
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 19 DE JULIOL 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: 19.10 hores 
Hora que acaba: 19.45 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 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
 

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 12.07.12 
2) Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Assemblea Comarcal de Creu 

Roja a Maresme Centre per a la promoció del voluntariat i activitats socials, 
any 2012 

3) Aprovació del conveni de col·laboració amb càritas parroquial de Canet de 
Mar, any 2012 

4) Aprovació del conveni de col·laboració amb Sàlvia Associació de Dones, 
any 2012 

5) Adjudicació contracte servei de grua per a la retirada de vehicles de la via 
pública de Canet de Mar 



 

6) Aprovació llicència obres menors arranjament cuina, cambra de bany i 
paviments sense tocar estructura, Av. Maresme, xx 

7) Aprovació llicència obres menors per enrajolar terra bany, C/ Sant Josep, xx 
8) Aprovació atorgament de llicència ambiental per a l’exercici d’una activitat 

dedicada a la torrefacció de cafè C/ Domènec Pascual, xx, sector industrial 
9) Aprovació atorgament llicència ambiental per l’exercici d’una activitat de 

concerts a l’aire lliure i organització d’esdeveniments i altres celebracions al 
castell de Santa Florentina 

10) Relació de decrets des del dia 2 al 6 de juliol de 2012 
11) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L‘ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 12.07.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 12 de juliol 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, per unanimitat, se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE PER A LA PROMOCIÓ 
DEL VOLUNTARIAT I ACTIVITATS SOCIALS, ANY 2012  
 
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 i activitats socials al 
municipi de Canet de Mar per a l’any 2012, 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 I ACTIVITATS SOCIALS, ANY 2012  
 
Canet de Mar, ____ de juliol de 2012 
 
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 el interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, 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 2011-2015. 
 
1. Garantitzar 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 fenòmen 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: 
 
.- 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 l’Àrea 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, emagatzematge i 
distribució d’aliments, dins del Pla d’aliments i segons el protocol establert en el 
mateix programa. Desde Serveis Socials del propi ajuntament es coordinarà la 
gestió del Pla d’aliments. 
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 contè: 
D.1. ALFABETITZACIÓ: Els/les voluntaris/es donen suport al mestre de les 
classes d’alfabetització de l’escola d’adults. 
D.2. AULA DE MARES: Els/les voluntaris/es donen suport a les mares i als seus 
fills que participen en aquest programa. 
D. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos 
humans i materials que disposa l'entitat. 
E. Participar en les campanyes, iniciatives solidàries i projectes de cooperació 
per al desenvolupament que s’acordin.  
F. 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 en dos 
terminis: una bestreta del 50% durant l’any 2012 i l’altre 50 % una vegada 
justificada la despesa. 
 
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 2012. 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:                                       C.P : 
 
 DADES I IDENTIFICACIÓ DE L'USUARI/ÀRIA 
  . DNI 
 
  . NOM I COGNOMS:  
 
  . DOMICILI:                        C.P: 
 
  . TELEFON:                        D.NAIXEMENT:                  EDAT: 
  
  . PROBLEMÀTICA:            DISM. FÍSIC                 PSÍQUIC                  
 
                                             SENSORIAL                ALTRES 
 
  . Per servei col·lectiu, adjuntar NOMS, COGNOMS, D.NAIXEMENT/D.N.I. i 
Característiques del Grup. 
 
 SERVEI A REALITZAR 
 
 .SERVEI:                      INDIVIDUAL                            COL.LECTIU                
 
NUM. USUARIS:  
 
 .DEMANDA:                 D'ACOMPANYAMENT                   DE SUPORT                                   
 
                                      FORMATIVA   
 
.TEMPS(1):    PERIODE 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 40 23100 48028 del vigent pressupost per a l’any 2012, hi 
ha prevista una consignació pressupostària de 2.300 € per a la promoció del 
voluntariat i activitats socials per a l’any 2012. 
 
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 i les activitats socials. 
 
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 2012, amb relació a la promoció del voluntariat i 
activitats socials. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.300 € amb càrrec a la partida 40 23100 
48028 del vigent pressupost municipal per a l’any 2012. 
 



 

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. 
 
3.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS 
PARROQUIAL DE CANET DE MAR, PER A L’ANY 2012 
 
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 Càritas Parroquial de Canet de Mar 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. 
 
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar 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 Càritas Parroquial de Canet 
de Mar hi ha un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de 
caràcter social. 
 
Atès que la Càritas Parroquial de Canet de Mar també està disposada a 
col·laborar amb l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries 
a les competències pròpies locals. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Càritas Parroquial de Canet de 
Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2012, el 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 2012 

 
Canet de Mar, ___ de juliol de 2012 

 
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 2012 té 
assignació nominativa, entre d’altres,una subvenció per import de 2.500,00 € 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’ajuntament 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: 
 
- col·laboració en el programa del banc d’aliments, complimentant amb 
aliments de primera necessitat, essent per Càritas tasca prioritària 
- 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 
- organització i funcionament del rober 
- qualsevol altra activitat, programa, servei, projecte o iniciativa 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 2012 al 
finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció per un import 
de 2.500,00 €, que es pagarà en dos terminis: una bestreta del 50% durant l’any 
2012 i l’altre 50% una vegada justificada la despesa. 



 

 
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 2013 
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 2012. 
 
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. 
 
I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i 
a un sol efecte, rubricat a tots els fulls, en el lloc i data que s’assenyalen a 
l’encapçalament,  
 

Atès que a la partida 40 23100 48027 del vigent pressupost per a l’any 2012, hi 
ha prevista una consignació pressupostària de 2.500 € per a la promoció del 
voluntariat i activitats socials per a l’any 2012. 
 
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 i les activitats socials. 
 
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 Càritas Parroquial de Canet 
de Mar per a l’any 2012. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.500 € amb càrrec a la partida 40 23100 
48027 del vigent pressupost municipal per a l’any 2012. 
 
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. 
 
4.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB SÀLVIA 
ASSOCIACIÓ DE DONES, PER A L’ANY 2012 
 
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 Sàlvia Associació de Dones figura la promoció 
d’activitats per a la dona i que dita entitat desenvolupa de forma continuada 
durant l’any, tot un seguit d’activitats en coordinació amb els serveis socials 
municipals. 
 
Atès que Sàlvia Associació de Dones 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 Sàlvia Associació de Dones hi 
ha un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social. 
 
Atès que Sàlvia Associació de Dones també està disposada a col·laborar amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries a les 
competències pròpies locals. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Sàlvia Associació de Dones i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2012, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ENTITAT SÀLVIA ASSOCIACIÓ DE 
DONES I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
ANY 2012 
 

Canet de Mar, ___ de juliol de 2012 
 
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. Que entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Sàlvia Associació de 
Dones existeix el interès mutu de coordinar-se per dur a terme algunes 
activitats de promoció a la dona, com a complementàries de les 
competències pròpies locals, per tal de fer més eficaç l’atenció a aquest 
sector de la població. 

 

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 2012 té 
assignació nominativa, entre d’altres, una subvenció per import de 1.680,00 
€ per a l’entitat Sàlvia Associació de Dones. 

 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’ajuntament 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 i sortides culturals 

 



 

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 2012 al 
finançament de les seves estructures amb una subvenció per un import de 
1.680,00 €, que es pagarà en dos terminis: una bestreta del 50% durant l’any 
2012 i l’altre 50% una vegada justificada la despesa. 

 
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 2013 
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. 
 

h) La liquidació econòmica de l'activitat. 



 

 
i) 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.  
 
j) 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 2012 
 
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. 
 
I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i 
a un sol efecte, rubricat a tots els fulls, en el lloc i data que s’assenyalen a 
l’encapçalament,  

 
Atès que a la partida 40 23100 48029 del vigent pressupost per a l’any 2012, hi 
ha prevista una consignació pressupostària de 1.680,00 € per a la promoció 
d’activitats per la dona. 
 
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 d’activitats per la dona. 
 
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 Sàlvia Associació de Dones 
per a l’any 2012, amb relació a la promoció d’activitats per la dona. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.680,00 € amb càrrec a la partida 40 23100 
48029 del vigent pressupost municipal per a l’any 2012. 
 
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. 
 
5.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DE GRUA PER A LA 
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de juny de 2012, va 
acordar incoar expedient mitjançant procediment obert i tramitació ordinària per 
a la contractació del servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública 



 

de Canet de Mar, així com aprovar el plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars que havia de regir l'esmentada contractació. 
 
Atès que la licitació es va publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar en data 13 de juny de 2012, així com en el DOGC núm. 6148 de 
data 13.06.2012.  
 
Atès que en data 2 de juliol de 2012, es va procedir a l'obertura dels sobres A i 
B aixecant-se les corresponents actes per part de la Mesa de Contractació. 
 
Atès que en data 4 de juliol de 2012, el sergent cap accidental de la Policia 
Local de Canet de Mar, Sr. Jesús Martínez Sarrión, va emetre un informe de 
valoració de la documentació presentada en el sobre B. 
 
Vista l'acta de valoració del sobre B i obertura del C emesa per la Mesa de 
Contractació, en data 6 de juliol de 2012, el contingut literal de la qual és el 
següent: 
 

“Lloc:                Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                06/07/2012 
Horari:              10.20 h 
Hi assisteixen:   Cati Forcano Isern, alcaldessa accidental 
 Manel Almellones Conesa, regidor de Sanitat 
 Jesús Martínez Sarrión, cap accidental de la Policia 
Local 
 Daniel Martín Enrique, interventor de la corporació 
 Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació 

Imma Umbert Hugas, que actua com a secretària de la 
Mesa de Contractació 

 
Licitador present: DRM (Grues Alt Maresme, SL) 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica 
presentada en el sobre B pel licitador, així com l'obertura del sobre C 
aportat en el procediment obert per a  la contractació del servei de grua per 
a la retirada de vehicles de la via pública de Canet de Mar, convocat per 
acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 7 de juny de 2012, 
publicat en el DOGC núm. 6148 de data 13.06.2012 i en el perfil de 
contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la mateixa data.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 
02.07.2012, es va deduir que el licitador havia aportat tota la documentació 
exigida pel PCAP. 
 



 

4. La Mesa de Contractació es va reunir el 2 de juliol de 2012 i es va 
acordar per unanimitat donar trasllat al cap accidental de la Policia Local, 
per a la seva valoració, del sobre B presentat pel licitador. 

 
5. En data 4 de juliol de 2012, el cap accidental de la Policia Local ha emès 
l’informe següent: 

 
Jesús Martínez Sarrión, Sergent Cap de la Policia Local de Canet de Mar, en relació 
a l’oferta presentada per l’empresa GRUES ALT MARESME S.L., per al concurs del 
servei de grua per la retirada de vehicles de la via pública, emet el següent: 
 
Vista l’oferta presentada per GRUES ALT MARESME S.L. per al concurs del servei 
de grua per la retirada de vehicles de la via pública, el tècnic que subscriu considera 
el següent: 
 
Per a l’anàlisi i valoració de l’oferta esmentada s’han seguit els criteris que figuren 
en la clàusula I del Plec de Clàusules que regeix el procediment obert i en forma de 
concurs aprovat per l’Ajuntament per a aquesta contractació. A tal efecte s’ha 
analitzat bàsicament la documentació que figura en el sobre B presentat per 
l’empresa indicada. 
 
QUALITAT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA (màxim 30 punts) 
 
Analitzant les característiques tècniques que la clàusula XII del Plec fixa per al 
servei s’observa que les que figuren a l’oferta presentada per GRUES ALT 
MARESME, S.L. les compleix en la seva totalitat. En efecte: 

 
 Demostra l’experiència en serveis de transport de vehicles ja sigui en 

assistència en carretera, trasllats de vehicles o retirades de la via pública per 
infracció (sota supervisió i a requeriment de l’autoritat competent), tot i que no 
descriu clarament el procediment que segueix per a realitzar aquest servei. 

 Es garanteix el servei de grua al municipi tot i que el vehicle principal estigui de 
manteniment o avariat, donat que l’empresa en disposa de dos vehicles 
degudament equipats. 

 Proposa la possibilitat de disposar d’una altra grua de les mateixes 
característiques per tal de reforçar el servei en casos de necessitat però 
sotmès a les necessitats de l’empresa, així com d’una grua plataforma per la 
retirada de vehicles cremats, sense rodes o accidentats greument, prestacions 
que estan incloses en el preu d’aquest contracte. 

 Descriu l’equipament i personal que tindrà a la disposició de l’Ajuntament i 
garanteix el servei les 24 hores del dia durant tots els dies de l’any, a 
requeriment.  

 Es proposa com a millora un seguit de prestacions i condicions empresarials i 
laborals dirigides a donar un millor servei, sense que hi consti alteració del 
preu de licitació, així com la realització d’arxius fotogràfics de les retirades, 
confecció d’estadístiques i un periòdic canvi d’informació amb un responsable 
de la policia per tal de tenir un millor control de totes les retirades de vehicles, 
tot i que exceptua la retirada de vehicles de grans dimensions que en aquest 
cas seria a temps i preu a convenir.  

 
Conseqüentment, es pot considerar satisfactòria l’oferta tècnica del servei ofertat  
perquè s’ajusta a les exigències del plec de clàusules, per tant, es dona una 
puntuació de 30 punts.  
 



 

DOTACIÓ DE LA MAQUINÀRIA QUE PERMETI INCREMENTAR EL RENDIMENT 
DEL SERVEI (10 punts) 
 
A l’oferta presentada es comenta que a part del vehicle principal que proposen, 
disposen a la seva flota de vehicles d’un altre vehicle per tal de reforçar el servei en 
casos de necessitat, així com d’una grua plataforma per la retirada de vehicles 
cremats, sense rodes o accidentats greument. 
 
Es considera satisfactòria la dotació de la maquinaria perquè s’ajusta a les 
exigències del plec de clàusules, per tant, es dona una puntuació de 10 punts.  
 
Per tot l’exposat, a judici del tècnic sotasignant, i atenent a que no es disposa de 
cap altra oferta amb la que competir, l’oferta presentada per GRUES ALT 
MARESME, S.L. s’ajusta a les exigències i directrius definides en el Plec de 
Clàusules Administratives per al subministrament d’un servei de grua per a la 
retirada de vehicles de la via pública.  
 
El que s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri. 
 

6. La presidenta obre el sobre C presentat pel licitador que conté la 
proposta econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables 
de forma automàtica, deixant-se constància en acte, en els següents 
termes: 
 
Oferta econòmica: 57.966,10, IVA exclòs (10.433,90 €). Preu global: 
68.400  € 
Temps de resposta: 10 min. 
 
7. La presidenta ordena que s’elevi el contingut del sobre C al senyor 
interventor perquè emeti l’informe corresponent. 
 
Essent les 10.30 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta 
la presidenta, la secretària de la Mesa, els vocals i el licitador present.” 

 
Atès que en data 9 de juliol de 2012, l’interventor municipal, Sr. Daniel Martin 
Enrique, va emetre un informe de valoració de la documentació presentada en 
el sobre C. 
 
Vista l'acta de valoració del sobre C emesa per la Mesa de Contractació, en 
data 9 de juliol de 2012, el contingut literal de la qual és el següent: 

 
“Lloc:            Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:               06/07/2012 
Horari:             10.20 h 
Hi assisteixen:  Cati Forcano Isern, alcaldessa accidental 
 Manel Almellones Conesa, regidor de Sanitat 
 Jesús Martínez Sarrión, cap accidental de la Policia Local 
 Daniel Martín Enrique, interventor de la corporació 
 Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació 

 Imma Umbert Hugas, que actua com a secretària de la 
Mesa de Contractació 



 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
1. L’objecte de la sessió és la valoració dels criteris que depenen d’un judici 
de valor als que fa referència la clàusula XII del PCAP que regeix la present 
contractació.  

 
2. Al respecte l’interventor municipal a emès, en data 9 de juliol d’enguany, 
l’informe següent: 

 
“Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet 
el següent 
 
I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Informe relatiu a la puntuació obtinguda pels licitadors del concurs per a la 
CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE GRUA 
PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA.  
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 7 de juny de 2012 la Junta de Govern Local va acordar incoar 
l’expedient per a la CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL 
SERVEI DE GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA 
PÚBLICA, amb un preu de licitació de 72.000,00 €, IVA Inclòs. 
 
En data 27 de juny de 2012, la mercantil GRUES ALT MARESME, SL, va 
procedir a presentar-se al concurs, sent l’única oferta presentada. 
 
Posteriorment, en data 6 de juliol de 2012, fou realitzat l’acte d’obertura del 
sobre C, on la mercantil GRUES ALT MARESME, SL va oferir: 
 

"......una vegada assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a l'adjudicació del procediment obert per a la contractació del 
servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública, 
declara sota la seva responsabilitat que es compromet a prestar el 
servei de conformitat amb el plec de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques pel preu de 57.966,10 € 
(A), més l’IVA, que ascendeix a 10.433,90 € (B), això és, pel preu 
cert i global de 68.400,00 € (A+B).  

 
Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que 
reuneix totes les condicions exigides per contractar amb l'adminis-
tració, i no incorre en cap causa de prohibició per contractar de les 
previstes a l’article 60 TRLCSP. 
 



 

Compromís d’arribar al lloc de servei, en la modalitat a 
requeriment amb un temps de 10 minuts." 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
El plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la 
contractació, per procediment obert, del servei de grua per a la retirada de 
vehicles de la via pública, estableix per a la valoració dels criteris 
avaluables de forma automàtica: 
 
 “ 

a) oferta econòmica: 50 punts. El pressupost base de licitació fixat a la 
clàusula IV del present plec podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se 
una ponderació de fins 50 punts. L'oferta econòmica s'avaluarà 
quantitativament en funció del seu percentatge de baixa respecte del 
pressupost de licitació, rebent la màxima puntuació aquella - o 
aquelles ofertes - la baixa de la qual, en percentatge, sigui igual a la 
mitja aritmètica de les baixes, també en percentatge, de totes les 
ofertes admeses, augmentada en cinc punts; la puntuació d'aquelles 
ofertes el percentatge de baixa de les quals difereixi, en més o en 
menys, de la baixa més cinc punts, anirà descendent linealment. Es 
puntuaran en zero punts aquelles ofertes la baixa de les quals sigui 
igual o superior a la mitja aritmètica de les baixes, en percentatge, de 
totes les ofertes admeses, augmentada en deu punts 
 

b) Reducció del temps de resposta fixat en el plec: 10 punts. 
S’atorgaran 5 punts per cada 5 minuts de reducció del temps.” 

 
INFORMO 
 
Atès que únicament hi ha una oferta presentada que es troba per sota del 
preu de licitació (baixa del 5%), i en conseqüència esdevé l’import ofertat 
exactament l’import de les mitges aritmètiques, la puntuació per l’oferta 
econòmica de GRUES ALT MARESME, SL es de 50 punts. 
 
Pel que respecte a la reducció de temps de resposta, atès que la seva 
baixa es de 10 minuts, la puntuació per aquest concepte es de 10 punts. 
 
En conseqüència, i pel que respecte a la valoració dels criteris avaluables 
de forma automàtica, la mercantil GRUES ALT MARESME, SL ha obtingut 
60 punts.” 
 

3. A la vista de l’anterior informe i de la valoració efectuada prèviament per 
aquesta Mesa, en data 6 de juliol d’enguany, en relació amb la documentació 
inclosa al sobre B, la mesa de contractació acorda per unanimitat elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a favor de 
l'empresa Grues Alt Maresme, SL, atès que és l’únic licitador presentat i 



 

compleix totes i cadascuna de les condicions fixades en el plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars que han regit la present contractació.”  

 
Atès que en la seva plica l’adjudicatari ja va aportar els certificats conforme es 
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, i en data 16 de juliol d’enguany ha procedit a dipositar a la 
Tresoreria municipal una garantia definitiva per import de 2.898,31 €, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que 
disposa l’article 151.3 del TRLCSP, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana i Esports, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de 
Contractació en la reunió duta a terme el 9/07/2012, el contracte per a la 
prestació del servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública de 
Canet de Mar, a l’empresa Grues Alt Maresme, SL, pel preu de 57.966,10€, IVA 
exclòs, el qual puja un import de 10.433,90 € referit als dos anys inicials de 
contracte (2.850,00 €/mes IVA inclòs), amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars, així com a les millores proposades en 
l’oferta presentada pel propi licitador.  
 
El preu del present contracte es revisarà després del seu primer any de 
vigència, i així successivament, cas d’ésser prorrogat, sempre d’acord amb 
l’índex nacional de preus al consum, publicat per l’Institut Nacional 
d’Estadística. No s’admetrà cap altra fórmula de revisió de preus. 
 
En cas que els vehicles a retirar augmentés o disminuís de 330 a l’any, caldria 
modificar el contracte adaptant-lo a les noves circumstàncies, tot augmentant o 
disminuint el seu import a raó de 2.311,25 €, IVA exclòs, per cada 25 vehicles 
de més o de menys, fins a un màxim de 6.933,75 €, IVA exclòs.   
 
SEGON.- Disposar la despesa corresponent a aquest any 2012 amb càrrec a la 
partida núm. 43 13000 22799 del vigent pressupost ordinari. L’Ajuntament 
haurà de consignar en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit 
suficient per poder atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva 
plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, queda 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
TERCER.- El termini d’execució del present contracte serà de dos anys, per bé 
que podrà ser prorrogat per dos anys més per voluntat expressa d’ambdues 
parts, que es posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu 
acceptat pel contractista. 
 
QUART.- La prestació del servei comportarà les següents tasques: 
 

a) retirada de vehicles de la via pública per motiu d’infraccions de trànsit. 



 

b) retirada de vehicles de la via pública per motiu d’expedient 
d’abandonament. 

c) retirada de vehicles de la via pública per motiu de festes, cavalcades, 
podes, etc. 

d) assistir per motiu d’avaria als vehicles, turismes i motocicletes propietat 
de l’Ajuntament. 

e) retirada de vehicles de la via pública per motiu d’accidents de trànsit. 
 
CINQUÈ.- L’adjudicatari disposa d’un interval de temps màxim de 10 minuts 
per a presentar-se al lloc de recollida del vehicle, des del moment en que 
sigui requerit per la Policia Local. 
 
SISÈ.- L’adjudicatari contractarà una assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers d’una quantia mínima de 150.000 €, havent de presentar cada 
any una còpia de les pòlisses actualitzades, responent de tota indemnització civil 
de danys i perjudicis per accidents que ocasionin els operaris i els instruments de 
treball utilitzats pels serveis, sense perjudici dels drets que els assisteixin davant 
dels autors dels fets o les companyies d'assegurances dels riscs 
 
SETÈ.- L’adjudicatari nomenarà un encarregat del servei, amb capacitat 
decisòria, que serà l’interlocutor del mateix amb l’Ajuntament, a l’objecte de 
controlar la bona marxa del servei. Al mateix temps lliurarà el resum diari dels 
treballs realitzats i de les incidències hagudes. 
 
VUITÈ.- L’adjudicatari haurà de destinar a la prestació del servei els recursos 
materials i personals proposats en la seva plica. 
 
NOVÈ.- El servei es prestarà durant 24 hores tots els dies de l’any. A l’efecte, 
l’adjudicatari posarà a disposició de l’Ajuntament dos telèfons de contacte. A 
més a més, els operaris destinats al servei disposaran d’un telèfon mòbil. 
 
DESÈ.- El vehicle grua disposarà d’una càmera fotogràfica digital, havent 
d’efectuar un complert reportatge fotogràfic abans de la retirada, per tal que 
quedi constància de l’estat de conservació del vehicle retirat. 
  
ONZÈ.- Els vehicles destinats a la prestació del servei disposaran de sistema 
de GPS. 
 
DOTZÈ.- La contractació per part de l'adjudicatària de la realització parcial del 
contracte amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a l'article 227 del 
TRLCSP, així com el pagament a subcontractistes haurà d'ajustar-se al que 
disposa l'article 228 del TRLCSP. 
 
TRETZÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 270,00 € corresponent a 
les despeses dels anuncis de licitació. 
 
CATORZÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a l’únic licitador presentat i 
que es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 



 

 
QUINZÈ.- Citar l’adjudicatari per tal que concorri a formalitzar el contracte el 
proper dia 23 de juliol de 2012 a les 13 hores. 
 
SETZÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester el Sr. Alcalde tant per 
requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte com 
per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present 
acord. 
 
6.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE CUINA, CAMBRA DE BANY I PAVIMENTS SENSE 
TOCAR ESTRUCTURA A L’AV. MARESME, xx.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. EIC, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a l’arranjament de cuina, cambra de bany i 
paviments sense tocar estructura a l’Av. Maresme, xx 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 4 de juliol de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arranjar el bany, la cuina i el paviment, sense tocar 
estructura, de l’Av. Maresme, xx. 
 
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud d’obres menors amb les següents condicions: 
 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 
condicions d’habitabilitat existents.” 

 
Vist l’informe favorable de la Secretària de l’ajuntament de data 13 de juliol de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 04/07/2012, informe favorable 
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament de la 
cuina, la cambra de bany i paviments sense tocar estructura a l’habitatge ubicat a 
l’Av. Maresme, xx, sol·licitada per la senyora EIC, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la 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. 113 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. 
 



 

Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
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. 
 
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, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. EIC, per a l’arranjament de bany, 
cuina i paviments a l’Av. Maresme,xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 202.64.- € (dos-cents dos euros amb seixanta-
quatre cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 110.28 € (cent 
deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 



 

en risc de 60.00.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 
7.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A  
ENRAJOLAR EL TERRA DEL BANY AL CARRER SANT JOSEP, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. ACG, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a enrajolar el terra del bany al carrer Sant Josep, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 4 de juliol de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arranjar el terra del bany al carrer Sant Josep, núm. xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors. ” 

 
Vist l’informe favorable de la Secretària de l’ajuntament de data 13 de juliol de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 04/07/2012, informe favorable 
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a enrajolar el terra 
del bany al C/Sant Josep, xx, sol·licitada pel Sr ACG, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la 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. 113 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. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 



 

llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
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. 
 
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, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. ACG, per a enrajolar el terra del 
bany al C/Sant Josep, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 12.00.- € (dotze euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.00.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 
8.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A L’EXERCICI D’UNA 
ACTIVITAT DEDICADA A LA TORREFACCIÓ DE CAFÈ AL CARRER 
DOMÈNEC PASCUAL NÚMERO xx, SECTOR INDUSTRIAL D’AQUEST 
MUNICIPI.  
 



 

En data 05.03.08, el senyor ARS, en nom i representació de TUPINAMBA, SA 
presenta davant d’aquest Ajuntament una sol·licitud amb la documentació 
annexa corresponent per a l’obtenció de la llicència municipal ambiental (tipus 
A) per a la legalització d’una activitat de torrefacció de cafè al carrer Domènec 
Pascual número xx, polígon industrial U7 parcel·la 19 d’aquesta localitat. 
 
En data 24 de juliol de 2008 la Junta de Govern Local, acordà concedir a 
TUPINAMBA, SA la llicència ambiental municipal (tipus A) per a l’exercici de 
l’activitat de torrefacció de cafè al carrer Domènec Pascual número xx, polígon 
industrial U7 parcel·la 19 del Polígon Industrial d’aquesta localitat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 11 de juny de 2009, registrat d’entrada en 
aquest Ajuntament el mateix dia amb el número de registre 3517, el senyor ICF 
en nom i representació de Tupinamba, proposa unes modificacions en les 
mesures correctores imposades en la llicència i derivades d’un condicionant 
establert en l’informe relatiu a la prevenció d’incendis, i en data 27 d’agost de 
2009, i d’acord amb l’informe favorable de l’OGAU, la Junta de Govern Local 
prengué l’acord de modificar l’atorgament de la llicència municipal ambiental 
d’instal·lació de l’activitat referenciada variant la mesura correctora del seu 
informe relatiu a la prevenció d’incendis. 
 
En data 07.07.10, el senyor CIF, en nom i representació de TUPINAMBA, SA 
va entrar un escrit en el qual va adjuntar tres còpies d’un informe annex al 
projecte d’activitat per tal d’actualitzar les dades d’emissions, i poder així 
determinar quins focus emissors caldria sotmetre a control i quins en quedarien 
exempts, per la qual cosa després de seguir els tràmits administratius del 
procediment, i d’haver obtingut l’informe favorable del consell comarcal 
condicionat al compliment d’una sèrie de mesures correctores es resolgué en el 
primer punt del decret número 488/2011 de data 30 de maig, el següent: 
 

“Comunicar a TUPINAMBA, SA que quant a la determinació de quins focus 
emissos caldrà sotmetre a control i quins queden exempts , fixant-ne les 
condicions i límits d’emissió, haurà de complir amb les mesures correctores 
imposades per la Ponència Ambiental Comarcal, en la sessió de data 04.05.11, les 
quals es detallen a continuació: 
 
- Caldrà presentar un control inicial complementari per tal de verificar els canvis 

realitzats a l’activitat, on s’han de mesurar els límits d’emissió dels focus que 
es descriuen a l’annex visat amb núm. 476047 i data 16 de març de 2011. 

- Els límits a comprovar seran els establerts a l’annex I del Decret 22/1998, de 4 
de febrer, sobre límits d’emissió a l’atmosfera per a instal·lacions de torrada i 
torrefacció de cafè, per als processos descrits a l’annex visat amb núm. 
476047 i data 16 de març de 2011. 

- Per altres processos i instal·lacions que no siguin de torrada o torrefacció de 
cafè, els límits a comprovar seran els establerts a la Llei 20/2009 de Prevenció 
i control Ambiental d’Activitas i la Llei 37/2007 de Qualitat de l’Aire i Protecció 
de l’Atmosfera.” 
 

En data 06.06.12, l’empresa TÜV Rheinland, entrà en aquest ajuntament un 
escrit amb documentació annexa (reg. Entrada 2436), relatiu al control 



 

Mediambiental Inicial de l’empresa TUPINAMBA, el que ha estat informat per 
l’enginyera municipal en data 9 de juliol, informe el qual es transcriu literalment 
a continuació: 
 

“Vista la documentació presentada per part de TÜV Rheinland, corresponent a 
l’expedient que es tramita a nom de TUPINAMBA S.A., mitjançant registre 
general d’entrada núm. 2436 de data 6 de juny de 2012, per a l’obtenció de 
llicència municipal ambiental d’una activitat de torrefacció de cafè, al carrer 
Domènec Pasqual núm. 3, en el sector industrial d’aquest municipi (parcel·la 19 
del sector industrial U-7), la tècnica que subscriu en considera el següent: 
  
En data 25 d’octubre de 2010 es va portar a terme l’Acta de Control Inicial per 
part d’una Entitat Ambiental de Control amb resultat “favorable amb incidències 
que no afecten al medi ambient” pel que fa als aspectes generals de l’activitat. 
Es van detectar discrepàncies entre els focus d’emissió de contaminants a 
l’atmosfera de la llicència i els trobats al moment del control. Arran d’aquestes 
discrepàncies es va presentar un annex al projecte tècnic de justificació 
d’aquestes diferències i es va portar a terme un nou control complementari 
d’aquesta Acta de Control inicial en data 26 d’abril de 2012, per part de la 
mateixa Entitat Ambiental de Control,  amb resultat favorable sense incidències. 
 
En l’acta de 25 d’octubre de 2010 s’adjuntaven els controls realitzats respecte la 
prevenció del risc d’incendis, de l’activitat industrial i del soroll de l’activitat. Pel 
que fa a la prevenció del risc d’incendis, es va realitzar un control en data 15 de 
febrer de 2010, amb resultat desfavorable amb incidències. En data 8 de 
setembre de 2010 es va portar a terme un control complementari pel que fa a la 
prevenció i risc d’incendi, amb resultat “favorable (amb modificacions respecte 
projecte)”. En la mateixa acta es fa constar que l’activitat s’ajusta al projecte 
aprovat per l’administració, a les condicions de llicència atorgada i al certificat 
final d’instal·lacions, per bé que s’han introduït unes modificacions no 
substancials bàsicament concentrades en la distribució del menjador i vestuaris 
masculins de la planta soterrani, d’un petit pati d’instal·lacions, i uns canvis de 
sectorització que no modifiquen les condicions de seguretat i protecció contra 
incendis. 
 
Quant al control de l’activitat industrial, es va realitzar el control en la data 8 de 
setembre de 2010, amb pronunciament del control amb presa de mostres 
“sense incidències”. En l’acta queda constància que la instal·lació i el procés 
productiu s’adeqüen als autoritzats i a les condicions de llicència. 
 
Pel que fa al control del compliment de la normativa acústica, es va realitzar un 
control en data 20 d’abril de 2010, reflectit en l’informe de data 10 de setembre 
de 2010, amb el resultat que les instal·lacions compleixen els valors límit 
establerts per la normativa. 
 
Respecte a l’examen del conjunt de mesures correctores per determinar el seu 
grau d’eficàcia i per si són suficients per garantir les proteccions escaients en 
relació a l’entorn, a la vista de la verificació feta per l’Entitat Ambiental de 
Control, la que subscriu considera que ja han estat suficient i detalladament 
analitzades per aquest ens amb resultat positiu. 
 
Atenent a tot l’esmentat, la tècnica sotasignat entén que pot donar-se per 
satisfactori el grau de compliment de les condicions que figuren a la llicència 



 

atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2008, i 
la seva modificació per l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’agost 
de 2009, i per tant, pot atorgar-se la definitiva llicència ambiental. 
 
Per últim, i atès que es tracta d’una activitat inclosa en l’annex II, cal remetre 
una còpia de l’Acta de Control Inicial a la Ponència Ambiental Comarcal per al 
seu coneixement i efectes. 
 
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.- Autoritzar a la societat TUPINAMBA, S.A l’exercici de l’activitat 
dedicada a la torrefacció de cafè al carrer Domènec Pascual números xx, 
parcel·la 19 del Polígon Industrial de Canet de Mar. 
  
SEGON.- L’activitat autoritzada se sotmetrà a controls periòdics cada sis anys 
d’acord amb l’article 71.2 c) de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i 
control ambiental de les activitats a més de les revisions periòdiques que 
determini la legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o residus.  
 
TERCER.- Trametre al consell comarcal del Maresme, còpia de l’acta de control 
inicial pel seu coneixement. 
 
QUART.- Inserir aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per tal 
que qualsevol interessat pugui formular-ne les al·legacions que estimi 
convenients. 
 
9.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL PER 
L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT DE CONCERTS A L’AIRE LLIURE I 
ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ALTRES CELEBRACIONS AL 
CASTELL DE SANTA FLORENTINA DE CANET DE MAR. 
  
En data 13.09.05 el senyor GGL, en nom i representació de la Sra. MTCS, 
presentà un projecte tècnic de sol·licitud d’una llicència municipal ambiental per 
a l’exercici d’una activitat de concerts a l’aire lliure i organització d’esdevenimets 
i altres celebracions, al castell de Santa Florentina, ubicat a l’Av. Dr. Marià 
Serra, XX, d’aquest municipi. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de juny de 
2009 va acordar concedir al senyor CHC la llicència ambiental municipal (tipus 
B) per a l’exercici de l’activitat de concerts a l’aire lliure i organització 
d’esveniments i altres celebracions, al Castell de Santa Florentina, ubicat a l’Av. 
Doctor Marià Serra, s/n d’aquest municipi, d’acord amb el projecte tècnic 
presentat amb el número 2005015668 de data 15.09.06 que van donar lloc als 



 

informes de la Ponència Ambiental Comarcal i de la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil, amb les concrecions i aspectes 
complementaris detallats en el projecte visat el 15.05.09 amb el número B-
429746 pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
  
Atès que en data  31/05/12 es rep en aquest ajuntament l’Acta de Control Inicial 
en matèria de Prevenció d’Incendis emesa per part d’una Entitat Ambiental de 
Control amb resultat favorable. 
 
Vista l’acta de control inicial efectuada per l’enginyera municipal en data 20 de 
juny de 2012 en la qual constata que l’emplaçament i les instal·lacions s’ajusten 
al projecte aprovat i manifesta que caldria modificar l’obertura de la porta del 
lavabo de minusvàlids que ha d’obrir cap a l’exterior. 
 
En data 12.07.12, el senyor JS, en nom i representació del centre cultural Santa 
Florentina, entrà un escrit en el qual manifesta haver modificat el sentit 
d’obertura de la porta del lavabo de minusvàlids. 
 
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.- Autoritzar a PORMANY INTEGRAL S.L. l’exercici de l’activitat de 
concerts a l’aire lliure i organització d’esdeveniments i altres celebracions, al 
castell de Santa Florentina, ubicat a l’Av. Doctor Marià Serra, XX d’aquest 
municipi. 
 
SEGON.- L’activitat autoritzada es sotmetrà a controls periòdics cada quatre 
anys d’acord amb l’article 132 del Decret 112/2012 del reglament d’activitats 
recreatives.  
 
TERCER..- Inserir aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per tal 
que qualsevol interessat pugui formular-ne les al·legacions que estimi 
convenients. 
 



 

10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 2 AL 6 DE JULIOL DE 2012 
 
Núm. Data Resum 

795 02/07/2012 Baixes consell empadronament 
796 02/07/2012 Baixes consell empadronament 
797 02/07/2012 Modificació pressupost mitjançant transferències 
798 02/07/2012 Despeses setmanals 
799 02/07/2012 Autorització Correfoc 
800 02/07/2012 Autorització Casal Estiu Strankis 
801 02/07/2012 Autorització Casal Estiu Bitxos 
802 02/07/2012 Inscripció al registre d'entitats motos clàssiques 
803 02/07/2012 Nomenament membres Comissió Urbanisme 
804 03/07/2012 Canvi designa RCA núm. 116/2012-3 
805 03/07/2012 Compareixença RCA 210/2012 2C Sr. Julià Galí Parejo 
806 03/07/2012 Compareixença RCA 195/2012 Sr. Julià Galí 
807 03/07/2012 Advertiment multes coercitives Pl. Indústria, XX 
808 03/07/2012 Expedient sancionador civisme PG grafits 
809 03/07/2012 Expedient sancionador civisme JS grafits 
810 03/07/2012 Expedient sancionador civisme JC grafits 
811 04/07/2012 Inc. procediment de restauració C/ Vall, XX baixos fums xemeneia 
812 04/07/2012 Compareixença RCA 228/2012 B, interposat per Julià Galí Parejo 
813 04/07/2012 Ampliació terrassa d'estiu bar KBO 
814 04/07/2012 Desestimar recurs de reposició del Sr. Juan Carlos U. 
815 04/07/2012 Imposició primera multa coercitiva passeig Misericòrdia XX. 
816 04/07/2012 Permís amics del ball a la plaça Universitat diumenges de juliol 
817 04/07/2012 Inc. proc. ordre d'exec. BBVA RMBS 4 fondo de titulización de 

activos 
818 04/07/2012 Manament pagament a justificar 
819 05/07/2012 Resolució sancionador animals MP 
820 05/07/2012 Resolució sancionadora animals RG 
821 06/07/2012 Anul·lació baixes ofici 
822 06/07/2012 Anul·lació baixes d'ofici 
823 06/07/2012 Anul·lació baixa d'ofici 
824 06/07/2012 Resolució sancionador civisme el J.M.F. 
825 06/07/2012 Resolució sancionador civisme M.C. 
826 06/07/2012 Avantprojecte Plaça mercat 
827 06/07/2012 Decret Sorea 

 



 

11.- 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 19.45 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


