTRE, AMB RELACIÓ 
ALS SERVEIS PREVENTIUS AL MUNICIPI DE CANET DE MAR PER A 
L'ANY 2011 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de 
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el 
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals 
o sectorials dels veïns. 
  
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran 
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per 
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Atès que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, 
amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva 
integració social, la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i en 
general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit 
de la institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, 
Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva 
modificació al Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les 
normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es 
disposa la publicació dels seus estatuts, la Creu roja és una entitat idònia per 
contribuir al desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja hi ha un interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi 
ambientals, preventives i de seguretat ciutadana. 
 



 

 
 
 

Atès que la Creu Roja està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar en la cobertura de serveis preventius a qualsevol acte lúdic, cultural o 
esportiu, o reconegut com a tal per les autoritats municipals pertinents. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja i l’Ajuntament de 
Canet de Mar amb relació als serveis preventius al municipi de Canet de Mar 
per a l’any 2011, el qual es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I L’ASSEMBLEA COMARCAL DE LA CREU ROJA A MARESME 
CENTRE, EN RELACIÓ ALS SERVEIS PREVENTIUS AL MUNICIPI DE CANET 
DE MAR PER L’ANY 2011 
 
Canet de Mar, 26 d’agost de 2011. 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Il·lustríssim Sr. Jesús Marín i Hernández, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la Sra. Núria Mompel i Tusell, 
Secretaria General de la Corporació, com a assessora legal preceptiu segons 
allò que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/ 1985 de 2 d’abril. 
 
I d’altra part el Sr. FGP Presidenta de l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja a 
Maresme Centre, reconeixent-se ambdós compareixents capacitat i competència 
per contractar i obligar-se 
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER: Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès 
públic, està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les 
administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per 
les mateixes. 
 
SEGON: Que entre els fins estatuaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració 
social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats 
públiques, conflictes, malalties i epidèmies, la cooperació en programes de 
prevenció sanitària i en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de la 
salut, i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb 
l’esperit de la Institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, 
Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
TERCER: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva 
modificació en el Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de 
les normes d’ordenació de la Creu Roja i dels Estatuts de la mateixa, la Creu 
Roja és una entitat idònia per a contribuir al desenvolupament de política social 
de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
QUART: Que la Creu Roja està disposada a col·laborar amb els Ajuntaments en 
la cobertura de Serveis Preventius a qualsevol acte lúdic, cultural o esportiu, o 
reconegut com a tal per les autoritats municipals pertinents. Això inclou tant els 



 

 
 
 

esdeveniments públics per definició, com aquells que, de manera raonada, els 
Ajuntament respectius estableixin, discrecionalment, d’interès municipal. 
 
CINQUÈ: Que s’exclouen explícitament els serveis en benefici d’entitats amb 
finalitat de lucre o els que es dirigeixin exclusivament a interessos individuals tant 
de particulars com d’empreses. 
 
ACORDEN 
 
PRIMER: És objecte del present conveni l’acord per a la prestació d’activitats de 
caire preventiu a realitzar per l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme 
Centre com a complementàries de les competències pròpies locals; i a tal efecte 
l’Ajuntament atorgarà una ajuda de contingut econòmic per a contribuir al 
finançament de les seves estructures i personal necessari per dur a terme 
diferents accions de treball bàsicament a través de Voluntariat. 
 
SEGON: L’Ajuntament es compromet a: 
 
1- Facilitar la relació de Serveis Preventius anuals acordats en el present conveni 
i relacionats en l’Annex 1 del mateix, que servirà com a referència dels serveis a 
realitzar, però amb possibilitats de canvi . 
 
2- Fer tramesa a la Creu Roja del full de demanda de cada servei segons 
s’adjunta en el protocol adjunt a l’Annex 2, amb un mínim de 15 dies d’antelació. 
 
TERCER: La Creu Roja es compromet a : 
 
1- Realitzar l’enquadrament i prestació dels Serveis Preventius a qualsevol acte 
lúdic, cultural o esportiu promogut per l’Ajuntament de Canet de Mar i acordats 
en el present conveni o demanat amb el protocol ja establert. Veure Annex I. 
 
2- Aportar els mitjans materials i humans necessaris per la correcte execució 
sanitària dels serveis. 
 
3- Acreditar que tot el personal assignat als serveis del present conveni, hagi 
realitzat els corresponents cursos de formació (Socorrisme, S. Aquàtic, Transport 
Sanitari, …), segons el tipus d’activitat a la que hi estigui adscrit, així com 
aquelles altres titulacions específiques que exigeixi el desenvolupament de les 
tasques encomanades. 
 
4- Facilitar un pressupost del cost de cada servei preventiu a l’Ajuntament, per tal 
que aquest tingui constància en cada moment de l’import de conveni que resta 
per l’execució dels restants serveis preventius anuals. 
 
5- Participar dins dels plans d’emergència municipal en l’articulació de 
mecanismes d’intervenció i localització de recursos urgents i diferits, com a 
suport als recursos municipals. Desenvolupar accions de conscienciació de la 
població i de reducció de la 
vulnerabilitat en situació de catàstrofes i emergències sanitàries. 
 
QUART: L’Ajuntament de Canet de Mar haurà de preveure els llocs adequats en 
cada activitat per a la ubicació de les infraestructures de cobertura dels Serveis 
Preventius. 



 

 
 
 

 
CINQUÈ: L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a satisfer a l’Assemblea 
Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre la quantitat de set mil euros (7.000 €) 
en concepte de col·laboració econòmica en el sosteniment de les despeses que 
els serveis acordats ocasionen. El pagament es farà la meitat una vegada 
realitzat la signatura del present conveni i l’altre meitat al finalitzar l’any. Una 
vegada s’hagi exhaurit la contraprestació econòmica per als serveis preventius 
acordats en aquest conveni, i que queden recollits en l’annex 1, es facturaran a 
banda els següents serveis que es sol·licitin per part de l’Ajuntament. 
 
SISÈ: Es crea una Comissió paritària que estarà formada per part de Creu Roja 
per: 
 
- El President de l’Assemblea Local o qui delegui 
- El Responsable de serveis preventius de l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a 
Maresme Centre o qui delegui 
 
Per part de l’Ajuntament: 
 
- El Regidor responsable de l’Àrea o Servei o qui delegui 
- Un representant de l’Ajuntament 
 
Ambdues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per realitzar les 
funcions de seguiment, coordinació i control, així com per resoldre qualsevol 
controvèrsia que pogués sorgir tant a la interpretació com a l’aplicació del present 
conveni. 
 
SETÈ: La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2011. Per a 
resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la 
interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió 
paritària, ambdues parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció i 
tribunals de Barcelona, amb renúncia explicitada al seu propi fur, si és que en 
disposen d’un. 
 
I com a prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, 
rubricat a tots els fulls i annexes estesos a una sola plana, en el lloc i data indicat 
a l’encapçalament. 
 
ANNEX 1 
 
RELACIÓ DE SERVEIS PREVENTIUS ACORDATS EN EL PRESENT CONVENI 
 
NIT DE CAP D'ANY 
CAVALCADA REIS 
TRES TOMBS 
RUA INFANTIL I ARRIBO 
RUA I BALL DE CARNAVAL 
APLEC PEDRACASTELL 
CANET RACE 
XII MARXA POPULAR 
VIL·LA FLORA FINAL CHAMPIONS 
PEDALADA POPULAR 
FESTA JOVE 
NIT MÀGICA 



 

 
 
 

BALL JOVE 
CASTELL DE FOCS 
TROBADA DE GEGANTS I CASTELLERS 
CORREFOC 
PASSEJADA NOCTURNA CANET 
3X3 BÀSQUET 
CONCERTS ROCK 
CORREFOC CORRELLENGUA 
ARRIBADA DEL PATGE REIAL 
PARC INFANTIL I TALLERS DE NADAL 
 
ANNEX 2 
 

FULL DE SOL·LICITUD DE SERVEIS PREVENTIUS 
CREU ROJA A MARESME CENTRE 

DATA (1): _____/_____/_____     Núm. de servei (1): 
 
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
 
NOM DE L’ENTITAT: 
DOMICILI SOCIAL:      CP: 
TELÈFON:        NIF: 
E-MAIL: 
 
DADES DE L’ACTE: 
 
NOM DEL RESPONSABLE:     TELÈFON: 
ACTE:        LLOC DE 
REALITZACIÓ: 
CAPACITAT:       DATA DE 
REALITZACIÓ: 
HORARI: a) INICI:       b) FINAL (2): 
ASSISTENTS: a) PARTICIPANTS:     b) ESPECTADORS: 
 
Com a responsable d___________________________ sol·licita els serveis assenyalats 
als apartats anteriors i manifesta: 
 
A) Que l’únic responsable de l’acte, segons el Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, del 
servei al que fa referència aquest full de 
sol·licitud és l’entitat sol·licitant, queda expressament exclosa la CREU ROJA de 
qualsevol responsabilitat, llevat de les 
derivades de la prestació del servei al qual s’ha compromès la CREU ROJA. 
 
B) Que la CREU ROJA proporcionarà l’ajut sol·licitat, però no participarà en l’organització 
de l’acte 
 
C) Que els serveis de la CREU ROJA estan realitzats, essencialment, per voluntaris 
socorristes capacitats, teòricament i 
pràcticament, per desenvolupar les tasques de primers auxilis i transport sanitari 
 
D) Que el personal mèdic i d’infermeria serà facilitat pels organitzadors de l’acte, sempre 
que no s’hagin demanat expressament a 
la CREU ROJA 
 
SIGNAT:________________________ 
 



 

 
 
 

La CREU ROJA es compromet a dur a terme el servei amb els efectius especificats, 
sempre que la sol·licitud arribi amb 15 dies d’antelació i tingui el dispositiu per atendre’l. 
 
SIGNAT: ________________________ 
 

Atès que a la partida 80 23100 48021 del vigent pressupost per a l’any 2010, hi 
ha prevista una consignació pressupostària de 7.000 € per als serveis 
preventius que presti la Creu Roja a l’Ajuntament de Canet de Mar durant 
aquest any 2010. 
 
Vist i trobat conforme el programa de treball de les activitats a fer al municipi de 
Canet de Mar, pel que fa a serveis preventius. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Benestar Social, Família i Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Assemblea de Creu Roja a 
Maresme Centre per a l’any 2011, amb relació als serveis preventius. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.000 € amb càrrec a la partida 81 31300 
48010 del vigent pressupost municipal per a l’any 2011. 
 
TERCER.- Nomenar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família i 
Joventut, la senyora Cati Forcano Isern, o persona en qui delegui, i el senyor 
Jordi Tomàs Guarch, tècnic d'Esports, com a representant de l’Ajuntament, 
membres de la comissió paritària que farà les funcions de seguiment, 
coordinació i control de l’aplicació d’aquest conveni. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
13.- RECTIFICACIÓ DEL CONVENI DEL CONCURS DE MÚSICA JOVE 
GIRAMARESME 2011, APROVAT EL 24 DE FEBRER DE 2011. 
 
Atès que alguns ajuntaments de la comarca del Maresme tenen la voluntat de 
col·laborar per promoure i fomentar les polítiques de joventut municipals i 
comarcals, dinamitzar els grups musicals formats per joves de la comarca i 
potenciar les actuacions de música en directe. 
 
Atès que aquesta col·laboració es va encetar amb la signatura d’un conveni 
entre tots aquests ajuntaments l’any 2010 per a la realització del concurs de 
música jove Giramaresme. 
 
Atès que el dia 24 de febrer de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar el 
Conveni de col·laboració en matèria de joventut entre diversos ajuntaments del 
Maresme per a la realització del concurs de música jove Giramaresme 2011 
 
Atès que es va produir un error material en la transcripció del conveni basant-se 
en una versió antiga del mateix. 



 

 
 
 

 
Atès que l’esmentat error aquest no canvia en si mateix la naturalesa de l’acord 
adoptat entre els municipis.  
 
Vist i trobat conforme el conveni que es transcriu:  
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE MATÈRIA DE JOVENTUT ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE TORDERA, PALAFOLLS, MALGRAT DE MAR, SANTA 
SUSANNA, PINEDA DE MAR, CALELLA, SANT POL DE MAR, SANT CEBRIÀ 
DE VALLALTA, CANET DE MAR, ARENYS DE MAR I ARENYS DE MUNT PER 
A LA REALITZACIÓ DEL CONCURS DE MÚSICA JOVE GIRAMARESME 2011 
 
A Arenys de Mar, el dia 15 de març de 2011 
 

REUNITS 
 
El Sr. Marc Unió Puig, regidor de l’Ajuntament de Tordera, degudament facultat per 
acord de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2011.  
 
La Sra. M. Antonieta Petit i Jornet, regidora de l’Ajuntament de Palafolls facultada 
per acord de la Junta de Govern Local de 22 de març de 2011. 
 
El Sr. Jordi Romero Ros, regidor de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, degudament 
facultat per acord de la Junta de Govern Local de 3 de març de 2011.  
 
La Sra. Neus Illas i Ripoll, regidora de l’Ajuntament de Santa Susanna, 
degudament facultada per Decret d’Alcadia de 22 de març de 2011. 
 
El Sra. Sandra Villarte Pazos, regidora de l’Ajuntament de Pineda de Mar, 
degudament facultada per Decret d’Alcadia de 25 de març de 2011. 
 
El Sra. Maria Pilar Rocafort i Vidal, regidora de l’Ajuntament de Calella, 
degudament facultada per acord de la Junta de Govern Local de 3 de març de 
2011. 
 
El Sr. Raül Trabal Tallón, regidor de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, degudament 
facultat per acord de la Junta de Govern Local de 24 de març de 2011.  
 
El Sr. Josep Lluís Portero i Salvador, regidor de l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, degudament facultat per acord de la Junta de Govern Local de 7 de març 
de 2011.  
 
La Sra. Marisol Pacheco Martos, regidora de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
degudament facultada per acord de Junta de Govern Local de data 24 de febrer. 
 
El Sra. Assum Balliu i Tenas, regidora de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, 
degudament facultada per Decret d’Alcaldia. 
 
El Sr. Manel Lladó i Marquès, regidor de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 
degudament facultat per acord de la Junta de Govern Local de 21 de març de 
2011.  
 



 

 
 
 

ACTUEN 
 
Cadascú en nom i representació de les entitats respectivament esmentades i, 
reconeixent-se mútuament la capacitat legal suficient en aquest acte, 
 

MANIFESTEN 
 
1) Que els ajuntaments esmentats tenen la voluntat de col·laborar per promoure i 
fomentar les polítiques de joventut municipals i comarcals. 
2) Que els ajuntaments esmentats tenen la voluntat de col·laborar en l’objectiu de 
dinamitzar els grups musicals formats per joves de la comarca del Maresme. 
3) Que els ajuntaments esmentats tenen la voluntat de col·laborar en l’objectiu de 
potenciar les actuacions de música en directe a la comarca del Maresme. 
 
D’acord a aquests objectius, les parts 
 

ACORDEN 
 
Primer.- L’objecte del següent conveni és la cooperació en matèria de polítiques 
de joventut per a l’organització i la realització del concurs de música jove 
Giramaresme 2011. 
 
Segon.- Que els ajuntaments signataris accepten les bases del concurs 
Giramaresme 2011 acordades pels ajuntaments i annexades al conveni. 
 
Tercer.- Que els ajuntaments signataris acceptaran el veredicte del jurat del 
concurs sempre i quan aquest s’hagi realitzat segons els criteris de valoració 
acordats pels ajuntaments. 
 
Quart.- Que els ajuntaments signataris es comprometen a l’organització d’un 
concert en el seu municipi que el realitzarà el grup guanyador del concurs de 
música jove Giramaresme  2011 més un grup teloner a escollir de la borsa de 
grups seleccionats;  
fent-se càrrec de : 
 
a. Establir el lloc i la data de la realització del concert. 
b. Fer-se càrrec de les despeses de sonorització del concert. 
c. Fer-se càrrec d’una aportació de 300€ al grup teloner escollit. 
d. Fer-se càrrec de les despeses de refrigeri del guanyador i el teloner per a la nit 
del concert 
 
Cinquè.- Que els ajuntaments de de Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Santa 
Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet 
de Mar i Arenys de Mar assumeixen els costos comuns derivats de l’organització 
del concurs de música jove Giramaresme 2011 que s’estimen en 13.277,27€, 
d’acord amb el següent desglossament: 

 
Despeses comunes Pressupost 
Desenvolupament web 1150 € 
Disseny gràfic 1030 € 
Sonorització de finalistes 4972,27 € 
Impressions per enviar a la comarca 75 € 



 

 
 
 

Jurat (3 membres) 600 € 
Pancarta 500 € 
Lloguer bateria concerts de finalites 200 € 
Catxé per al grup guanyador 4000 € 
Presentardor/a dels concerts de finalistes 150 € 
Dietes i begudes dels finalistes 600 € 
Total 13277,27 € 

 
I que es aquests costos s’assumiran a parts iguals entre els ajuntaments 
organitzadors del Giramaresme 2011 resultant a pagar una quantitat de 1327,73 € 
per cada ajuntament organitzador. 
 
Sisè.- Aquesta quantitat serà ingressada per cadascun dels ajuntaments 
esmentats en el punt anterior a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar durant l’exercici 
2011, amb un primer pagament del 50% de la despesa un cop s’aprovi el conveni 
per tots els ajuntaments; i un segon ingrés, prèvia petició de l’Ajuntament de Sant 
Pol, un cop feta la liquidació en funció de la despesa real realitzada. Posteriorment 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar es compromet a fer arribar a tots els ajuntaments 
signataris del conveni un certificat d’intervenció de la despesa realitzada en relació 
a l’activitat. 
 
Setè.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt assumirà, amb càrrec al seu pressupost 
municipal, el cost de la sonorització del concert de finalistes que es realitzarà en la 
mateixa localitat i que  tindrà un cost de 1327,73€. 
 
Vuitè.- Que els ajuntaments signataris assumiran en funció de les unitats que 
vulguin adquirir els costos d’edició del material gràfic per a la difusió del concurs. 
 
Novè.- Comissió de seguiment de l’activitat: per tal de verificar que l’activitat es 
realitzarà d’acord amb les clàusules conveniades i, per tal de dirimir en aquelles 
qüestions que puguin sorgir durant la realització de l’activitat, cada ajuntament 
designarà una persona com a representant. 
 
Desè.- La presentació del concurs es realitzarà a Pineda de Mar el dilluns 28 de 
març, data en la qual es signarà el present conveni i s’iniciarà la difusió del 
concurs. 
 
Onzè.- Els concerts de finalistes es realitzaran a Santa Susanna el divendres 3 de 
juny, a Arenys de Munt el dissabte 4 de juny i a Calella el dissabte 11 de juny, data 
en la qual es coneixerà el veredicte del concurs. 
  
Dotzè.- El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura. La durada 
prevista per al desenvolupament del mateix coincidirà amb la data de realització de 
l’últim concert de la gira no superant en cap cas febrer de 2012. 
 
Tretzè.- Aquest conveni es pot extingir amb anterioritat al termini fixat en la 
clàusula vuitena pel motiu de dissens o per denúncia de l’incompliment de 
qualsevulla de les seves clàusules, sempre que la denúncia s’efectuï de forma 
fefaent i amb un mes d’antelació. 
 
Catorzè.- El règim de protecció de dades de caràcter personal en les actuacions 
que es desenvolupin en l’execució del present conveni serà el previst en la Llei 



 

 
 
 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD) i en la seva normativa de desplegament, el RD 1720/2007. 
 
Quinzè.- La propietat del domini web www.giramaresme.cat serà dels ajuntaments 
si bé, el domini esmentat ha estat registrat a nom de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar per efectes pràctics. 
 
I en prova de la conformitat amb el convingut, les parts signen aquest conveni en el 
lloc i data de l’encapçalament. 

 
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. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Família i Joventut, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la rectificació del present conveni.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a totes les persones interessades. 
 
14.- APROVACIÓ RETIRARADA AUTORITZACIÓ VENDA AL MERCAT 
SETMANAL DE CANET DE MAR A LA SRA. PFV 
 
Atès que la Sra. PFV, amb DNI núm. xxx i amb domicili al carrer Verge de 
Montserrat, xxx de Canet de Mar té concedida una autorització per a la venda 
menor de tèxtil i confecció al mercat de Canet de Mar. 
 
Atès que, segons les dades que consten a l’Organisme Autònom Local de 
Gestió Tributària, la Sra. PFV té pendent de liquidar la quantitat de 561,69 € en 
concepte de taxa municipal per a la utilització d’un lloc de venda en el mercat 
de marxants de Canet de Mar. 
 
Atès que l’art. 4.1 f) de l’Ordenança reguladora de l’exercici de la venda fora 
d’un establiment comercial permanent a Canet de Mar, estableix com a 
requisist que han de complir els venedors la satisfacció dels tributs i preus 
públics que les ordenances municipals estableixen per a aquest tipus de venda. 
 
Atès que l’article 94 in fine de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni 
de les administracions públiques, en relació amb l’apartat d) de l’article 60 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 
refós de la llei de contractes del sector públic, preveu l’extinció de la concessió 
quan el concessionari no es trobi al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries. 
 
Atès que, segons especifica l’article 8.7 de l’esmentada ordenança, la Junta de 
Govern pot acordar la retirada de l’autorització municipal, quan concorri alguna 
de les següents causes: 
 



 

 
 
 

a) La no utilització sense la deguda justificació feta per escrit i registrada a 
l’Ajuntament, del lloc reservat per cinc dies seguits de mercat, o deu 
alterns. 

b) La manca reiterada de neteja del lloc reservat i del seu entorn, un cop 
finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions. 

c) La utilització de l’autorització per persones diferents a les previstes en 
l’article 5.3 d’aquesta Ordenança. 

d) La manca sobrevinguda d’algun dels requisits establerts en l’article 4 
d’aquesta Ordenança. 

e) La manca de pagament de les taxes i dels preus públics municipals. 
f) La venda practicada sense exhibir la corresponent autorització de 

manera visible i permanent en la parada de venda (article 45.c) DL 
1/1993). 

g) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la 
informació que requereixin els agents d’aquest Ajuntament per complir 
les funcions d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte 
de la present Ordenança, com també el fet de subministrar informació 
inexacta o documentació falsa (article 46.a) RD 1/1993). 

h) La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, 
contra els funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, 
de vigilància o d’inspecció. 

i) En els supòsits a), b), c), f), g) i h) caldrà donar prèviament audiència a 
l’interessat. 

 
Atès que permetre la manca de pagament de la taxa municipal a un venedor del 
mercat setmanal seria un greuge comparatiu amb la resta de venedors que sí 
abonen la quantitat que els pertoca. 
 
Vist el que disposa l’article 60.d) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector 
públic, segons el qual no poden contractar amb l’Administració les persones 
que no es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries 
imposades per les disposicions vigents.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de retirada de l’autorització per a la venda al mercat 
setmanal de Canet de Mar a la Sra. PFV, en no haver satisfet les taxes 
municipals establertes a l’ordenança Fiscal núm. 14, essent creditora en aquest 
moments d’un import de 561,69€ per aquest concepte. 
 
SEGON.- Fer saber a la Sra. PFV que, mentre i tant, no satisfaci el import que 
deu en concepte de taxa per a la utilització d’un lloc de venda en el mercat 
ambulant, es troba incursa en una de les prohibicions de contractar previstes a 
l’article 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 



 

 
 
 

s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, i per tant, no 
podrà contractar amb cap Administració. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’encarregat del Mercat 
Municipal, per tal que en prenguin coneixement. 
 
15.- MODIFICACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE 24 HABITATGES 
DOTACIONALS AL CARRER RIAL DELS OMS, 20 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de juliol de 2009, va 
acordar aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la 
construcció de 24 habitatges dotacionals i 25 places d’aparcament de cotxes i 
una moto a ubicar al carrer Rial dels Oms, 20, de Canet de Mar, redactat per la 
concessionària Visoren, SL, amb un pressupost d’execució per contracta de 
1.953.784,46 €, IVA inclòs. 
 
Atès que una vegada publicada l’aprovació inicial i sotmesa a informació 
pública no es va presentar cap al·legació, publicant-se l’aprovació definitiva en 
el BOP núm. 247 de data 15 d’octubre de 2009 i en el DOGC núm. 5486 de 
data 19 d’octubre de 2009. 
 
Atès que la direcció facultativa de l’obra, en data desembre de 2011 ha emès 
un informe en el que es justifica la conveniència de modificar el projecte pel que 
fa al paviment interior dels habitatges i el material de construcció de l’escala. 
 
Vist l’informe emès en data 15 de desembre de 2011 per l’arquitecta tècnica 
municipal, el contingut literal del qual és el següent: 

 
“Revisat l’informe presentat es comprova que en ell es detallen les modificacions 
introduïdes al projecte executiu per a la construcció de 24 habitatges dotacionals al 
C/ Rial dels Oms, 20, i que consisteixen en els següents punts: 
 

1. Canvi al paviment interior dels habitatges: es substituirà el paviment de gres 
per paviment de parquet sintètic laminat tipus Easy 8321 amb acabat de faig. 
Es manté el paviment de gres als banys. 

2. Canvi a l’escala: l’escala es realitzarà de formigó armat i no d’acer 
galvanitzat. Es col·locarà paviment de gres antilliscant per a exteriors als 
graons de la mateixa. 

 
Les dues modificacions proposades, tal i com s’especifica a  l’informe redactat per 
l’arquitecte redactor del projecte i director de les obres, el Sr. EGI, suposen una 
millora en la durabilitat i manteniment, tant pel que fa al paviment interior com a 
l’escala, per tant, s’informa favorablement a les modificacions proposades.” 

  
Atès que aquestes modificacions no suposen un increment del cost de l’obra. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que disposa 
l’art. 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 



 

 
 
 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació del projecte d’obra ordinària consistent en la 
construcció de 24 habitatges dotacionals i 25 places d’aparcament de cotxes i 
una moto a ubicar al carrer Rial dels Oms, 20, de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Que el Ple de la Corporació ratifiqui el present acord en la primera 
sessió que es celebri. 
 
16.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ FIANÇA VALORS URBANÍSTICS EN RISC 
LLICENCIA D’OBRES AL CARRER JOAN OMS NÚMERO xx. 
 
Vista la instància presentada per la senyora MSM, en nom i representació d’ella 
mateixa, en virtut de la qual sol·licita la devolució de la fiança dels valors 
urbanístics en risc dipositada en data 29 de març de 1.999, de les obres de 
construcció d’un habitatge al carrer Joan Oms número xx. 
  
Atès que les obres no es varen portar a terme i que amb posterioritat, mitjançant 
resolució número 1221/2009, de 28 d’octubre, de la tinència d’alcaldia de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, es va concedir llicència d’obres a un nou 
titular, dipositant les fiances dels valors urbanístics d’acord amb el projecte 
presentat. 
 
Vist l’informe del Cap de Disciplina Urbanística de data 29 d’agost d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 

“Practicada una inspecció visual al lloc referenciat, s’ha comprovat que les obres 
sol·licitades en el seu dia per la senyora MSM i el senyor JS, consistents en la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al solar situat al carrer Joan Oms, xx, 
no s’han dut a terme. 
 
Consultat l’arxiu dels Serveis Tècnics Municipals, s’ha constatat que actualment 
la titularitat d’aquest solar correspon a un altre propietari, el qual té concedida 
llicència d’obres majors per dur-hi a terme la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat.” 

 
RESULTANT que s’han complerts 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 de l’informe i la proposta 
per part dels Serveis Tècnics. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  



 

 
 
 

PRIMER.- Disposar la devolució de la fiança dels valors urbanístics en risc 
dipositada en data 29 de març de 1.999 pels senyors JS i MS, per a la 
construcció d’un habitatge al carrer Joan Oms número xx, per un import de 
234.045,00 pta. 1.406,64 €, efectuada mitjançant aval bancari de Caixa de 
Tarragona número 007118. 
 
SEGON.- Donar trasllat de la present resolució a Intervenció. 
 
17.- APROVACIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL 
EVOLUCIÓ PATRIMONIAL CANETGRUP 2008 SL, PER A 
L’ENDERROCAMENT EDIFICI SITUAT AL CARRER DEL MAR NÚMERO XX 
  
Vista la instància presentada per la mercantil Evolució Patrimonial CANETGRUP 
2008, S.L., en nom i representació d’ella mateixa, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres per a l’enderrocament edifici situat al carrer Del Mar número 50-
52. 
  
Vist l’informe de l’assessor urbanístic de data 4 de novembre de 2011, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisat el projecte presentat, juntament amb la sol·licitud de referència, es 
comprova que les obres que es volen dur a terme consisteixen en realitzar 
l’enderroc dels edificis situats al C/ del Mar, XX. 
 
Revisada la documentació de referència es constata que s’aporta la 
documentació complementaria del projecte d’enderroc demanada en l’anterior 
informe: 
 
- S’aporta document acreditatiu on el peticionari assumeix l’obligació de que 
les obres s’executaran per una empresa constructora competent i que, al davant 
d’aquestes, a més de la direcció facultativa hi haurà un tècnic titulat que 
assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta execució dels 
treballs d’acord amb els documents presentats i amb les ordres de la direcció 
facultativa. 
- S’aporta Autorització i Informe Favorable per part del Servei Territorial de 
Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, número d’Expedient CAB20110552, i registre d’entrada a l’Ajuntament 
de Canet de Mar en data 26-10-2011, Registre 2011/5833. 
 
Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat necessiti ocupar la 
via pública, i de fet així ho expressa en la nova documentació aportada, haurà de 
tenir present que si a l’inici de les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública, 
ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en 
cas contrari la liquidació per ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb la 
Ordenança Fiscal vigent.   
 
Conseqüentment, s’informa favorablement la documentació aportada”. 

 
Vist l’informe favorable de la Secretaria de la Corporació de data 14 de 
desembre d’enguany, el contingut del qual és: 
 



 

 
 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades per la mercantil Evolució Patrimonial CANETGRUP 
2008, S.L. per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a l’enderroc de 
l’edifici ubicat al carrer Del Mar número 50-52, de Canet de Mar, s’emet informe a 
partir dels següents 
 

ANTECEDENTS 
 

1r.- Mitjançant escrit de data 2 d’agost de 2011, registrat d’entrada amb el 
número 4702, la mercantil Evolució Patrimonial CANETGRUP 2008, S.L. sol·licita 
llicència d’obres majors per a l’enderroc edifici situat al carrer Del Mar número 
50-52, de Canet de Mar, de conformitat amb el projecte bàsic i d’execució 
redactat per l’arquitecte tècnic RTR i visat amb el núm. 00962716194, de data 
26/7/2011. 
 
2n.- L’assessor urbanístic en data 4 de novembre de 2011, emet informe 
favorable sobre la concessió del permís sol·licitat, per tal com, examinat el 
projecte que acompanya la sol·licitud de referència i consultades les Normes 
Subsidiàries de Planejament vigents, aquest s’ajusta de forma genèrica la 
normativa vigent que li és d’aplicació. 
 
3r.- En el municipi de Canet de Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 
data 16 d’octubre de 1991 i publicades en el DOGC núm. 1549, el 31 de gener 
de 1992. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- 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 TRLU, 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
Segon.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència d’obres 
és de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“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. 555/2011, de 14 de juny.” 
 
Tercer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix, a criteri dels tècnics 
municipals, els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va documentada en 
els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 117 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament, 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. 
 
Quart.- La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic 
(art. 75.2 ROAS) en 3 exemplars juntament amb la còpia de les altres 
autoritzacions relacionades amb l’actuació que, eventualment, hagin atorgat 
altres administracions (art. 79.a ROAS). 
 
Les obres s’han d’executar d’acord amb el projecte tècnic aprovat i de 
conformitat amb les condicions imposades a la llicència (art. 85 ROAS).  
 
Cinquè.- Pel que fa els residus de la construcció generats per l’obra, la 
Disposició Addicional Tercera.2.a de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl disposa que els 
sol·licitants d’una llicència hauran de: 
 

a) incorporar en la documentació presentada una valoració del volum 
previsible i característiques dels residus, així com de les operacions de 
destriament o recollida selectiva projectades, que es verificarà pels SSTTMM. 
 
b) acreditar davant l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus, 
separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi de gestor i el 
domicili de l’obra.  
 
c) acreditar davant l’Ajuntament i, si s’escau, davant l’Agència de Residus, la 
correcta gestió, el que es farà un cop finalitzada l’obra. 

 
Al projecte presentat s’hi adjunta la fitxa de valoració dels residus de l’obra  i es 
designa com a gestor autoritzat l’empresa de reciclatge de runes EXCAVACIONS 
GERMANS CASAS, SL.  
 
Cal aclarir que la normativa aplicable en matèria de gestió de residus és el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció  el qual deroga el Decret 201/1994, de 
26 de juliol, i el Decret 161/2001, de 12 de juny. 
 
El nou decret estableix a l’article 11 que l’import de la fiança, que s’ha de 
dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els residus de la 
construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en l’estudi de 
gestió, amb un mínim de 150 euros. 
 
Sisè.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació provisional de 
l’ICIO, d’acord el pressupost d’execució material i de les taxes urbanístiques. 
Queda pendent dipositar les fiances dels valors urbanístics en risc i de residus de 
construcció. 
  
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de  llicència d’obres majors a la mercantil Evolució Patrimonial 
CANETGRUP 2008 S.L., per a l’enderrocament edifici ubicat al carrer Del Mar 
número 50-52.” 



 

 
 
 

  
RESULTANT que s’han complerts 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. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Evolució Patrimonial 
CANETGRUP 2008, S.L. per a l’enderrocament edifici situat al carrer Del Mar 
número XX, d’acord al projecte bàsic i executiu de l’arquitecte tècnic Ramon 
Teixidó i Ramon, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta 
llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal aprovades per Junta de Govern Local de data 13 de 
setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil quaranta-dos euros amb trenta-dos cèntims 
(1.042,32 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent setze euros amb vint-i-
nou cèntims (116,29 €).  
 
TERCER.- Abans de l’entrega de la llicència d’obres s’haurà de dipositar la 
fiança en concepte de valors urbanístics en risc per un import de dos mil sis-
cents cinc euros amb vuitanta cèntims (2.605,80 €) i de fiança de residus de 
construcció per import de cinc mil vuit-cents setanta-sis euros amb vint cèntims 
(5.876,20 €). Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un 
gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat necessiti 
ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
que sí ho ha de fer, ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de l’Ordenança 
Fiscal número 9. 
 



 

 
 
 

18.- APROVACIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES A LA SENYORA 
MARIA DOLORS ESPARRECH ROCA PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT UBICAT AL CARRER JOSEP CARNER 
NÚMERO xx. 
  
Vista la instància presentada per la senyora MDER, en nom i representació 
d’ella mateixa, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la reforma i 
ampliació  habitatge unifamiliar aïllat ubicat al carrer Josep Carner número xx. 
  
Vist l’informe de l’assessor urbanístic de data 7 de desembre de 2011, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es constata que es tracta d’un projecte 
executiu per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat existent. 
  
 Consultades les Normes Subsidiàries del Planejament vigent es constata que 
la parcel·la es troba limitada per la normativa municipal seguint allò establert per 
a a la Zona 4 “cases aïllades”, subzona 4b “parcel·la mínima 400m2 “. El projecte 
acompleix de forma general amb els paràmetres d’aplicació vigent, així com el 
Decret 55/2009 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat, i altra normativa d’aplicació complementària. 
 

A posteriori, amb entrada de registre núm. 2011/6360 del 30 de 
novembre de 2011, s’aporta la següent documentació: 

 
- Fitxa justificativa DB-HR del projecte bàsic i executiu 
- Plànol 3.1 que substitueix i esmena el presentat en primera instància 
 
Conseqüentment, s’informa favorablement la documentació aportada.” 
 

Vist l’informe favorable de la Secretaria de la Corporació de data 12 de 
desembre d’enguany, el contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades per la senyora MDER per tal d’obtenir llicència 
municipal d’obres majors per a la reforma i ampliació habitatge unifamiliar ubicat 
al carrer Josep Carner xx, de Canet de Mar, s’emet informe a partir dels següents 
 

ANTECEDENTS 
 

1r.- Mitjançant escrit de data 16 de novembre de 2011, registrat d’entrada amb el 
número 6142, la senyora MDER sol·licita llicència d’obres majors per a la reforma 
i ampliació vivenda unifamiliar al carrer Josep Carner xx, de Canet de Mar, de 
conformitat amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte DSV i visat 
amb el núm. 2011004342, de data 7 de juny de 2011. 
  
2n.- L’assessor urbanístic en data 7 de desembre de 2011, emet informe 
favorable sobre la concessió del permís sol·licitat, per tal com, examinat el 
projecte que acompanya la sol·licitud de referència i consultades les Normes 
Subsidiàries de Planejament vigents, aquest s’ajusta de forma genèrica la 
normativa vigent que li és d’aplicació. 



 

 
 
 

 
3r.- En el municipi de Canet de Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 
data 16 d’octubre de 1991 i publicades en el DOGC núm. 1549, el 31 de gener 
de 1992. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- 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 TRLU, 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
Segon.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència d’obres 
és de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“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. 555/2011, de 14 de juny.” 
 
Tercer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix, a criteri dels tècnics 
municipals, els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va documentada en 
els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 117 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament, 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. 
 
Quart.- La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic 
(art. 75.2 ROAS) en 3 exemplars juntament amb la còpia de les altres 
autoritzacions relacionades amb l’actuació que, eventualment, hagin atorgat 
altres administracions (art. 79.a ROAS). 
 
Les obres s’han d’executar d’acord amb el projecte tècnic aprovat i de 
conformitat amb les condicions imposades a la llicència (art. 85 ROAS).  
 
Cinquè.- Pel que fa els residus de la construcció generats per l’obra, la 
Disposició Addicional Tercera.2.a de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl disposa que els 
sol·licitants d’una llicència hauran de: 
 

a) incorporar en la documentació presentada una valoració del volum 
previsible i característiques dels residus, així com de les operacions de 
destriament o recollida selectiva projectades, que es verificarà pels SSTTMM. 
 



 

 
 
 

b) acreditar davant l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus, 
separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi de gestor i el 
domicili de l’obra.  
 
c) acreditar davant l’Ajuntament i, si s’escau, davant l’Agència de Residus, la 
correcta gestió, el que es farà un cop finalitzada l’obra. 

 
Al projecte presentat s’hi adjunta la fitxa de valoració dels residus de l’obra  i 
contracte d’acceptació de residus pel gestor autoritzat de reciclatge de runes 
EXCAVACIONS GERMANS CASAS, SL.  
 
Cal aclarir que la normativa aplicable en matèria de gestió de residus és el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció  el qual deroga el Decret 201/1994, de 
26 de juliol, i el Decret 161/2001, de 12 de juny. 
 
El nou decret estableix a l’article 11 que l’import de la fiança, que s’ha de 
dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els residus de la 
construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en l’estudi de 
gestió, amb un mínim de 150 euros. 
 
Sisè.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació provisional de 
l’ICIO, d’acord el pressupost d’execució material i de les taxes urbanístiques, 
quedant pendent de dipositar les fiances dels valors urbanístics en risc i residus 
de construcció.  
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de  llicència d’obres majors a la senyora MDER per a la reforma i 
ampliació vivenda unifamiliar aïllada al carrer Josep Carner xx”. 

  
RESULTANT que s’han complerts 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. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  



 

 
 
 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la senyora MDER per a la reforma i 
ampliació habitatge unifamiliar aïllat al carrer Josep Carner xx, , d’acord al 
projecte bàsic i executiu de l’arquitecte DSV, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades per Junta de 
Govern Local de data 13 de setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos mil vuit-cents cinquanta-tres euros (2.853,00 
€) i  per taxes urbanístiques la quantitat de dos-cents vuitanta-sis euros (286,00 
€).  
 
TERCER.- Prèviament a l’entrega de la llicència d’obres s’haurà de dipositar la 
fiança dels valors urbanístics en risc per import de mil quatre-cents vint-i-sis 
euros amb cinquanta cèntims (1.426,50 €) i fiança de residus de construcció per 
import de sis-cents quaranta-nou euros (649,00 €). Aquestes fiances es 
retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i 
comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics 
d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de l’Ordenança 
Fiscal número 9. 
 
19.- APROVACIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES I DIVISIÓ 
HORITZONTAL AL SENYOR PERE VIUDEZ ADSEROL PER DIVIDIR UN 
HABITATGE –DÚPLEX- EN DUES VIVENDES INDEPENDENTS AL CARRER 
DOCTOR GUITERAS xx, PRIMER. 
  
Vista la instància presentada per la senyora AR, en nom i representació del 
senyor PVA, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per dividir un 
habitatge-dúplex- en dues vivendes independents al carrer Doctor Guiteras xx, 
primer. 
 
Vist l’informe de l’assessor urbanístic de data 7 de desembre de 2011, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que es tracta d’un projecte 
executiu per a la reforma d’un habitatge existent, concretament es demana 
llicència d’obra major per a dividir un habitatge dúplex en dos habitatges 
independents. També s’inclou una proforma de les escriptures per a la divisió 
horitzontal. 
 
 Consultades les Normes Subsidiàries del Planejament vigent es constata que 
l’habitatge es troba limitat per la normativa municipal seguint allò establert per a 
la Zona 2 “Ordenació en banda” / subzona 2b(i) “ordenacions compactes“. 
 



 

 
 
 

Amb entrada de registre núm. 2011/6391 del 2 de desembre de 2011, 
s’aporta la següent documentació: 

 
- Fitxa de paràmetres urbanístics. 
- Assumeix direcció facultativa. 
- Estudi de Gestió de Residus. 
- Els següents plànols: P-16, P-19, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28 i P-29 
que s’afegeixen al projecte i substitueixen i/o esmenen els presentats en primera 
instància. 
 
 Consultades, amb posterioritat a la nova documentació aportada, les Normes 
Subsidiàries del Planejament vigent així com el Decret 55/2009 sobre condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, i altra normativa 
d’aplicació complementària, es constata que el projecte acompleix de forma 
general amb els paràmetres vigents. 
 
Conseqüentment, s’informa favorablement la documentació aportada.” 

 
Vist l’informe favorable de la Secretaria de la Corporació de data 14 de 
desembre d’enguany, el contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades per la senyora AR, en nom i representació del senyor 
PVA per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la reforma d’un 
habitatge existent –dúplex- i convertir-lo en dues vivendes independents, ubicat 
al carrer Doctor Guiteras xx, de Canet de Mar, s’emet informe a partir dels 
següents 

 
ANTECEDENTS 

 
1r.- Mitjançant escrit de data 30 de setembre de 2011, registrat d’entrada amb el 
número 5452, la senyora AR, en nom i representació del senyor PVA sol·licita 
llicència d’obres majors per a la reforma d’un habitatge existent –dúplex- i 
convertir-lo en dues vivendes independents a l’edifici del carrer Doctor Guiteras 
xx, de conformitat amb el projecte redactat per l’arquitecta ARG i visat amb el 
núm. 2011009456, de data 1 de desembre de 2011. 
  
2n.- L’assessor urbanístic en data 7 de desembre de 2011, emet informe 
favorable sobre la concessió del permís sol·licitat, per tal com, examinat el 
projecte que acompanya la sol·licitud de referència i consultades les Normes 
Subsidiàries de Planejament vigents, aquest s’ajusta de forma genèrica la 
normativa vigent que li és d’aplicació. 
 
3r.- En el municipi de Canet de Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 
data 16 d’octubre de 1991 i publicades en el DOGC núm. 1549, el 31 de gener 
de 1992. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent 
 
INFORME 



 

 
 
 

 
Primer.- 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 TRLU, 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
Segon.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència d’obres 
és de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“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. 555/2011, de 14 de juny.” 
 
Tercer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix, a criteri dels tècnics 
municipals, els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va documentada en 
els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 117 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament, 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. 
 
Quart.- La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic 
(art. 75.2 ROAS) en 3 exemplars juntament amb la còpia de les altres 
autoritzacions relacionades amb l’actuació que, eventualment, hagin atorgat 
altres administracions (art. 79.a ROAS). 
 
Les obres s’han d’executar d’acord amb el projecte tècnic aprovat i de 
conformitat amb les condicions imposades a la llicència (art. 85 ROAS).  
 
Cinquè.- Pel que fa els residus de la construcció generats per l’obra, la 
Disposició Addicional Tercera.2.a de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl disposa que els 
sol·licitants d’una llicència hauran de: 
 

a) incorporar en la documentació presentada una valoració del volum 
previsible i característiques dels residus, així com de les operacions de 
destriament o recollida selectiva projectades, que es verificarà pels SSTTMM. 
 
b) acreditar davant l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus, 
separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi de gestor i el 
domicili de l’obra.  
 
c) acreditar davant l’Ajuntament i, si s’escau, davant l’Agència de Residus, la 
correcta gestió, el que es farà un cop finalitzada l’obra. 

 
Al projecte presentat s’hi adjunta la fitxa de valoració dels residus de l’obra. 
  



 

 
 
 

Cal aclarir que la normativa aplicable en matèria de gestió de residus és el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció  el qual deroga el Decret 201/1994, de 
26 de juliol, i el Decret 161/2001, de 12 de juny. 
 
El nou decret estableix a l’article 11 que l’import de la fiança, que s’ha de 
dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els residus de la 
construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en l’estudi de 
gestió, amb un mínim de 150 euros. 
 
Sisè.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació provisional de 
l’ICIO, d’acord el pressupost d’execució material i de les taxes urbanístiques, 
quedant pendent de dipositar les fiances dels valors urbanístics en risc i residus 
de construcció.  
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de  llicència d’obres majors al senyor PVA, per dividir habitatge –
dúplex- en dues vivendes independents, al carrer Doctor Guiteras, xx, primer”. 

  
RESULTANT que s’han complerts 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. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor PVA per dividir un habitatge –
dúplex-, en dues vivendes independents al carrer Doctor Guiteras xx, d’acord al 
projecte bàsic i executiu de l’arquitecta ARG, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades per Junta de 
Govern Local de data 13 de setembre de 2007. 
 
SEGON.- D’acord amb el projecte tècnic, les finques resultants de la divisió del 
dúplex seran les següents: 
 
Entitat número 3- Carrer Doctor Guiteras, XX 



 

 
 
 

Superfície construïda de 87,03 mes més una terrassa de 11,92 m2. (comptada 
al 50%)., i una superfície útil de 76,11 m2. Tindrà accés compartit des del carrer 
Dr. Guiteras xx.  
 
Entitat número 4.- Carrer Doctor Guiteras, XX. 
Superfície construïda de 58,67 m2. més una terrassa de 15,76 m2. (comptada al 
50%), i una superfície útil de 49,72 m2. Tindrà accés compartit des del carrer 
Doctor Guiteras, xx.  
 
Els espais comuns, escala Tram 1 (accés des del carrer a la planta primera) i, 
tram 2 (accés de la planta primera a la planta segona) tindran una superficie 
construïda total de 16,13 m2, i una superfície útil total de 12,75 m2. 
  
TERCER.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quatre-cents trenta-cinc euros amb cinquanta-
dos cèntims (435,52 €), per taxes urbanístiques la quantitat de cinquanta-vuit 
euros amb vuitanta-cinc cèntims (58,85 €) i per divisió horitzontal l’import de 
cent quaranta-sis euros amb vint cèntims (146,20 €.  
 
QUART.- Prèviament a l’entrega de la llicència d’obres s’haurà de dipositar la 
fiança dels valors urbanístics en risc per import de dos-cents disset euros amb 
setanta-sis cèntims (217,76 €) i fiança de residus de construcció per import de 
cent cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran en el moment 
de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats 
els residus en un gestor autoritzat. 
 
CINQUÈ.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics 
d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de l’Ordenança 
Fiscal número 9. 
 
20.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 5 FINS AL DIA 9 DE DESEMBRE 
DE 2011 
 
Núm. Data Resum 
1081 05/12/2011 Autorització Fira d'atraccions Plaça Universitat 
1082 05/12/2011 Incoació expedient d'ordre d'execució carrer Abell baix, XX 

cantonada Abell, XX 
1083 05/12/2011 Imposició novena multa coercitiva rial dels Oms, XX 
1084 07/12/2011 Retorn fiança 
1085 07/12/2011 Suspensió provisional procediment clausura forn de pa riera 

gavarra, XX 
1086 07/12/2011 Despeses setmanals 
1087 07/12/2011 Acatament sentència 297/2011 recurs contenciós 449/2011 senyora 

AAF 



 

 
 
 

Núm. Data Resum 
1088 07/12/2011 Autorització funcionament tren infantil a la plaça Universitat 
1089 09/12/2011 Comunicació prèvia bar restaurant Mesón 
1090 09/12/2011 Encàrrec manteniment aires i calderes 
1091 09/12/2011 Contractació manteniment xarxa d'edificis municipals 

 
21.- PUNTS URGENTS 
 
L’alcalde president 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 2.568/1986, 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 dels punts següents no 
inclosos a l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és 
apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva 
deliberació i votació en els termes següents. 
 
21.1.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA CÀRITAS PARROQUIAL DE 
CANET DE MAR I SUBSCRIPCIÓ DE CONVENI 
 
Atès que per decret d’Alcaldia núm. 654/2011 de 13 de juliol es va resoldre 
l’aprovació de la despesa amb càrrec a la partida corresponent del pressupost 
ordinari per a l’any 2011, en concepte de subvenció a l’entitat que es relaciona, 
d’acord amb el número d’operació de retenció de crèdit que s’especifica: 
 
PARTIDA ENTITAT SUBVENCIÓ 
80-23100-48027 Càritas Parroquial Canet de Mar 1.683,60 € 

 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb Càritas Parroquial de Canet de 
Mar, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ENTITAT CÀRITAS PARROQUIAL 
DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, ANY 2011 
 
Canet de Mar, 21 de desembre de 2011 
 

REUNITS 
 
D’una part, Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de l’ajuntament de Canet de Mar, 
assistit per la secretària Núria Mompel Tusell, que dóna fe de l’acte; i de l’altra el 
Mossèn Salvador Juanola Cadena, president de l’entitat Càritas Parroquial de 
Canet de Mar, amb domicili a Canet de Mar. 
 

INTERVENEN 
 
L’alcalde, en nom i representació de l’ajuntament, na Núria Mompel Tusell en 
qualitat de secretària de l’ajuntament que dóna fe i el Mossèn Salvador Juanola 
Cadena en nom i representació de l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar. 
 



 

 
 
 

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 

EXPOSEN 
 

I. L’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar és una entitat local 
constituïda l’any 2008, reconeguda per Càritas Diocesana de Girona i 
que desenvolupa tasques d’ajut a persones necessitades mitjançant 
donatius i/o voluntariat. 

 
II. L’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar desenvolupa de forma 

continuada al llarg de l’any tot un seguit d’activitats en coordinació amb 
els serveis socials municipals. 

 
III. L’ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al 

foment d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic 
en l’àmbit cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert 
per l’Ordenança municipal de subvencions, de data 12 de maig de 2004 i 
la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 

 
IV. Les esmentades línies de treball de l’entitat Càritas Parroquial de Canet 

de Mar poden ser considerades de “fi públic” i, per tant, subvencionades 
per l’ajuntament de Canet de Mar. 

 
V. D’acord amb l’establert a l’article 7.2.a. de l’Ordenança Municipal de 

Subvencions, el pressupost general de la corporació per a l’exercici 2011 
té assignació nominativa, entre d’altres, una subvenció per import de 
1.683,60 € per a l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar. 

 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’ajuntamet de Canet de Mar i l’entitat Càritas Parroquial de Canet 
de Mar comparteixen, entre d’altres, l’objectiu de desenvolupar activitats socials 
conjuntes, com poden ser: 

 organització i funcionament del rober 
 col·laboració en el programa del banc d’aliments, complimentant amb 

aliments de primera necessitat 
 atenció a les demandes puntuals d’emergència social, prèviament 

pactades amb els serveis socials, amb els recursos humans i 
materials de què disposa l’entitat 

 qualsevol altra activitat, programa o servei que es pugui 
desenvolupar de mutu acord amb l’ajuntament 

 
SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats, l’entitat 
Càritas Parroquial de Canet de Mar s’haurà de coordinar amb els serveis socials 
municipals 
 
TERCERA.- L’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar declara complir els 
següents requisits necessaris per a l’obtenció de subvencions i autoritza a 



 

 
 
 

l’ajuntament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir els certificats 
corresponents: 
 

a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, l’impost sobre societats o l’impost sobre 
la renda de no residents. 

b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a 
compte. 

c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si 
s’escau, les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries 
de l’impost sobre el valor afegit. 

d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en 
els articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, durant el període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 
70 de la Llei abans esmentada. 

e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període 
executiu, llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es 
trobin ajornades, fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 

f) A més a més, quan l’òrgan que concedeix la subvenció depengui d’una 
Comunitat Autònoma o d’una entitat local, que no tinguin deutes o 
sancions de tipus tributari amb l’Administració de la comunitat autònoma 
o local respectiva, en les condicions fixades per l’Administració 
corresponent. 

g) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte 
contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 

 
QUARTA.- L’ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2011 al 
finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció per un import 
de 1.683,60 € 
 
CINQUENA.- És obligació de l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar: 
 

 Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
 Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat 

dels actes. 
 Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
 Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
 Justificar documentalment la realització del fi públic. 
 Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
 Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de 

Subvencions. 
 
SISENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2012 
en la forma següent: 
 

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor 
grau de realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre fetes 
dins del període al que es circumscriu la subvenció. 

 



 

 
 
 

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i 
la documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte. 

 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, 

amb identificació del creditor i del document, el seu import, data 
d’emissió i, en el seu cas, de la data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les 
desviacions que hi hagi hagut. 

 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, 

ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades 
dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures que 
justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 

 
- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de 
subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents: 

 
 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 Identificació NIF del contractista 
 Número de factura 
 Lloc i data d’emissió de la factura 
 Descripció del subministrament o servei 
 Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

preu, que consti “IVA inclòs”. 
 Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals. 

 
No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets 
o vals en els casos següents: 
 

 Vendes al menor 
 Transport de persones 
 Serveis d’hosteleria i restauració 
 Subministrament de begudes i comestibles 
 Revelat de fotografies 
 Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són 

 
 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs” 
 Contraprestació total. 

 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 

 
f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 

justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou 
concedida.  
 

g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 



 

 
 
 

 
SETENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2011 
 
VUITENA – D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en 
tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posterior i no es pot al·legar com a precedent. 

 
 
 
 
De conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Família i 
Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Subscriure el conveni de col·laboració individualitzat amb l’entitat: 
”Càritas Parroquial de Canet de Mar”, que s’ha transcrit en el cos d’aquest 
acord. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa, amb càrrec a la partida del pressupost de l’any 
2011, d’acord amb l’operació de retenció de crèdit que es detalla, en concepte 
de subvenció a l’entitat que es relaciona, d’acord amb les formes i terminis de 
pagament especificats a continuació: 
 
Entitat      Partida  N Operació RC 
 
Càritas Parroquial de Canet de Mar 80 23100 48027 4536 
 
Compatibilitat 
amb altres 
subvencions 

Sí. 

Termini i forma 
de pagament 

Bestreta del 50% a partir de la signatura del conveni i l’altre 
50% una vegada justificada la despesa. 

 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde perquè pugui signar tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals i a 
l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar. 
 
21.2.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA SÀLVIA ASSOCIACIÓ DE 
DONES I SUBSCRIPCIÓ DE CONVENI 
 
Atès que per decret d’Alcaldia núm. 654/2011 de 13 de juliol es va resoldre 
l’aprovació de la despesa amb càrrec a la partida corresponent del pressupost 



 

 
 
 

ordinari per a l’any 2011, en concepte de subvenció a l’entitat que es relaciona, 
d’acord amb el número d’operació de retenció de crèdit que s’especifica: 
 
PARTIDA ENTITAT SUBVENCIÓ 
80-23100-48029 Sàlvia Associació de Dones 1.683,60 € 

 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb Sàlvia Associació de Dones, el 
text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ENTITAT SÀLVIA ASSOCIACIÓ 
DE DONES I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR ANY 2011 
 
Canet de Mar, 21 de desembre de 2011 
 

REUNITS 
 
D’una part, Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de l’ajuntament de Canet de Mar, 
assistit per la secretària Núria Mompel Tusell, que dóna fe de l’acte; i de l’altra la 
Sra. RCT, presidenta de l’entitat Sàlvia Associació de Dones, amb domicili a 
Canet de Mar. 
 

INTERVENEN 
 
L’alcalde, en nom i representació de l’ajuntament, na Núria Mompel Tusell en 
qualitat de secretària de l’ajuntament que dóna fe i la Sra. RCT en nom i 
representació de l’entitat Sálvia Associació de Dones. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 

EXPOSEN 
 

I. L’entitat Sàlvia Associació de Dones és una entitat local constituïda l’any 
2001, reconeguda per al Generalitat i que desenvolupa tasques de 
promoció de la dona. 

 
II. L’entitat Sàlvia Associació de Dones desenvolupa de forma continuada al 

llarg de l’any tot un seguit d’activitats en coordinació amb els serveis 
socials municipals. 

 
III. L’ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al 

foment d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic 
en l’àmbit cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert 
per l’Ordenança municipal de subvencions, de data 12 de maig de 2004 i 
la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 

 
IV. Les esmentades línies de treball de l’entitat Sàlvia Associació de Dones 

poden ser considerades de “fi públic” i, per tant, subvencionades per 
l’ajuntament de Canet de Mar. 

 



 

 
 
 

V. D’acord amb l’establert a l’article 7.2.a. de l’Ordenança Municipal de 
Subvencions, el pressupost general de la corporació per a l’exercici 2011 
té assignació nominativa, entre d’altres, una subvenció per import de 
1.683,60 € per a l’entitat Sàlvia Associació de Dones. 

 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboació de 
conformitat amb les següents 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’ajuntamet de Canet de Mar i l’entitat Sàlvia Associació de Dones 
comparteixen, entre d’altres, l’objectiu de desenvolupar activitats com podem ser: 

 proporcionar assessorament jurídic a dones que ho requereixin 
 oferir suport psicològic puntual 
 inclusió de dones amb problemes dins les activitats organitzades per 

l’entitat 
 organitzar xerrades i/o conferències d’interès general 

 
SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats, l’entitat 
Sàlvia Associació de Dones s’haurà de coordinar amb els serveis socials 
municipals 
 
TERCERA.- L’entitat Sàlvia Associació de Dones declara complir els següents 
requisits necessaris per a l’obtenció de subvencions i autoritza a l’ajuntament de 
Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir els certificats corresponents: 
 

a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, l’impost sobre societats o l’impost sobre 
la renda de no residents. 

b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a 
compte. 

c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si 
s’escau, les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries 
de l’impost sobre el valor afegit. 

d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en 
els articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, durant el període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 
70 de la Llei abans esmentada. 

e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període 
executiu, llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es 
trobin ajornades, fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 

f) A més a més, quan l’òrgan que concedeix la subvenció depengui d’una 
Comunitat Autònoma o d’una entitat local, que no tinguin deutes o 
sancions de tipus tributari amb l’Administració de la comunitat autònoma 
o local respectiva, en les condicions fixades per l’Administració 
corresponent. 

g) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte 
contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 

 



 

 
 
 

QUARTA.- L’ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2011 al 
finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció per un import 
de 1.683,60 € 
 
CINQUENA.- És obligació de l’entitat Sàlvia Associació de Dones: 
 

 Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
 Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat 

dels actes. 
 Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
 Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
 Justificar documentalment la realització del fi públic. 
 Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
 Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de 

Subvencions. 
 
SISENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2012 
en la forma següent: 
 

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor 
grau de realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre fetes 
dins del període al que es circumscriu la subvenció. 

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i 
la documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte. 

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, 
amb identificació del creditor i del document, el seu import, data 
d’emissió i, en el seu cas, de la data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les 
desviacions que hi hagi hagut. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades 
dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures que 
justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 

 
- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de 
subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents: 

 
 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 Identificació NIF del contractista 
 Número de factura 
 Lloc i data d’emissió de la factura 
 Descripció del subministrament o servei 
 Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 
preu, que consti “IVA inclòs”. 
 Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals. 

 
No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets 
o vals en els casos següents: 



 

 
 
 

 
 Vendes al menor 
 Transport de persones 
 Serveis d’hoteleria i restauració 
 Subministrament de begudes i comestibles 
 Revelat de fotografies 
 Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són 

 
 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs” 
 Contraprestació total. 

 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 

 
f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 

justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou 
concedida.  
 

g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la 
procedència. 

 
SETENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2011 
 
VUITENA – D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en 
tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posterior i no es pot al·legar com a precedent. 

 
De conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Família i 
Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Subscriure el conveni de col·laboració individualitzat amb l’entitat: 
”Sàlvia Associació de Dones”, que s’ha transcrit en el cos d’aquest acord. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa, amb càrrec a la partida del pressupost de l’any 
2011, d’acord amb l’operació de retenció de crèdit que es detalla, en concepte 
de subvenció a l’entitat que es relaciona, d’acord amb les formes i terminis de 
pagament especificats a continuació: 
 
Entitat      Partida  N Operació RC 
 
Sàlvia Associació de Dones 80 23100 48029  4538 
 
Compatibilitat amb 
altres subvencions 

Sí. 

Termini i forma de 
pagament 

Bestreta del 50% a partir de la signatura del conveni i l’altre 50% una 
vegada justificada la despesa. 

 



 

 
 
 

TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde perquè pugui signar tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals i a 
l’entitat Sàlvia Associació de Dones de Canet de Mar. 
 
21.3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE L’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR DE 4 HABITATGES I PLANTA BAIXA DESTINADA A 
MAGATZEM UBICAT AL CARRER SALVADOR ESPRIU XX. 
 
Vista la instància presentada pel senyor JV, en nom i representació d’ell mateix, 
amb la qual sol·licita llicència de primera ocupació de l’edifici plurifamiliar de 4 
habitatges i planta baixa destinada a magatzem ubicat al carrer Salvador Espriu 
XX. 
 
Vist l’informe dels tècnics municipals de data 16 de desembre de 2011, el 
contingut del qual és: 
 

“ASSUMPTE: SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE 
L’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 4 HABITATGES I PLANTA 
BAIXA DESTINADA A MAGATZEM UBICAT AL CARRER SALVADOR ESPRIU, 
XX. 
 
Sol·licitant: JVM. 
 
Expedient : 20/2011. 
 
El passat dia 29 de novembre es va emetre un informe de la inspecció efectuada 
a l’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Salvador Espriu, XX. En 
aquell informe s’esmentava el següent: 
 
“1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
Llicència d’Obres Majors, expedient 172/1988, a excepció dels següents punts : 
 
El volum de la planta sotacoberta de l’edifici sobrepassa en 0,60 m. el màxim 
permès, quedant la projecció de la coberta inclinada del 30 % al pla de façana 
per sobre de l’alçada reguladora màxima de 10,00 m.. 
Manca donar el tractament d’acabat de la paret mitgera nord-est. 
 
2.- En quant als elements urbanístics no han resultat afectats per les obres” 
 
Informe: 
 
Practicada una nova inspecció visual a l’edifici plurifamiliar de referència, s’ha 
constatat que respecte el darrer informe emès el passat dia 29 de novembre s’ha 



 

 
 
 

resolt el punt b, donat que s’ha instal·lat l’envà pluvial que dóna el tractament 
d’acabat a la paret mitgera nord-est.” 

 
Vist l’informe favorable de la Secretària de l’Ajuntament de data 16 de 
desembre de 2011, el contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisades la sol·licitud i la 
documentació presentada pel senyor JVM, per tal d’obtenir llicència municipal de 
primera ocupació de l’edifici plurifamiliar ubicat al carrer Salvador Espriu, XX, en 
compliment d’allò establert a l’article 3.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel que es regula el Règim jurídic dels Funcionaris d’Administració 
Local amb habilitació de caràcter estatal, en concordança amb l’art.188.3 Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, s’emet informe a partir dels següents: 
  
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit presentat en data 15 de novembre de 2011, registrat 
d’entrada amb el número 6120, pel senyor JVM, es demana llicència de primera 
ocupació de l’edifici plurifamiliar ubicat al carrer Salvador Espriu número XX. 
  
2r.- En el municipi de Canet de  Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 
data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC núm. 1549, el 31 de gener 
de 1992. 
 
3r.- Els tècnics municipals en el seu informe de data 29 de novembre de 2011, 
han emès informe sobre la concessió de la llicència de primera ocupació 
sol·licitada, de l’edifici plurifamiliar del carrer Salvador Espriu XX, manifestant que 
les obres s’ajusten el projecte presentat, amb excepció dels següents punts: 
 
El volum de la planta sotacoberta de l’edifici sobrepassa en 0,60 m. el màxim 
permès, quedant la projecció de la coberta inclinada del 30 % al pla de façana 
per sobre de l’alçada reguladora màxima de 10,00 m.. 
Manca donar el tractament d’acabat de la paret mitgera nord-est. 
 
Respecte els elements urbanístics no han resultat afectats per les obres. 
 
4rt.- Posteriorment, en data 16 de desembre d’enguany s’emet un nou informe 
manifestant que s’ha instal·lat l’envà pluvial que dona el tractament d’acabat a la 
paret mitgera nord-est. 
 
5è.-Em correspon, d’acord  amb el que  disposa l’article 188.3  del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, emetre  el següent INFORME 
 
Primer: La legislació aplicable és la següent: 
 

 arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el text refós de la LUC; 

 arts. 90 i 91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual s’aprova  el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS); 



 

 
 
 

 arts. 70 i  concordant de la Llei 30/1992, de  26 de novembre,  reguladora  
del règim jurídic de les  administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, (LRJPAC). 

 
Segon: La primera  utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de  les 
instal·lacions  estan subjectes a llicència urbanística com, de fet declara l’article 
187.2.e) de la TRLUC. En termes molt similars s’expressa l’article  90 del ROAS, 
segons el  qual   estan  subjectes  a  la  llicència  de  primera   ocupació  o    
utilització     les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de 
modificació substancial o ampliació, quan per a l’autorització de les obres s’hagi 
exigit un projecte, d’acord amb l’article 75 del ROAS. La llicència de primera 
ocupació acredita el compliment de les condicions imposades en la llicència. 
 
Tercer: El  procediment per a l’atorgament de  la llicència de primera ocupació 
l’ha de sol·licitar l’interessat dins del mes següent a la data d’acabament de les 
obres. A aquest efecte, es  considera  acabada l’obra quan el director   facultatiu 
lliuri un certificat   en el qual s’acrediti, a més de la data de l’acabament, el fet 
que les obres s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o les modificacions 
posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions de ser 
utilitzada. 
 
Quart.- Els serveis tècnics municipals han d’efectuar la inspecció, si es comprova 
que l’edificació s’ajusta al projecte aprovat i a les condicions fixades per la 
llicència, informarà sobre la procedència de l’atorgament de la llicència de 
primera utilització. En cas contrari, ha d’emetre l’informe procedent i s’ha 
d’acordar l’inici del corresponent expedient d’esmena i legalització,  si s’escau, de 
les obres realitzades i no emparades per la llicència, i el procediment 
sancionador d’acord amb la legislació  urbanística, quan sigui procedent. Les 
variacions de detall es regeixen pel que disposa l’article 85.4 ROAS. 
 
Cinquè.-  El termini per concedir la llicència és d’un mes a comptar de la 
presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest sense resolució expressa, es 
considera atorgada, d’acord amb el que estableix l’article 82 del ROAS. 
 
Sisè.-  Cal dir, també, que la utilització i el gaudi dels serveis municipals 
relacionats amb l’ús de l’edificació poden restar condicionats a l’atorgament de la 
llicència de primera utilització, si així ho estableix amb caràcter general l’ens 
local, en exercici de  la  potestat reglamentària. 
 
Setè.-  Tal i com consta en l’informe tècnic, emès el dia 16 de desembre de 2011, 
el volum de la planta sotacoberta de l’edifici d’habitatges plurifamiliar, situat al 
carrer Salvador Espriu, núm. 10-12 del municipi, sobrepassa en 60 centímetres 
de l’alçada reguladora màxima de 10 metres.  
 
Tenint en compte l’anterior, aquesta infracció urbanística, consistent en 
sobrepassar el volum de la planta sotacoberta de l’edifici 60 cm. de l’alçada 
màxima, vulnera en un 6% el paràmetre imperatiu del planejament relatiu a 
l’alçada de l’edificació.  
 
De conformitat a l’art. 215.c) del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), es consideren faltes 
lleus la vulneració, fins a un 10% en qualsevol classe de sòl, dels paràmetres 
imperatius del planejament tals com l’alçada. 



 

 
 
 

 
Segons allò previst a l’art. 227.1 TRLUC les infraccions urbanístiques de caràcter 
lleu prescriuen al cap de dos anys, començant a comptar el termini de prescripció 
el dia en què s’ha comès l’esmentada infracció. 
 
Consultats els arxius municipals, concretament les fitxes cadastrals del bé 
immoble edifici d’habitatges plurifamiliar situat al carrer Salvador Espriu, XX de 
Canet de Mar, consta que aquesta construcció fa finalitzar l’any 2006. 
 
Per tot el què s’ha exposat, podem concloure que malgrat en el seu dia es va 
construir la planta sotacoberta de l’edifici contravenint la llicència atorgada, tenint 
en compte que l’esmentada infracció es qualifica com una falta de caràcter lleu i 
que han transcorregut més de dos anys des de la data de finalització de les 
obres sense que, per part de l’Ajuntament, s’hagi requerit al seu propietari la 
restauració de la legalitat urbanística infringida, és pel que cal considerar que 
ara, aquesta acció ha prescrit. 
 
Dit l’anterior, i tenint en compte l’informe tècnic del dia 16 de desembre de 2011 
que deixa constància que s’ha donat el tractament d’acabat a la paret mitgera 
nord-est, que mancava, i que els elements urbanístics no han resultats afectats, 
s’informa favorablement la concessió de la llicència de primera ocupació de 
l’edifici d’habitatges plurifamiliar situat al carrer Salvador Espriu, XX de Canet de 
Mar.” 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que 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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
CONSIDERANT els informes tècnic i jurídic, i vist el que disposen els articles 
187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb tot el que s’ha exposat i la 
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de primera ocupació al senyor JVM de l’edifici 
plurifamiliar entre mitgeres de quatre habitatges i planta baixa destinada a 
magatzem ubicat al carrer Salvador Espriu XX, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat.  
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per import de cent noranta-dos euros 
(192,00 €). 
 
22.- 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 19.40 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Jesús Marín i Hernàndez 


