
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL DE 
DATA 4 DE DESEMBRE DE 2013 

 
 
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: 19.24 hores 
Hora que acaba: 19.40 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
  

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

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 28.11.13 

2) Aprovació relació de despeses 
3) Concessió llicència obres menors per canvi de portes de trasters i enrajolar 

terrat 
4) Concessió llicència obres menors arranjament terrasses interiors C/ Ample, 

xx 
5) Concessió llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 

aïllat C/ Sant Antoni Gaudí, xx 
6) Relació de decrets des del dia 18 fins al dia 22 de novembre de 2013 
7) Precs i preguntes 

 
  



 

 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 28.11.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 28 de novembre de 2013 i de conformitat amb allò que es 
disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 4 de desembre de 2013, de l’Ajuntament 
per import de 104.085,71 €, corresponent a la relació de la mateixa data, la 
relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 146,83 €, 
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 
2013, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de novembre de 
2012. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 4 de desembre de 2013, per 
import de 104.085,71 €, corresponent a la relació F/2013/40 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 4 de desembre de 2013, per 
import de 146,83 €, corresponent a la relació F/2013/8 de l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet, de la mateixa data. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2013. 
 
3.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL CARRER  OLOT, x, 
PER CANVI DE PORTES DE TRASTERS I ENRAJOLAR TERRAT.  
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del carrer Olot, x,  
en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per al canvi de portes de 
trasters i enrajolar terrat. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 2 de desembre del 2013, 
el contingut del qual és: 



 

 

 
 

 
“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta d’un escrit 
de Molino Construccions, on es detallen les obre a realitzar per tal d’enrajolar el 
terrat del C/ Olot, x, tot indicant que l’actuació proposada no representa cap risc 
de sobrepès per a l’estructura. 
 
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 per a canviar portes de trasters i enrajolar el terrat del C/ Olot, x   amb les 
següents condicions: 
 
• No es tocarà cap element estructural. 
• No es modificarà la volumetria existent. 
• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 3 de desembre de 2013, 
el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 2.12.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi 
de portes de trasters i enrajolar terrat al carrer Olot, x, sol·licitada per la 
Comunitat de propietaris de l’immoble, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. 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 s’ocuparà 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 Comunitat de Propietaris del carrer 
Olot, x, per al canvi de portes de trasters i enrajolar terrat, 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 380,00€ (tres-cents vuitanta euros) i les taxes 
urbanístiques per import de 37.90 € (trenta-set euros amb noranta 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 190,00€ (cent noranta euros) i una altra per als residus de la 
construcció de 150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
4.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL CARRER  AMPLE, 
xx, PER A  L’ARRANJAMENT DE LES TERRASSES INTERIORS  DE 
L’EDIFICI. 
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris Cadí,  en virtut de 
la qual sol.licita llicència d’obres menors per a l’arranjament de les terrasses 
interiors de l’edifici. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 27 de novembre del 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en arranjar les 
terrasses interiors de l’edifici situat al C/ Ample, 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. 
• L’acabat dels paraments verticals de terrassa serà com a mínim arrebossat i 

pintat de color blanc o de la gama dels terrossos clars.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 27 de novembre de 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 27.11.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de les terrasses interiors de l’edifici ubicat al carrer Ample, xx, 
sol·licitada per la Comunitat de propietaris de l’immoble, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. 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 s’ocuparà 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 Comunitat de Propietaris Cadí, per a 
l’arranjament de terrasses interiors de l’edifici, al carrer Ample, 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 170.08€ (cent setanta euros amb vuit cèntims 
d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 37.90 € (trenta-set euros amb 
noranta 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 85.04€ (vuitanta-cinc euros amb quatre cèntims d’euro) i una altra per 
als residus de la construcció de 150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
5.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCI Ó D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER ANTONI GAUDI  NÚMERO 
xx.  
 
Vista la instància presentada pel senyor MAVP, en nom i representació d’ell 
mateix, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Antoni Gaudí número xx. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta de data 25 de novembre de 2013, el contingut del 
qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que amb data 31-10-2013 i 
22-11-2013 (punts 1, 2, 6 i 7), es modifiquen totes les esmenes requerides en 
l’informe amb data 30-10-2013.  
 
La documentació de referència aporta: 
 

- Modificació de la memòria, pàgines 7-8-9-10-35 i 36, del projecte bàsic i 
executiu.    

- Plànols de l’1 al 6, i 18, 19 i 20 del projecte bàsic i executiu. 



 

 

 
 

- Justificació del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
 Es constata que s’ha modificat: 
 
Pel que fa l’aparcament: 
 

- es justifica la ventilació natural a través de la meitat superior de la porta, 
que serà calada. 

- es resol la rampa amb el millor plantejament possible, per solucionar 
l’accés amb la mínima pendent (13,16%), donat que l’ús garatge no és 
obligat en els edificis unifamiliars. 

 
S’adapta la topografia a la normativa urbanística municipal, per tal que les 
plataformes d’anivellació en interior no ultrapassin uns talussos ideals de pendent 
1:3. Es modifica la posició de la piscina. 
 
S’aporta plànol 20, de tanques, on la porta situada a la tanca de carrer manté la 
configuració de 0.80 opac i 1.20 calat. 
  
El projecte s’ajusta a la normativa urbanística d’aplicació, conseqüentment 
s’informa favorablement  la documentació aportada.” 

 
Vist l’informe favorable de la Secretaria de la Corporació de data 27 de 
novembre 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 09.09.2013 pel senyor MAVP per tal 
d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Antoni Gaudí, xx, de Canet de Mar, d’acord amb el 
projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte PGC (Visat 2013008503, de 
30.07.2013), 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 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 en 
dates 9.09.2013, 31.10.2013 i 22.11.2013 a què es refereix l’article anterior, han 
estat informat favorablement per l’arquitecta, en data 25.11.13. 
 



 

 

 
 

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, consta acreditat que s’ha 
efectuat ambdós dipòsits. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que 
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor MAVP, per a la construcció 
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Antoni Gaudí número xx, d’acord al projecte 
bàsic i executiu de l’arquitecte PGC, 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 d’onze mil cent quaranta-ú euros amb vint-i-cinc 
cèntims (11.141,25 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de mil dos-cents 
cinquanta-set euros amb cinquanta-ú cèntims (1.257,51 €).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de cinc mil cinc-cents setanta 
euros amb seixanta-tres cèntims (5.570,63 €) i dels residus de construcció per 
import de dos-cents vuitanta-sis euros (286,00 €). 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 consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha 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 disposen les ordenances 
fiscals vigents. 
 
En aquest moment, s’incorpora a la sessió el senyor Toni Romero Carbonell per 
vídeoconferència. 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 11 FINS AL 15 DE  NOVEMBRE 
DE 2013 
 
Núm. Data Resum  
1290 18/11/2013 Sobreseïment expedient de restauració riera de la Torre, xx 

1291 18/11/2013 Atorgament terrassa hivern quiosc plaça Universitat 

1292 18/11/2013 Contractació lloguer atraccions infantils nadal 

1293 18/11/2013 Anul·lació baixa d'ofici 

1294 18/11/2013 Contractació servei prevenció legionel·losi 

1295 19/11/2013 Incoació expedients trànsit 

1296 19/11/2013 Imposició sanció persones físiques 

1297 19/11/2013 Aprovació IRPF mes d'octubre 

1298 19/11/2013 Compareixença i remissió jutjat expedient de restauració C/ Sant 
Pau, x 

1299 19/11/2013 Assabentat botiga alimentació riera Gavarra, xx 

1300 19/11/2013 Canvi nom bar restaurant C/ Ample, x 

1301 19/11/2013 Retorn fiança bar Celler de l'Abril 

1302 19/11/2013 Modificació de pressupost Capítol I 

1303 20/11/2013 Despeses setmanals 

1304 20/11/2013 Sopar entitat a l'envelat 30 de novembre 

1305 20/11/2013 Resolució sancionadora escombraries comercials Frankfurt Fent 
Boca 

1306 20/11/2013 Resolució sancionadora de civisme a SC per manca de respecte 

1307 20/11/2013 Resolució sancionadora civisme a SC per molèsties als veïns 

1308 20/11/2013 Devolució ingrés indegut 

1309 21/11/2013 Modificació pressupost per generació d'ingressos 

1310 21/11/2013 Retorn fiança bar Plat 8 

1311 21/11/2013 Resolució sancionador animals EB 

1312 21/11/2013 Incoació sancionador grafits AEK 

1313 21/11/2013 Renovació targeta minusvalidesa 

1314 22/11/2013 Autorització transmissió aparcament 

1315 22/11/2013 Terrassa d'hivern bar Ancla 

1316 22/11/2013 Resolució sancionadora civisme CC 

1317 22/11/2013 Resolució sancionadora civisme LD 



 

 

 
 

Núm. Data Resum  
1318 22/11/2013 Contractació enllumenat nadalenc 

1319 22/11/2013 Incoació contractació servei recollida animals abandonats 

 
7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència de dos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
 
7.1.- ACCEPTACIÓ D’AJUTS ECONÒMICS CONCEDITS PER LA  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI D’URGÈNCIA SOCIAL DEL PLA “XARXA DE G OVERNS 
LOCALS 2012-2015”- SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat en data 31 de maig de 
2012, va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i també el seu 
Protocol general, considerant el Pla com l’instrument preferent per a l’exercici 
de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació i que el Protocol 
té com a finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de 
les actuacions i els recursos compresos al Pla.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va formalitzar l’adhesió al Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de 
Govern local celebrada en sessió ordinària en data 12 de juliol de 2012. 
 
Atès que l’esmentat Protocol general, publicat al BOPB el 8 de juny de 2012, 
configura els Programes complementaris, que es defineixen a la clàusula 11ª 
com instruments específics de concertació, i de manera especial, per pal·liar els 
efectes davant situacions imprevistes o que requereixen d’una actuació 
específica per part de la Diputació. 
 
Atès que, davant la gravetat del context actual de crisi econòmica la Junta de 
Govern local de la Diputació de Barcelona, en data 7 de novembre de 2013 ha 
aprovat el Programa complementari d’urgència social, el seu règim de 
concertació i la corresponent resolució d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de 
governs locals 2012-2015”, publicat en el BOPB el 13 de novembre de 2013. 
 
Atès que el Programa complementari d’urgència social es caracteritza pel seu 
enfocament vers les persones i les famílies i es basa en el suport en la 
prestació de serveis socials bàsics i en la gestió de prestacions d’urgència 
social per donar cobertura a situacions de necessitat greu que afecten la 



 

 

 
 

qualitat de vida de les persones, així com també, en el sosteniment de les llars 
d’infants de titularitat municipal. 
 
Atès que els ajuts que s’atorguen en el marc del Programa complementari 
s’emmarquen en els àmbits de serveis de benestar social i d’educació i, 
específicament, s’atorguen a l’empara de les línies de suport següents: 
 
1.- Línia de suport destinada a la “cobertura de situacions d’urgència social i al 
sosteniment dels equips professionals de serveis socials”. 
2.- Línia de suport adreçada a la “garantia dels serveis d’atenció domiciliària i 
del transport adaptat”. 
3.- Línia de suport “escolarització 0-3 anys” 
 
Atès què els destinataris dels ajuts previstos en el marc del Programa 
complementari són els ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona i, 
per al supòsit específic dels ajuts adreçats al transport adaptat ho són també 
els consells comarcals de la referida demarcació territorial. 
 
Atès que l’atorgament dels ajuts es durà a terme per procediment de concessió 
directa i que tots els ens destinataris dels ajuts compten amb una aportació 
determinada en funció de la ràtio de distribució aplicada en cada cas. 
 
Atès que a la notificació de data 12 de novembre de 2013, la Diputació de 
Barcelona ens comunica la resolució dels ajuts atorgats a l’ajuntament de Canet 
de Mar que, pel que fa a l’àmbit de serveis socials, es distribueix segons els 
detall següent: 
 

Tercer: “aprovar la concessió d’ajuts en el marc del “Programa complementari 
d’urgència social”, d’acord amb la distribució i els imports màxims que, per cada 
destinatari, es preveuen a continuació, i en els termes previstos ..............” 
 
Ajuntament de Canet de Mar     P0803900J 

Línia Import     Codi Xarxa 

Línia 3: Suport d’escolarització 0-3 anys 64.262,60 €       13/X/9944 

Import concedit àmbit d’educació 64.262,60 € 
 
Vist que per a l’efectivitat de la concessió és necessari que els ens destinataris, 
en el termini màxim d’un mes comptat a partir de la data de notificació de la 
resolució de concessió, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut a través 
de la realització del tràmit “P300” d’acceptació d’ajut, preferentment abans del 
20 de desembre de 2013, als efectes de poder garantir el pagament dels ajuts 
dins l’anualitat 2013. 
 
Vist que el pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona es farà efectiu 
un cop acceptats expressament els ajuts, en un únic pagament anticipat del 100 
% de l’import concedit als ajuntaments menors de 20.000 habitants i als 
consells comarcals. 



 

 

 
 

 
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 d’Alcaldia de Benestar Social, Família, Joventut i Festes Populars, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, 
en el marc del Programa complementari d’urgència social, del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015, pel que fa a l’àmbit d’Educació, és a dir a la línia 3 
de l’esmentat programa, així com les condicions per a la seva execució i 
justificació. 
 
SEGON.- Notificar l’acceptació a la Diputació de Barcelona, Servei d’Acció 
social, Àrea d’Atenció a les Persones, adjuntant el model normalitzat aprovat a 
tal efecte. 
 
TERCER.- Notificar l’acceptació a la Intervenció i Tresoreria municipals per al 
balanç de situació econòmica. 
 
7.2.- ACCEPTACIÓ D’AJUTS ECONÒMICS CONCEDITS PER LA  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI D’URGÈNCIA SOCIAL DEL PLA “XARXA DE G OVERNS 
LOCALS 2012-2015”- SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat en data 31 de maig de 
2012, va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i també el seu 
Protocol general, considerant el Pla com l’instrument preferent per a l’exercici 
de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació i que el Protocol 
té com a finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de 
les actuacions i els recursos compresos al Pla.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va formalitzar l’adhesió al Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de 
Govern local celebrada en sessió ordinària en data 12 de juliol de 2012. 
 
Atès que l’esmentat Protocol general, publicat al BOPB el 8 de juny de 2012, 
configura els Programes complementaris, que es defineixen a la clàusula 11ª 
com instruments específics de concertació, i de manera especial, per pal·liar els 
efectes davant situacions imprevistes o que requereixen d’una actuació 
específica per part de la Diputació. 
 
Atès que, davant la gravetat del context actual de crisi econòmica la Junta de 
Govern local de la Diputació de Barcelona, en data 7 de novembre de 2013 ha 
aprovat el Programa complementari d’urgència social, el seu règim de 
concertació i la corresponent resolució d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de 
governs locals 2012-2015”, publicat en el BOPB el 13 de novembre de 2013. 
 



 

 

 
 

Atès que el Programa complementari d’urgència social es caracteritza pel seu 
enfocament vers les persones i les famílies i es basa en el suport en la 
prestació de serveis socials bàsics i en la gestió de prestacions d’urgència 
social per donar cobertura a situacions de necessitat greu que afecten la 
qualitat de vida de les persones, així com també, en el sosteniment de les llars 
d’infants de titularitat municipal. 
 
Atès que els ajuts que s’atorguen en el marc del Programa complementari 
s’emmarquen en els àmbits de serveis de benestar social i d’educació i, 
específicament, s’atorguen a l’empara de les línies de suport següents: 
 
1.- Línia de suport destinada a la “cobertura de situacions d’urgència social i al 
sosteniment dels equips professionals de serveis socials”. 
2.- Línia de suport adreçada a la “garantia dels serveis d’atenció domiciliària i 
del transport adaptat”. 
3.- Línia de suport “escolarització 0-3 anys” 
 
Atès què els destinataris dels ajuts previstos en el marc del Programa 
complementari són els ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona i, 
per al supòsit específic dels ajuts adreçats al transport adaptat ho són també 
els consells comarcals de la referida demarcació territorial. 
 
Atès que l’atorgament dels ajuts es durà a terme per procediment de concessió 
directa i que tots els ens destinataris dels ajuts compten amb una aportació 
determinada en funció de la ràtio de distribució aplicada en cada cas. 
 
Atès que a la notificació de data 12 de novembre de 2013, la Diputació de 
Barcelona ens comunica la resolució dels ajuts atorgats a l’ajuntament de Canet 
de Mar que, pel que fa a l’àmbit de serveis socials, es distribueix segons els 
detall següent: 
 

Tercer: “aprovar la concessió d’ajuts en el marc del “Programa complementari 
d’urgència social”, d’acord amb la distribució i els imports màxims que, per cada 
destinatari, es preveuen a continuació, i en els termes previstos ..............” 
 
Ajuntament de Canet de Mar     
 P0803900J 

Línia Import 
Codi 
Xarxa 

Línia 1: cobertura de situacions urg. Soc. I sosteniment 
equips profess 35.542,60 € 13/x/98845 

Línia 2: garantia prest. Adeq. Serv. Att.dom. I transport 
adaptat 27.491,32 € 13/x/99148 

Import concedit àmbit serveis socials 63.033,92 €  
 



 

 

 
 

Vist que per a l’efectivitat de la concessió és necessari que els ens destinataris, 
en el termini màxim d’un mes comptat a partir de la data de notificació de la 
resolució de concessió, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut a través 
de la realització del tràmit “P300” d’acceptació d’ajut, preferentment abans del 
20 de desembre de 2013, als efectes de poder garantir el pagament dels ajuts 
dins l’anualitat 2013. 
 
Vist que el pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona es farà efectiu 
un cop acceptats expressament els ajuts, en un únic pagament anticipat del 100 
% de l’import concedit als ajuntaments menors de 20.000 habitants i als 
consells comarcals. 
 
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 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, 
en el marc del Programa complementari d’urgència social, del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015, pel que fa a l’àmbit de serveis socials, és a dir a les 
línies 1 i 2 de l’esmentat programa, així com les condicions per a la seva 
execució i justificació. 
 
SEGON.-  Notificar l’acceptació a la Diputació de Barcelona, Servei d’Acció 
social, Àrea d’Atenció a les Persones, adjuntant el model normalitzat aprovat a 
tal efecte. 
 
TERCER.- Notificar l’acceptació a la Intervenció i Tresoreria municipals per al 
balanç de situació econòmica. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.40 
hores de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 


