
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2012 

 
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: 19.35 hores 
Hora que acaba: 20.00 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.  
 

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

Local de data 31.10.12. 
2) Aprovació relació de despeses. 
3) Concessió llicència d’obres al senyor Joan Taberner Campeny i  la senyora 

Maria Josefa Ferreres Jornaler per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat a la ronda Francesc Parera, xx.  

4) Acceptació de la subvenció de la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. 

5) Acceptació subvenció exclosa de concurrència pública per a l’adaptació 
d’accessos i estabilització de l’entorn de l’edifici Odèon. 

6) Aprovació del pagament als centres educatius dels imports corresponents 
als ajuts socioeconòmics de menjador durant el segon trimestre  del curs 
2011-2012. 

7) Adaptació termini llicències per exercir la venda al mercat de venda no 
sedentària a les disposicions transitòries segona i tercera de la Llei 7/2011 
de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

8) Relació de decrets des del dia 22 fins al 26 d’octubre de 2012. 



 

 

 

9) Precs i preguntes. 
 



 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 31.10.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 31 d’octubre de 2012 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, se’n proposa l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 8 de novembre de 2012, de l’Ajuntament 
per import de 42.029,51 €, corresponent a la relació de la mateixa data, la 
relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 17,97 €, 
corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2012, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 23 de desembre de 
2011. 
 
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 Tinença d’Alcaldia 
d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 8 de novembre de 2012, per 
import de 42.029,51 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 8 de novembre de 2012, per 
import de 17,97 € corresponent a la relació de l’Organisme Autònom Radio 
Canet. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2012. 
 
3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A LA RONDA FRANCESC PARERA, xx 
 
Vista la instància presentada pel senyor JTC i la senyora MJFJ, en nom i 
representació d’ells mateixos, en virtut de la qual sol·liciten llicència d’obres per 
a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la Ronda Francesc Parera 
número xx. 
  



 

 

 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 26 d’octubre de 2012, el contingut 
del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es constata que correspon a la 
modificació del el projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Francesc Parera núm. xx. La documentació consta de: 

 
1. Justificació de les modificacions incorporades 
2. Plànol d’emplaçament i situació (núm. 1) 
3. Plànol de distribució de plantes (núm. 2) 
4. Plànol de seccions (núm. 3) 
5. Plànols de façanes (núm. 4 i 5) 
 
Les modificacions incorporades són: 
 
- Es modifica l’emplaçament de l’edificació deixant lliures les franges de 

separació establertes als límits de parcel·la. 
- Es suprimeix el dipòsit d’acumulació d’aigua pluvial 
- Es modifica el còmput de l’ocupació adaptant-lo als paràmetres normatius 

aplicables 
- Es realitza una coberta a quatre aigües 
- Es justifica la ventilació natural del garatge a través d’una porta calada 
- Es modifica la distribució de la planta baixa incorporant la prescripció d’un 

espai de 1,20m davant la porta d’accés a les habitacions. En aquest sentit cal 
esmenar que no s’ha modificat el còmput de la superfície del dormitori 3 i 
del passadís, caldria corregir aquest punt. 

 
Amb la documentació aportada el projecte s’ajusta a la normativa aplicable, 
conseqüentment s’informa favorablement a la concessió de la llicència d’obres 
corresponent.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 31 d’octubre 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 en dates 19.07.2012 i 16.10.2012, pel senyor JTC i la 
senyora MJFJ per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la Ronda Francesc Parera, xx, de 
Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte 
PGC (visat núm. 2012006754 de 17.07.2012), s’emet 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 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLUC), 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.- 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 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. 
 
Tercer.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a què 
es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta 
municipal en data 26.10.12. 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports corresponents 
a la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i 
taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per 
residus de la construcció, caldrà efectuar-ne el dipòsit abans de retirar la llicència. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 

 
Atès que en data 5 d’octubre de 2012, han dipositats la fiança dels valors 
urbanístics en risc i de residus de la construcció. 
 
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 
presentada per la regidoria d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor JTC i la senyora MJFJ, per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la Ronda Francesc Parera número 
xx, d’acord al projecte bàsic i executiu de l’arquitecte Pere Guillen i Cortés, 
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 sis mil quatre-cents seixanta-tres euros amb 
seixanta-set cèntims (6.463,67 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de mil 
quatre-cents cinquanta-vuit euros amb quaranta-cinc cèntims (1.458,45 €). 
  



 

 

 

TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de tres-mil dos-cents trenta-un 
euros amb vuitanta-tres cèntims (3.231,83 €) i dels 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. 
 
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 les ordenances fiscals vigents. 
 
4.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
JOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ANY 2012.  
 
Atès l’ORDRE BSF/204/2012, de 2 de juliol, de 13 de febrer, aprova les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en 
l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del 
Pla nacional de joventut, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar a través del Decret núm. 
907/2012, de 25 de juliol de 2012, de l’Alcaldia, una subvenció de 12.000 € per 
a la realització del Projecte Jove 2012. 
 
Atès que el dia 18 d’octubre de 2012 la Direcció General de Joventut va 
comunicar a través de la Plataforma EACAT l’atorgament de 12.000 € per a la 
realització del Projecte Jove 2012.   
 
Atès 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 presentada per la 
Tinença d’Alcaldia de Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar i restar assabentats de la subvenció de 12.000 € atorgada 
per la Direcció General de Joventut pel desenvolupament del Projecte Jove 
2012. 
 
SEGON.- Notificar a la Direcció General de Joventut l’adopció de l’acord. 
 



 

 

 

5.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA 
PER A L’ADAPTACIÓ D’ACCESSOS I ESTABILITZACIÓ DE L’ENTORN DE 
L’EDIFICI ODÈON 
 
Atès que el Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
reunida el 25 d’octubre de 2012 ha acordat atorgar una subvenció de 20.000€ 
per a l’adaptació d’accessos i estabilització de l’entorn de l’edifici de l’Odèon.  
 
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta 
de Govern Local, de conformitat amb la proposta presentada per la regidoria de 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Acceptar la concessió de la subvenció de 20.000 € atorgada pel Consell 
d’Administració de l’Oficina d’Iniciativa Cultural (OSIC) celebrat el dia 25 
d’octubre de 2012.  
 
6.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT ALS CENTRES EDUCATIUS DELS 
IMPORTS CORRESPONENTS ALS AJUTS SOCIOECONÒMICS DE 
MENJADOR DURANT EL SEGON TRIMESTRE  DEL CURS 2011-2012 
 
Atès que en data 5 de març de 2012 es rep notificació del Consell Comarcal del 
Maresme sobre la resolució de l’atorgament dels ajuts individuals de menjador.   
 
Vist que en data 4 d’abril de 2012 es rep notificació del Consell Comarcal sobre 
la resolució del segon atorgament extraordinari per a alumnes nouvinguts. 
 
Atès l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació: 
 

En data 5 de març de 2012 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució de l’atorgament dels ajuts individuals de menjador.  
Posteriorment en data 4 d’abril de 2012 es rep notificació del Consell Comarcal 
sobre la resolució del segon atorgament extraordinari per a alumnes nouvinguts. 
 
 Al municipi de Canet de Mar s’ha presentat un total de 147 sol·licituds,  62 de les 
quals reben l’atorgament d’ajut de menjador per part del Consell Comarcal del 
Maresme, segons el resum següent: 
  
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 30 alumnes 16.461,00€ 
Escola Turó del drac 16 alumnes   8.521,90€ 
Col·legi Yglesias 8  alumnes   3.289,10€ 
Col·legi Sta. Rosa de  Lima 5  alumnes   2.743,50€ 
Institut Lluís Domènech i Montaner 2  alumnes      657,20€ 
Col·legi Immaculada (Vilassar de Mar) 1 alumne      548,70€ 

 
L’import d’aquests ajuts és de 548,70€ anuals per als alumnes que cursen 
Educació Infantil i Educació Primària i 328,60€ per als alumnes que cursen 
Educació Secundària Obligatòria. Per a la convocatòria d’alumnes nouvinguts 
l’import de l’ajut atorgat és de 291,40€. L’import final dels ajuts atorgats al municipi 
de Canet de Mar,  tenint en compte que el Consell Comarcal del Maresme liquida 



 

 

 

directament l’import de les beques del alumnes que estiguin en serveis gestionats 
pel mateix consell a les empreses concessionàries (cas de l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner), és de 31.564,20€.   
 
El Consell Comarcal del Maresme ingressa trimestralment l’import corresponent a 
aquests ajuts en un compte de l’Ajuntament de Canet de Mar i aquest distribueix 
els imports corresponents al diferents centres educatius. 
 
Tanmateix el Consell Comarcal del Maresme liquida directament l’import de les 
beques del alumnes que estiguin en serveis gestionats pel mateix consell a les 
empreses concessionàries. Aquest és el cas de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner.   
 
En data 7 de juny de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar acceptar 
l’atorgament dels ajuts de menjador, reconèixer l’obligació de transferir als centres 
els ingressos rebuts i efectuar el pagament als centres educatius dels imports 
corresponents al primer trimestre del curs 2011-2012, amb càrrec a la partida 51 
32100 48000. 
 
S’ha rebut l’ingrés de 10.521,40€ corresponents al pagament 2n trimestre.  
L’ingrés d’aquest import es fa en base al càlcul d’un terç en relació a l’atorgament 
inicial. En el pagament corresponent al tercer trimestre, un cop justificats els ajuts, 
el Consell Comarcal aplica les regularitzacions corresponents a les 
reassignacions, trasllats d’alumnes i altres incidències.   
 
El detall dels imports que caldrà fer efectius als diferents centres, tenint en compte 
l’atorgament inicial és: 
 
Centre Import 

atorg. 
Import 
2n trim. 

Partida Núm. 
operació

Escola Misericòrdia 16.461,00€ 5.487,00€ 51 32100 4800 4950 
Escola Turó del drac 8.521,90€ 2.840,63€ 51 32100 4800 4951 
Col·legi Yglesias 3.289,10€ 1.096,37€ 51 32100 4800  
Col·legi Sta. Rosa de Lima 2.743,50€ 914,50€ 51 32100 4800 4952 
Col·legi Immaculada 548,70€ 182,90€ 51 32100 4800 4953 
Total  31.564,20€ 10.521,40€   

 
A continuació es detalla els imports dels pagaments efectuats i l’import global que 
haurà  rebut cada centre una vegada efectuat el segon pagament. 
 
Centre Import 

atorg. 
Import 
1r trim. 

Import 
2n trim. 

Import 
pagat 

Escola Misericòrdia 16.461,00€ 5.487,00€ 5.487,00€ 10.974,00€ 
Escola Turó del drac 8.521,90€ 2.840,63€ 2.840,63€ 5.681,26€ 
Col·legi Yglesias 3.289,10€ 1.096,37€ 1.096,37€ 2192,74€ 
Col·legi Sta. Rosa de Lima 2.743,50€ 914,50€ 914,50€ 1.829,00€ 
Col·legi Immaculada 548,70€ 182,90€ 182,90€ 365,80€ 
Total  31.564,20€ 10.521,40€ 10.521,40€ 21.042,80€ 

 
Es fa constar que resta pendent el pagament dels ajuts per del tercer trimestre del 
curs 2011-2012”. 
 



 

 

 

Vist això i un cop examinada la documentació de referència, de conformitat amb 
la proposta presentada per l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Efectuar, amb càrrec a la partida 51 32100 48000 el pagament 
corresponent al segon  trimestre del curs 11-12 als diferents centres educatius 
segons el detall següent: 
 

Centre Import 
atorg. 

Import 
2n trim. 

Partida Núm. 
operació 

Escola Misericòrdia 16.461,00€ 5.487,00€ 51 32100 48000 4950 
Escola Turó del drac 8.521,90€ 2.840,63€ 51 32100 48000 4951 
Col·legi Yglesias 3.289,10€ 1.096,37€ 51 32100 48000  
Col·legi Sta. Rosa de Lima 2.743,50€ 914,50€ 51 32100 48000 4952 
Col·legi Immaculada 548,70€ 182,90€ 51 32100 48000 4953 

Total 31.564,20€ 10.521,40€   
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria 
Municipal.  
 
7.- ADAPTACIÓ TERMINI LLICÈNCIES PER EXERCIR LA VENDA AL 
MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA A LES DISPOSICIONS 
TRANSITÒRIES SEGONA I TERCERA DE LA LLEI 7/2011 DE 27 DE 
JULIOL, DE MESURES FISCALS I FINANCERES. 
 
La transposició de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior 
(DSMI) ha tingut com a conseqüència la modificació, d’entre altres, diverses 
disposicions, d’àmbit estatal i autonòmic, relatives a l’ordenació del comerç 
interior i, més concretament a les condicions per exercir la venda no sedentària. 
 
Atès que, el 7 d’octubre de 2010 va entrar en vigor el Decret Legislatiu 3/2010, 
de 5 d’octubre, per l’adequació de normes amb rang de Llei a la DSMI (DOGC 
núm. 5792, de 6.10.10) que introduïa una Disposició Transitòria per a l’aplicació 
del nou contingut donat a l’article 10, respecte a les autoritzacions municipals 
on s’establia que les autoritzacions atorgades amb anterioritat a l’entrada en 
vigor de l’article 10 quedaven prorrogades pel termini màxim de quatre anys a 
comptar des de l’entrada en vigor d’aquest article. 
 
Vist que en data 30 de juliol de 2011 va entrar en vigor la Llei 7/2011, de 27 de 
juliol, de mesures fiscals i financeres que dóna una nova redacció a l’article 10 
del Decret Legislatiu 1/1993, de referència i fixa un nou termini de vigència de 
les autoritzacions en funció de si han estat atorgades abans o després de 
l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació 
de normes en rang de llei a la Directiva de Serveis, establint-se una durada 
mínima de quinze anys i prorrogables expressament per períodes idèntics.  
 
Atès que les Disposicions Transitòries Segona i Tercera de la Llei 7/2011, de 27 
de juliol, estableixen textualment el següent: 
 



 

 

 

Segona: Autoritzacions per a la venda no sedentària anteriors a l’entrada en 
vigor del Decret Legislatiu  3/2010 
1. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, 
del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten 
automàticament prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de 
l’entrada en vigor del decret legislatiu esmentat i són prorrogables, de manera 
expressa, per períodes similars. 
 
2. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària prorrogades són 
transmissibles, amb la comunicació prèvia a l’administració competent, pel termini 
que resti de la pròrroga, en els supòsits establerts per l’article 10.5 del Decret 
legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior. 
 
3. Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment, davant els 
ajuntaments respectius, que estan al corrent de les obligacions amb la seguretat 
social i amb l’Administració tributària, i també de qualsevol altra obligació que els 
imposi l’Administració local. 
 
Tercera:  Autoritzacions per a la venda no sedentària posteriors a l’entrada 
en vigor del Decret legislatiu 3/2010 
1. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, 
del 12de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de 
l’entrada en vigor de la present disposició s’entenen concedides per un període de 
quinze anys. 
 
2. Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment, davant 
dels ajuntaments respectius, que estan al corrent de les obligacions amb la 
seguretat social i amb l’Administració tributària, i també de qualsevol altra obligació 
que els imposi l’Administració local. 
 

Atès que, en compliment del que assenyala l’esmentada normativa, des de 
l’Àrea de Promoció Econòmica, s’exigirà anualment l’acreditació d’estar al 
corrent de les obligacions amb la seguretat social i amb l’Administració tributària 
i també del pagament de les taxes de l’administració local per poder continuar 
gaudint de la concessió. 
 
Vist tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta presentada per la 
Tinença d’Alcaldia de Promoció Econòmica i Comerç, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar compliment a la disposició transitòria segona de la Llei 
7/2011, de 29 de juliol, de mesures fiscals i financers, i en la seva virtut, 
entendre prorrogades automàticament fins al 07/10/2025, les següents 
llicències per la venta al mercat de venda no sedentària de Canet de Mar, totes 
elles atorgades abans de l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 3/2010: 
 

NIF Nom / Empresa Alta Activitat Producte metres 

XXXXX AC, A 14/04/1989 Comerç menor tèxtil i Roba interior 14



 

 

 

confecció 

XXXXX AG, FJ 01/09/2006
Comerç menor prod. 
Alimentaris 

Pollastres a 
l’ast 

6

XXXXX AC, M 05/03/2008
Comerç menor altres 
mercaderies  

Venda flors i 
plantes 

4

XXXXX A, M 15/01/2009
Comerç menor fruita 
verdura 

Fruites i 
verdures 

11

XXXXX AG, E 25/03/1986
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Roba de 
dona 

8

XXXXX BD, S 01/02/1982
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Tèxtil  11

XXXXX BG, V 06/07/1994
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Tèxtil  10

XXXXX CC, P 15/01/2009
Comerç menor prod. 
Alimentaris 

Productes de 
l’horta 

9

XXXXX DM, GS 21/08/1981
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Roba dona 7

XXXXX EN, M 03/07/1991
Comerç menor prod. 
Alimentaris 

Parament 
cuina i 
espècies 

7

XXXXX FA, V 05/08/1981
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Roba i calçat 10

XXXXX FG, AM 13/01/2009
Comerç menor 
matalassos 

Matalassos  7

XXXXX FR, JJ 15/01/2009
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Roba 
senyora 

7

XXXXX Fernández-Pérez SCP 15/01/2009
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Roba 
senyora 

14

XXXXX GM, X 15/01/2009
Comerç menor prod. 
Alimentaris 

Bacallà, 
olives i 
embotits 

6

XXXXX GF, J 05/03/2008
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Estovalles, 
estores. 

6

XXXXX GA, X 05/08/1981
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Generes de 
punt 

10

XXXXX JG, C 05/08/1981
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Mitges i 
confecció 
dona 

9

XXXXX LP, A 10/06/1981
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Gen.punt- 
Roba interior 

6

XXXXX LP, M 05/08/1981
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

 4

XXXXX LD, J 15/01/2009
Comerç menor altres 
mercaderies  

Bijuteria i 
articles 
regals 

3

XXXXX MT, J 01/01/1982
Comerç al menor 
equip. Persona 

Bosses i 
complements

8

XXXXX ME, D 19/10/1994
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Confecció 11

XXXXX MS, D 05/08/1981
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Roba 8

XXXXX MC, M 01/01/1994
Comerç menor prod. 
alimentaris 

Pastisseria 6

XXXXX MC, I 01/01/1992
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Tèxtil 
/Bijuteria 

7

XXXXX NM, F 17/06/1981
Comerç menor prod. 
alimentaris 

Espècies 5



 

 

 

XXXXX NS, R 01/01/1994
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Roba 5

XXXXX PG, A 15/01/2009
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Roba interior 4

XXXXX PO, MC 10/06/1981
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Roba dona 4

XXXXX PS, I 21/11/2007
Comerç menor altres 
mercaderies  

Artesania i 
regal 

9

XXXXX PP, S 03/06/1981
Comerç al menor tèxtil 
i confecció 

Roba tèxtil 
home 

5

XXXXX RM, J 07/09/2006
Comerç al menor 
drogueria i perfumeria 

Perfumeria 7

XXXXX SJ, T  01/01/1991
Comerç al menor tèxtil 
i confecció  

Sabates 8

XXXXX SM, L 01/06/1993
Comerç menor prod. 
alimentaris 

Fruits secs 5

XXXXX 
SC, J 
 

06/07/1984
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Roba 
home/dona 

12

XXXXX SS, J 05/08/1981
Comerç al menor tèxtil 
i confecció  

Sabates 8

XXXXX TC, R 12/08/1993
Comerç al menor tèxtil 
i confecció 

 6

XXXXX TF, E 15/01/2009
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Roba Infantil 10

XXXXX VR, JR 31/03/1981
Comerç menor tèxtil i 
confecció 

Roba per la 
llar 

4

 
SEGON.- Informar als interessats que, per poder continuar gaudint de la 
llicència esmentada, estan obligats a acreditar anualment davant d’aquest 
Ajuntament que estan al corrent de les obligacions amb la seguretat social i 
amb l’Administració tributària, i també al corrent de les taxes municipals. 
  
TERCER.- Tanmateix, la Junta de Govern podrà acordar la retirada de 
l’autorització municipal, quan concorri alguna de les següents causes recollides 
a l’ordenança que regula l’activitat de venda no sedentària:  
 
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. 

 
En els supòsits a), b), c), f), g) i h) caldrà donar prèviament audiència a 
l’interessat. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 22 FINS AL DIA 26 D’OCTUBRE 
DE 2012 
 
Núm. Data Resum 

1176 22/10/2012 Incoació expedients trànsit 

1177 22/10/2012 Imposició sanció persones físiques 

1178 22/10/2012 Imposició sanció persones jurídiques 

1179 22/10/2012 Anul·lació baixa d'ofici 

1180 22/10/2012 Incoació expedient restauració c/ Sant Pau, XX 

1181 22/10/2012 Baixa d'ofici 

1182 22/10/2012 Baixa d'ofici 

1183 22/10/2012 Baixa d'ofici 

1184 22/10/2012 Baixa d'ofici 

1185 22/10/2012 Baixa d'ofici 

1186 22/10/2012 Baixa d'ofici 

1187 22/10/2012 Denegació sol·licitud bonificació obres Av. Maresme, XX 

1188 22/10/2012 Manament de pagament a justificar 

1189 22/10/2012 Incoació sancionador de civisme MSP 

1190 23/10/2012 Canvi  nom títol cementiri 

1191 23/10/2012 Títol cementiri 

1192 23/10/2012 Resolució sancionadora civisme a M.T. 

1193 23/10/2012 Comunicació prèvia del Coaliment Granollers SA 

1194 23/10/2012 Requeriment al Sr. J. B. Pagament Fira Sant Pere 

1195 23/10/2012 Autorització festa del bolet, als Moixons 

1196 23/10/2012 Autorització festa infantil a l'envelat 

1197 24/10/2012 Despeses setmanals 

1198 24/10/2012 Autorització per vendre castanyes al col. Santa Rosa de Lima 

1199 24/10/2012 Autorització per vendre castanyes a l'entitat ADAC 

1200 25/10/2012 Denegació Responsabilitat Patrimonial Sr. JB 

1201 25/10/2012 Denegar activitat c/ Cuba, XX 

1202 25/10/2012 Autorització us Masoveria esplai Batibull 

1203 25/10/2012 Interposició recurs contenciós administratiu   

1204 25/10/2012 Modificació pressupost mitjançant transferències de crèdit 



 

 

 

Núm. Data Resum 

1205 25/10/2012 Concessió subvenció nominativa ADF Vallalta 

1206 25/10/2012 Retorn fiança  terrassa plat buit 

1207 25/10/2012 Modificació de crèdit, Capitol I, mitjançant transferències 

1208 25/10/2012 Baixa d'ofici del padró 

1209 25/10/2012 Anul·lació baixa d'ofici 

1210 26/10/2012 Autorització pròrroga comissió de serveis Sr. R.P.C 

1211 26/10/2012 Atorgament bestreta Sr. S.S. 

1212 26/10/2012 Canvi designa advocats, RCA 99/2012 -A 

1213 26/10/2012 Autorització recollida signatures AMPA Misericòrdia 

1214 26/10/2012 Incoació ordre d'execució Enher vorera c/ Tarragona /Girona 

1215 26/10/2012 Reconeixement trienni Sra. E.P.B. 

1216 26/10/2012 Reconeixement trienni Sra. G.D.B. 

1217 26/10/2012 Reconeixement trienni Sra. M.R.A. 

 
9.- 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 20.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


