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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 30 D’ABRIL DE 2015 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 19.00 hores 
Hora que acaba: 20.20 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

PRESIDEIX 
 
CatiForcano Isern, Primera tinenta d’alcalde 

 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
 
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal.També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

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

de Govern Local de data 22.04.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Concessió de llicència d’obres menors a la mercantil Construcciones Lucena-

Lechuga, per a la construcció de tanca d’obra al c/Abell Baix, xx 
5) Concessió de llicència d’obres menors a la comunitat de propietaris per a la 

arranjaments de terrasses comunitàries al c/Rafael Massó, xx Via Figuerola- 
Eduard Farrés 

6) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, S.A per a la 
instal·lació d’una escomesa particular de Gas al carrer Antoni Gaudí, xx 

7) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, S.A per a la 
instal·lació d’una canonada de gas al carrer Emília Domènech, xx 
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8) Atorgament llicència a Endesa DistribuciónElectrica, S.L.per a la retirada d’una 
línia aèria al carrer Caldeta, núm. xx 

9) Concessió llicència d’obres per a la rehabilitació d’un hotel a la ronda Sant Elm 
número xx 

10) Acceptació dels ajuts econòmics del catàleg de serveis 2015 i del seu règim 
regulador, en e marc del pla “Xarxa del Governs Locals 2012-2015” de la 
Diputació de Barcelona.  

11) Relació de decrets des del dia 30 al 2 d’abril de 2015 ( Del nº 370 al nº 394) 
12) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA URGENT DE DATA 22.04.15 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 22 d’abril de 2015 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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Decret, de data 20 d’abril de 2015, de la Secretària Judicial del Jutjat del 
contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, en el RCA 291/2013 A3 interposat 
per l’empresa Construcciones Solius, SA pel qual es suspèn la tramitació del 
procediment per un termini inicial de 60 dies. 

 
Se’n dóna compte 
 

2.2.- Escrit d’al·legacions, de data 30 d’abril de 2015, formulat per l’Ajuntament en 
el RCA 95/2013-4 interposat per SOREA, SA, contra la Diligència d’Ordenació de 
15 d’abril per la qual es dóna trasllat de l’aixecament de la suspensió acordada pel 
Jutjat. 
 

Se’n dóna compte 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 30 d’abril de 2015 
 
Vista la relació de despeses de data  30 d’abril de 2015, de l’Ajuntament  per 
import de 220.034,39€, corresponent a la relació F/2015/15 de la mateixa data, 
la relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet F/2015/4 per import de 
4,456,78 €. 
 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
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partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici 
de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat 
al·legacions.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Hisenda, 
Règim Intern i Esports s’acorda per unanimitat: 
 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 d’abril de 2015, per 
import de  220.034,39€, corresponent a la relació  F/2015/15 de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 30 d’abril de 2015 per import 
de 4,456,78 € corresponent a la relació F/2015/4 de la mateixa data  de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet . 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
4.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA MERCANTIL 
CONSTRUCCIONES LUCENA-LECHUGA, PER A LA CONSTRUCCIO DE 
TANCA D’OBRA AL C/ABELL BAIX, xx 
 
Vista la instància presentada per la mercantil CONSTRUCCIONES LUCENA-
LECHUGA, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a la 
construcció de tanca d’obra al C/Abell Baix, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 27 de març  d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents: 
 
En data 4 de març del 2015 es va presentar una comunicació prèvia d’obra 
menor de poca entitat per al manteniment de tanques de parcel.la, juntament amb 
la comunicació prèvia s’adjuntava un croquis on es detallaven les actuacions a 
realitzar, constatant, que no es tractava únicament del manteniment de la tanca 
existent, sinó en recréixer l’esmentada tanca en 1,00 metre respecte la tanca 
actual. 
 
En data 5 de març del 2015, els Serveis Tècnics municipals van elaborar un 
informe referent a la comunicació prèvia esmentada, indicant la necessitat de 
formalitzar una sol·licitud de llicència d’obres menors, donat que les obres 
proposades no  es trobaven dins dels actes d’edificació subjectes a comunicació 
prèvia. 
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A l’informe s’indicava la necessitat de tenir en compte les següents 
consideracions: 

“ 
- L’alçada màxima de la tanca des del nivell natural de terres serà 

com a màxim 1.80 m. 
- L’acabat de la tanca serà com a mínim arrebossat i pintat de color 

blanc o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el 
material utilitzat haurà de ser exprés per a exteriors i de la 
mateixa gama de colors. 

- En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 
metres d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 

- Caldrà fer la liquidació complementaria corresponent a les taxes 
d’obra menor.” 

 
En data 11 de març del 2015, es va expedir un taló de càrrec en concepte de 
liquidació complementària de taxes per obra menor al C/ Abell Baix, xx. El taló de 
càrrec que es va pagar en data 17 de març del 2015. Juntament amb l’esmentat 
taló de càrrec s’adjunta una instància de sol·licitud de llicència d’obres menors per 
a executar obres a la tanca del C/ Abell Baix, 33. 
 
Informe: 
 
Revisada la documentació inclosa a l’expedient de llicència d’obres es comprova 
que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en fer un tancament d’obra 
amb supermaó de 7 cm. i una alçada màxima d’1.80 m. a la finca situada al Abell 
Baix, 33. 
 
El pressupost d’execució de les obres, d’acord amb la documentació aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 400,00 € (IVA exclòs). 
 
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 fer una tanca amb una alçada màxima d’1.80 m., amb les següents 
condicions: 
 

 L’acabat de la tanca serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors. 

 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 13 d’abril d’enguany,  el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 27.03.2015, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors construcció de 
tanca d’obra al carrer Abell Baix, xx, sol·licitada per la mercantil 
CONSTRUCCIONES LUCENA LECHUGA, en nom i representació de la senyora 
Cristina Jover, s’emet el següent 
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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 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.” 
 
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: 
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PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil CONSTRUCCIONES LUCENA-
LECHUGA, per a l’arranjament  de tanca de parcel.la al C/Abell Baix, xx, d’alçada 
màxima 1,80 m, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
següents condicions: 
 

 L’acabat de la tanca serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors. 

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de setze euros (16,00 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent 
seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168.21€). 
 
TERCER.-  Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00€) i la 
fiança per residus de la construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€). 
 
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 la ocupació ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici, d’acord amb el que 
disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
 
5.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE 
PROPIETARIS PER A L’ARRANJAMENT DE TERRASSES COMUNITÀRIES AL 
C/RAFAEL MASSÓ, xx – VIA FIGUEROLA – EDUARD FARRÉS. 
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del C/Rafael Massó, 
xx, Via Figuerola – Eduard Farrés, en viirtut de la qual sol.licita llicència d’obres 
menors per a l’arranjament de terrasses comunitàries. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 d’abril  d’enguany, que es 
transcriu a continuació: 
 
“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 comunitàries de l’edifici situat al C/ Rafael Masó, xx – Via Figuerola – 
Eduard Farrés. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb 
la sol·licitud, puja a la quantitat de 16.316,42 € (IVA exclòs). 
 
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: 
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 No es tocarà cap element estructural. 
 L’acabat de les façanes serà com a mínim arrebossat i pintat de color 

blanc o de la gama dels terrossos clars.  
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
 No es modificarà la volumetria de l’edificació.  

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 13 d’abril d’enguany,  el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 07.04.2015, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de terrasses comunitàries al carrer Rafael Massó, xx – Via Figuerola 
– Eduard Farrés, 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 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 els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic de data 07.04.2015.” 
 
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. 
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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 a la Comunitat de Propietaris del C/Rafael 
Massó, xx – Via Figuerola – Eduard Farrés, per a l’arranjament de terrasses 
comunitàries, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 L’acabat de les façanes serà com a mínim arrebossat i pintat de color 

blanc o de la gama dels terrossos clars.  
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
 No es modificarà la volumetria de l’edificació. “ 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de sis-cents cinquanta dos euros amb seixanta sis cèntims d’euro 
(652.66 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb 
vint-i-un cèntims d’euro (168.21€). 
 
TERCER.-  Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de tres-cents vint-i-sis euros amb 
trenta-tres cèntims d’euro (326.33€) i la fiança per residus de la construcció per 
import de cent cinquanta euros (150,00€). 
 
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 la ocupació ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici, d’acord amb el que 
disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
 
 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR DE 
GAS AL CARRER ANTONI GAUDÍ, xx. 
 
 
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 24 de 
març de 2015 (núm. de registre 2076/2015) mitjançant la qual sol·licita llicència per 
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a la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Antoni Gaudí núm. xx de Canet 
de Mar. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 13 de març de 2015, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA 
PARTICULAR 
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 
LOCALITZACIÓ:  c/ Antoni Gaudí, xx  
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva 
sol·licitud::    
  
 
 
Vist el plànol presentat, el tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 

N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas 
de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  
s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm 
a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la 
reposició del paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera 
fins la rigola o la vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis 
Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest reblert de 
les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així 
com per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 

Ref.: Z.M.012015763323 
Reg. Entr. 2015/2076 
Data 24-03-2015 
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serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de treball. 
8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 

segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per 
la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 
Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites 
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-
plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de 
la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no 
es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual 
es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar 
entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 

d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al 
nostre municipi. 

17 Es preveu una ocupació de via pública d’uns 4 metres lineals, i una durada de 
l’obra d’un dia. 

18 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia 
Local. 

19 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva 
llicència de Primera Ocupació. 

20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
 
OBSERVACIONS: 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
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RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
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 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., 
per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas al carrer Antoni Gaudí, xx 
de Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15-€), per 
taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit amb vint-i-u cèntims d’euro 
(168,21 €) i en concepte d’ocupació de via pública la quantitat de quatre euros amb 
trenta-dos cèntims d’euro (4,32). 
 
 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS AL CARRER 
EMÍLIA DOMÈNECH, xx. 
 
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 10 de 
març de 2015 (núm. de registre 1655/2015) mitjançant la qual sol·licita llicència per 
a la instal.lació d’una canonada de gas al carrer Emília Domènech núm. xx de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 13 de març de 2015, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS 
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 
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LOCALITZACIÓ:  c/ Emília Domènech, xx  
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva 
sol·licitud::    
  
 
 
 
Vist el plànol presentat, el tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 Si s’hagués d’actuar a la calçada, la reposició serà, en el cas de paviment de 

formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. 
perfectament remolinat. En cas de ser paviments asfàltics es farà una base de 
formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de 
formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no 
modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa 
de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la 
reposició del paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera 
fins la rigola o la vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis 
Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així 
com per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per 
la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 
Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites 
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

Ref.: Z.M.012015750270 
Reg. Entr. 2015/1655 
Data 10-03-2015 
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11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-
plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de 
la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no 
es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual 
es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar 
entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 

d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al 
nostre municipi. 

17 Es preveu una ocupació de via pública d’uns 8 metres lineals, i una durada de 
l’obra de 4 dies. 

18 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia 
Local. 

19 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva 
llicència de Primera Ocupació. 

20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
 
OBSERVACIONS: 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
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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 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., 
per a la instal.lació d’una canonada de gas al carrer Emília Domènech, xx de 
Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de noranta dos euros amb quaranta quatre cèntims 
d’euro (92,44-€)i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit amb 
vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €) i en concepte d’ocupació de via pública la 
quantitat de disset euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro (17,28€). 
 
 
8.-ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A LA RETIRADA D’UNA LÍNIA AÈRIA AL CARRER 
CALDETA NÚM. xx. 
 
 
Vista la instància presentada per Endesa DistribuciónElectrica, S.L.U en data 13 
de març de 2015 (núm. de registre 2015/1786) mitjançant la qual sol.licita llicència 
d’obres per al desplaçament de la línia aèria BT a 230V al carrer Caldeta, xx de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 16 de març de 2015, i 
amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

 

INFORME DE:  L’ENGINYER MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA DE RETIRADA DE LÍNIA AÈRIA 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L.  
LOCALITZACIÓ:  c/ Caldeta, núm. xx 
 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva 
sol·licitud::    
  
 
 

Ref.: 505776 
Reg. Entr. 1786 
Data 13-03-2015 
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Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, el Tècnic que 
subscriu l'informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Caldrà posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 

vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. S’haurà de col·locar 
la senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

2 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

3 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa o material, 
maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa en horari 
nocturn. 

4 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites 
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

5 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

6 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. S’haurà de retirar qualsevol sac o contenidor de runa de la via pública 
durant el cap de setmana. 

7 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-
plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de 
la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no 
es podran començar. 

8 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança de 60 € per a les obres executades per Endesa Distribución 
Eléctrica S.L.  al nostre municipi. 

9 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de 0,24 €. 

10 No es preveu a priori que sigui necessària l’ocupació de via pública amb 
maquinària, sacs o runes, però segurament sí un tall de carrer. 

11 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. 

12 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals. 

13 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
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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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
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 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, 
S.L. per a la retirada d’una línia elèctrica al carrer Caldeta, xx de Canet de Mar, 
amb els condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyera municipal de data 
16 de març de 2015 i que s’expressen al document de la llicència. 
SEGON.- Perquè la llicència sigui efectiva, caldrà dipositar prèviament una fiança 
de 60-€ i fer efectiu l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per 
un import de 0,24-€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera 
municipal i transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21€ 
en concepte de taxes urbanístiques. 

 
 
9.-CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REHABILITACIÓ D’UN 
HOTEL A LA RONDA SANT ELM NÚMERO xx. 
 
 
Vista la instància presentada per la mercantil Inversions Font Vilanova 2006, S.L, 
en nom i representació d’ella mateixa, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres 
per a la rehabilitació d’un hotel a la Ronda Sant Elm número xx 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 23 d’abril de 2015, el contingut del 
qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada es comprova que es tracta d’una 
modificació del projecte bàsic presentat per a les obres de rehabilitació d’un hotel 
situat a la Ronda Sant Elm núm.4. Es tracta d’una rehabilitació integral mantenint 
l’estructura actual i les façanes. La documentació aportada també inclou el 
projecte executiu corresponent. 
 
 Les Normes Subsidiàries de Planejament vigents regulen una subzona 
3a(1) específica per a l’Hotel Carlos, entenent tot l’espai entre l’Avinguda 
Castellmar, la Ronda Sant Elm i la propietat veïna corresponent a la Ronda Sant 
Elm xx (Carrer Cadillac xx), com a una parcel·la única: 
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A la documentació aportada no s’inclou a l’àmbit d’actuació una franja 

d’uns 2-3m d’ample entre l’edificació actual i l’Avinguda Castellmar, fent constar 
que es tracta d’una propietat aliena, malgrat que aquest espai de forma autònoma 
no es podria edificar. Tanmateix, és obvi que aquest espai de 
l’AvinugudaCastellmar necessita ser urbanitzat i disposar d’una vorera que 
permeti el trànsit dels vianant de forma segura: 

 

 
 
 
Aquesta franja no pot constituir una parcel·la independent, tal i com està 

regulat a les Normes Subsidiàries de Planejament municipal, i seguint allò 
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assenyalat a l’art. 29a del DL 1/2010 en el qual es defineix el concepte de solar, 
es proposa que l’execució de les obres d’urbanització que resten pendents a 
l’Avinguda Castellmar es realitzi de forma simultània a les obres sol·licitades. 

 
Conseqüentment, el projecte acompleix els paràmetres normatius 

d’aplicació, tot i no aportar solucions per afrontar la demanda d’aparcaments 
generada per l’activitat. És recorda, però, que és necessari que la documentació 
aportada estigui signada per la propietat, així com la tramitació de l’expedient 
corresponent a l’activitat de l’hotel.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 24 d’abril 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 30.12.2014 i 17.04.2015 per la mercantil 
INVERSIONS VILANOVA 2006, SL per tal d’obtenir llicència municipal d’obres 
majors per a la rehabilitació d’un hotel a la Ronda Sant Elm, xx, de Canet de Mar, 
d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Francesc 
Xavier Oller i Bondia (Visat: 2015002313, de data 16.04.2015), 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 
(TRLU), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els 
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les 
ordenancesmunicipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del 
subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta 
a llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de 
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, 
construccions i instal·lacions ja existents. 
 
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 a què 
es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta 
municipal en data 23.04.2015. 
 
Quart.- D’acord amb la documentació presentada, l’immoble objecte de la llicència 
es destinarà a hotel, activitat classificada a l’Annex III.1 de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA). 
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Si bé l’article 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), estableix que en 
cap cas no s’ha d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o 
simultània de la referent a l’activitat, en el cas present cal tenir en compte el que 
disposa l’article 51 LPCAA, el qual es transcriu a continuació: 
 
 Article 51 

Activitats sotmeses a comunicació 
 
1. L’exercici de les activitats compreses en l’Annex III resta sotmès a 

comunicació de la persona o l’empresa titulars. 
Segons estableix l’article 52.1 LPCAA, la comunicació s’ha de formalitzar un cop 
acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar 
emparades per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la 
comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència, i també per la resta de 
llicències sectorials necessàries, fixades per llei o ple desplegament reglamentari 
d’una llei, per a dur a terme l’activitat. 
 
Cinquè.- 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. 
 
 
Sisè.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 
555/2011, de data 14 de juny  de 2011, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 555/2011, de data 14 de juny  de 2011”. 
 
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. 
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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 a la mercantil Inversiones Vilanova 2006, S.L. 
per a la rehabilitació d’un hotel a la Ronda Sant Elm número xx, d’acord al projecte 
bàsic i executiu de l’arquitecte Francesc Xavier Oller i Bondia, 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.- Donat que a la documentació aportada no s’inclou a l’àmbit d’actuació 
una franja d’uns 2-3 metres d’ample entre l’edificació actual i l’Avinguda 
Castellmar, s’hauran d’executar simultàniament a les obres sol.licitades, la 
urbanització d’aquest tram i disposar d’una vorera que permeti el trànsit dels 
vianants de forma segura. 
  
TERCER.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quaranta-quatre mil euros (44.000,00 €) i  per taxes 
urbanístiques la quantitat de cinc mil cinc-cents quaranta-tres teuros amb nou 
cèntims (5.543,09 €). 
 
QUART.- Consta acreditat l’expedient que s’han dipositat la fiança dels valors 
urbanístics en risc per import de vint-i-dos mil euros (22.000,00 €) i la fiança de 
residus de construcció per import de nou-cents quaranta-tres euros amb vuitanta 
cèntims (943,80 €). Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de 
la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un 
gestor autoritzat. 
 
CINQUÈ.-Vist que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi d’ocupar 
la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu que sí ha 
d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, 
d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
 
10.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS DEL CATÀLEG DE SERVEIS 
2015 I DEL SEU RÈGIM REGULADOR, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2012-2015” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 31 de maig de 2012 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació 
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a 
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finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions 
i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
 
Atès que mitjançant el decret 33/2015, l’Ajuntament de Canet de Mar, va aprovar 
les sol·licituds de subvencions i ajuts següents:  
 

Àrea: Àrea d’Atenció a les Persones 
Programa: Acció comunitària, participació, igualtat i joventut 
Recurs: Finançament de 
l’àmbit d’igualtat i ciutadania 

Cost actuació Ajut 
sol·licitat 

% 
sol·lici
tat 

Projecte Jove 2015 50.631,25 € 24.303,00 € 48 % 
L’IES es mou 5.212,46 € 2.501,98 € 48 % 

 
 
Atès que en data de 26 de març de 2015, la Junta de Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, va aprovar, entre d’altres, la concessió del següent ajut:  
 
 

Unitat 
prestadora Recurs Actuació Codi XGL Aportació 

total 
Gerència de 
Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

Finançament 
de l'àmbit 
d'igualtat i 
ciutadania 

Finançament 
de l'àmbit 
d'igualtat i 
ciutadania 

15/Y/207337 21.783,00 

 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, Educació i 
Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el següent ajut de la Diputació de Barcelona en el marc del el 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: 
 

Unitat 
prestadora Recurs Actuació Codi XGL Aportació 

total 
Gerència de 
Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

Finançament 
de l'àmbit 
d'igualtat i 
ciutadania 

Finançament 
de l'àmbit 
d'igualtat i 
ciutadania 

15/Y/207337 21.783,00 

 
 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2015. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 



Ref: S/Sd 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

22 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
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 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. 
 
11.- CONVOCATÒRIA 1/2015 EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, 
DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, 
ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, PER 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 24 de març de 2004, va 
modificar l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre 
d’anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria 
de les subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que hi ha per a les 
subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que hi ha per a les 
subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa específica que sigui d’aplicació. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa 
la Llei. 
 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i als articles 118 i 119 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya (ROAS) aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, Educació i 
Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar la convocatòria 1/2015, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre d’anàleg, per l’Ajuntament de Canet de 
Mar, per a l’exercici 2015 i donar-li tan àmplia difusió com la prevista en el seu 
articulat. Les entitats interessades a acollir-se a aquesta convocatòria hauran de 
presentar a les oficines municipals, fins al dia 30 de juny de 2015, la documentació 
prevista a l’article 3 de la convocatòria, la qual es transcriu a continuació: 
 
CONVOCATÒRIA 1/2015, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE 
SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, 
ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, PER 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

1. Objecte i finalitat de la convocatòria. 
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1.1.- Objecte general 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria 1/2015 és l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos 
municipals i d’acord amb l’Ordenança municipal que aprova les bases reguladores 
de la concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, publicada íntegrament en el BOP 
núm. 038 de data 14 de febrer de 2000 (en endavant, l’Ordenança), modificada 
per acord de Ple de data 24 de març de 2004. 
 
La percepció d’aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de 
qualssevol altres administracions o ens públics o privats. 
 
És condició bàsica i imprescindible que les activitats susceptibles de rebre 
aquestes subvencions s’hagin dut a terme durant l’any en curs. 
 
1.2.- Objectius per àmbits 
 

- PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA 
 

a) Activitats culturals 
b) Inversions en patrimoni cultural 
c) Programacions estables o activitats puntuals 
d) Publicació de llibres 
e) Inversions per a les entitats culturals 
f) Formació per a les entitats culturals 
g) Interès del projecte per a la millora de l’associació 

 
- PROMOCIÓ DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA 

 
a) Projectes i programes que promocionin l’activitat física i esportiva 

desenvolupats per entitats o associacions esportives 
b) Per la participació en competicions organitzades per federacions 

esportives 
c) Entitats o associacions independentment del seu caràcter, per fer activitats 

físiques i/o esportives que difonguin, promoguin o promocionin la 
dinamització ciutadana 

 
- JOVENTUT 

 
a) Activitats emmarcades dins les línies generals del Pla Local de Joventut 
b) Activitats que millorin la qualitat de vida dels joves 
c) Activitats que s’adrecin a potenciar la participació dels joves 
d) Activitats que fomentin l’educació en el lleure adreçat als infants 

 
- EDUCACIÓ 
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a) Projectes i activitats escolars i extraescolars als centres educatius de 
Canet de Mar, presentats per aquests per tal de donar suport a les 
iniciatives dels centres 

b) Projectes educatius proposats per les AMPA del municipi que afavoreixin 
les activitats complementàries, la participació de les famílies en la vida dels 
centres. Aquestes subvencions seran incompatibles amb qualsevol altra 
subvenció atorgada per la mateixa finalitat provinent de qualsevol altra 
administració 

c) Projectes presentats per entitats cíviques que promoguin l’organització 
segura i efectiva en actes on participin infants i escolars 

 
- MEDI AMBIENT 

 
a) Projectes que promoguin una millor gestió ambiental i/o per actuacions de 

sensibilització, conscienciació i formació ambiental. Es prioritzaran 
aquelles actuacions que tinguin un major interès general i públic i aquelles 
que estiguin destinades a majors sectors de la població 

 
- ÀMBIT SOCIAL (Benestar Social i Família) 

 
a) Projectes adreçats a promoure activitats per a col·lectius amb dificultats 

especifiques de Canet (salut mental, disminuïts psíquics, etc.) 
independentment que siguin o no del municipi 

b) Entitats o associacions de Canet que promoguin i desenvolupin activitats 
per tal d’ajudar al coneixement o la investigació de malalties greus 

c) Entitats o associacions de Canet que promoguin projectes i activitats que 
formin part d’una programació anual, o bé activitats concretes o puntuals, 
d’interès per al municipi de Canet 

 
2. Crèdits pressupostaris i quantia màxima de les subvencions 

 
La quantia màxima d’import de les subvencions és la que s’especifica tot seguit: 
 
Finalitat Partida pressupostària Dotació econòmica 
Cultura 31 33000 48900 18.500€ 
Esports  52 34000 48900 32.300 € 
Joventut 41 33700 48906 3.400 € 
Educació 51 32000 48000 10.500€ 
Medi Ambient   22 17000 48900 600 € 
Benestar Social i Família  40 23000 48900 12.000 € 

 
L’efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit, com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades a 
l’article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. I, si 
s’escau, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que correspongui, 
abans de la resolució de la concessió de la subvenció. 
 

3. Requisits dels beneficiaris 
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a) Estar legalment constituïts i degudament inscrits al Registre municipal 

d’entitats 
b) Haver presentat 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 

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

d) 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 

e) 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 

f) 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 

g) 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. 

h) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte 
contra la hisenda pública declarades per sentència ferma 

 
L’acreditació es podrà fer mitjançant la presentació d’una declaració responsable 
del representant de l’entitat. 
 

4. Requisits de les sol·licituds 
 
4.1.- Poden sol·licitar la subvenció tots aquells que, de conformitat amb l’article 4 
de l’Ordenança, poden ser beneficiaris. 
 
4.2.- L’Ajuntament facilitarà un dossier amb la documentació necessària per 
sol·licitar i justificar la subvenció. Els interessats hauran de presentar a l’oficina de 
registre general la documentació següent, segons models facilitats: 
 

a) Instància signada pel president de l’entitat i adreçada a l’alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en la qual es farà constar el programa o 
l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció 

b) Memòria descriptiva del projecte o activitat 
c) Certificat de l’acord de sol·licitud de subvenció 
d) Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions 
e) Domiciliació bancària 
f) Certificat de concurrència 
g) Fotocòpia compulsada del DNI de tots els membres (només en cas de 

grups de fer o sense personalitat jurídica) 
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4.3.- Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà, a l’entitat 
sol·licitant, el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies 
hàbils, i s’advertirà que la no-complimentació s’entendrà com un desistiment i la 
sol·licitud s’arxivarà. 
 
4.4.- El termini per presentar les sol·licituds de subvencions és de 30 dies naturals 
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. Aquest termini serà improrrogable. 
 

5. Òrgans competents 
 
L’òrgan competent per a l’ordenació del procediment és la Junta de Govern Local; 
de la instrucció és el Consell Regulador, i de la resolució de l’atorgament de 
subvencions és la Junta de Govern Local. L’acord d’atorgament podrà condicionar 
el pagament a la signatura d’un conveni de col·laboració. 
 
El termini màxim per notificar la resolució d’atorgament és de 30 dies naturals a 
partir de la data d’acabament del termini per presentar sol·licituds. 
 

6. Reformulació de la sol·licitud 
 
En els termes de l’article 27 de la LGS, quan la subvenció tingui per objecte el 
finançament d’activitats a desenvolupar pel sol·licitant i el seu import sigui inferior 
al de la sol·licitud presentada es podrà instar del beneficiari la reformulació de la 
seva sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció 
atorgable. 
 

7. Composició del Consell Regulador 
 
Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades, d’acord amb els barems 
de valoració indicats en aquesta convocatòria, a proposta de la regidoria 
corresponent, pel Consell Regulador, que està format pels membres següents: 
 
President: l’alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
Vocals: Regidor delegat de Cultura, d’Esports, de Benestar Social i Família, Medi 
Ambient, Joventut i Educació 
  
Secretària: la de l’Ajuntament  
 
L’interventor de l’Ajuntament, que actuarà de ponent 
 

8. Obligacions dels beneficiaris 
 
Els beneficiaris estaran obligats a: 
 

- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert 
- Justificar documentalment la realització del fi públic 
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins 
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- Fer constar la col·laboració o el patrocini de l’Ajuntament en la publicitat 
dels actes 

- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat 
- Complir les obligacions que es deriven d’aquesta convocatòria i de 

l’Ordenança 
 

9. Justificació de la subvenció 
 
9.1.- Per percebre les subvencions atorgades és necessari haver fet el fi públic i 
presentar a l’Ajuntament, com a màxim el dia 31 de gener de cada exercici, 
referent a les subvencions atorgades en l’exercici anterior. Aquest termini té 
caràcter improrrogable. 
 
9.2.- La documentació que hauran de presentar els beneficiaris, que serà valorada 
per cada regidoria, és la 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, com ara 
nombre d’equips participants i categories, en les esportives, o nombre 
d’obres de teatre, actuacions, concerts o altres manifestacions 
audiovisuals, en les activitats d’aquesta naturalesa, sempre fetes dins del 
període al que se 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 
la identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si 
s’escau, 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 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 
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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’hostaleria 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 

 
10. Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds 

 
L’import de la subvenció amb relació a la puntuació, serà l’import màxim consignat 
per cada àrea dividit pel total de punts que obtinguin les entitats beneficiàries. 
 
Els criteris ponderats de distribució de subvencions, de major a menor, seran els 
següents: 
 

1. Interès general de l’activitat per a la vila   fins a 35 punts 
2. Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi   fins a 20 punts 
3. Nombre de participants del municipi    fins a 15 punts 
4. Dificultat de realització de l’activitat sense la subvenció fins a 15 punts 
5. Transcendència de l’activitat més enllà de la mateixa vila fins a 15 punts 

 
11. Mitjà de notificació 

 
La resolució de concessió de les subvencions serà acordada per la Junta de 
Govern Local, en el termini d’un mes a comptar des de l’acabament del termini per 
a la presentació de sol·licituds i serà notificada directament a les entitats 
beneficiàries. 
 

12. Forma de pagament 
 
12.1.- Sense perjudici de l’establert a l’article 9 d’aquestes bases, es faran 
pagaments fraccionats de l’import de la subvenció en proporció al ritme d’execució 
de l’acció subvencionada i s’abonaran per la quantia equivalent a la justificació 
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presentada. La justificació parcial d’aquests fraccionaments es durà a terme 
d’acord amb el previst en l’article 9 esmentat. 
 
12.2.- Amb caràcter especial i prèvia petició i motivació dels beneficiaris, es 
podran efectuar pagaments anticipats fins a un 50% de l’import atorgat amb 
caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per fer actuacions 
inherents a la subvenció. 
 
12.3.- En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada totalment amb els 
requisits que estableix l’article 9 d’aquestes bases, l’import a abonar al beneficiari 
serà el corresponent a les quanties justificades correctament. 
 

13. Esgotament de la via administrativa 
 
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra aquesta només cap 
recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb 
el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si s’escau, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent, d’acord amb el que estableixen els articles 
8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de 
la Llei orgànica del poder judicial), 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la interposició sense que s’hagi notificat la resolució- el termini per a la 
interposició de recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat, 
d’acord amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

14. Disposició final 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d’aplicació l’Ordenança 
municipal i la resta de disposicions legals aplicable en matèria de règim local pel 
que fa al procediment de subvencions públiques. 
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ANNEXOS 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS APLICADES A ACTIVITATS 
CULTURALS, ESPORTIVES, JUVENILS, SOCIALS I SECTORIALS EN 
GENERAL DE LA VILA, ANY 2015 
 
 
................................................................................................... amb DNI núm. 
............................................ com a president o representant de l’Entitat 
........................................................ registrada al Registre municipal d’entitats amb 
el núm. ........, degudament facultat per aquest acte, 
 
 
E X P O S A: 
 
 
Que de conformitat amb la convocatòria 1/2015, en règim de concurrència 
competitiva, de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu i anàlegs, de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, s’adjunta la relació de projectes o programes de les activitats pels que es 
sol·licita subvenció, tal com s’estableix a l’article 4 de l’esmentada convocatòria, 
es a dir: 
 
 

 Memòria descriptiva del projecte o activitat  
 Certificat de l’acord de sol·licitud de subvenció. 
 Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions. 
 Imprès de domiciliació bancària o certificat de concurrència 
 Declaració responsable d’acompliment dels requisits de concurrència. 
 Fotocòpia compulsada del DNI de tots els membres (només en cas de 

grups de fet o sense personalitat jurídica). 
 
 
 
S O L ·L I C I T A: 
 
 
La inclusió de la present sol·licitud a l’expedient de convocatòria de subvencions 
________ ben règim de concurrència competitiva, per a l’any 2015, de conformitat 
amb la documentació que s’adjunta. 
 
 
Canet de Mar,    ___  de  ______  de 2015 
 
 
 
Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
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Memòria descriptiva del projecte o activitat  
 
Ompliu una fitxa per a cada projecte o activitat per la que demaneu subvenció 
 

NOM DEL 
PROJECTE  

DESCRIPCIÓ DEL 
PROJECTE i DEL 
FI PÚBLIC 

 

DATES 
REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE 

 
 
 

DESPESES DEL 
PROJECTE 

INGRESSOS DEL 
PROJECTE 

€ € 

SUBVENCIÓ 
SOL·LICITADA PEL PROJECTE 

REGIDORIA A LA 
QUAL SE SOL·LICITA 
SUBVENCIÓ 

€  
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Certificat de l’acord de sol·licitud de subvenció. 
 
 
 
 
................................................................................................... com a secretari/a 
de l’Entitat ........................................................, 
 
 
 
 
Certifico: 
 
 
que aquesta associació ha acordat en sessió ..............................................de 
l’òrgan de govern .................................amb data ................................ presentar la 
present sol·licitud de subvencions a la convocatòria 1/2015 de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
 
 
 
 
Canet de Mar, ......... de  ...................... de 2015 
 
 
 
 
Signatura 
 
 
        VP El/la president/a 
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Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions. 
 
 
 
................................................................................................... com a president o 
representant de l’Entitat ........................................................  amb DNI núm. 
........................., degudament facultat per aquest acte, 
 
 
amb relació a la sol·licitud de subvenció regulada per la convocatòria 
01/2015, de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
 
 
DECLARO: 
 
 

 Que aquesta entitat rep les següents ajuts, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat: 
 

BENEFACTOR/A   QUANTITAT 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
TOTAL     ...................€ 
 
 
 
No superant les quantitats atorgades el 100% 
del cost de l’activitat subvencionable. 

 
 Que aquesta entitat NO rep ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat. 

 
 
 
Canet de Mar, ......... de  ...................... de 2015 
 
 
Signatura 
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Imprès de domiciliació bancària  
 
 
 
 
 
DADES DE L’ENTITAT 
 
 
NOM SOCIAL: 
 
NIF: 
 
REPRESENTANT LEGAL: 
 
CÀRREC: 
 
 
 
DADES BANCÀRIES 
 
 
ENTITAT BANCÀRIA: 
 
ADREÇA: 
 
CODI POSTAL:    MUNICIPI: 
 
NÚMERO DE COMPTE: 
 
Entitat Oficina DC Número de compte 
                    

 
 
Confirmació de l’entitat bancària 
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Declaració responsable d’acompliment dels requisits de concurrència. 
 
................................................................................................... com a president o 
representant de l’Entitat ........................................................  amb DNI núm. 
........................., degudament facultat per aquest acte, en relació amb la sol·licitud 
de subvenció regulada per la convocatòria 1/2015de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, 
 
DECLARO: 
 
Que aquesta entitat compleix els requisits de concurrència següents: 
 
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. 
 
AUTORITZO: 
 
A l’òrgan gestor per comprovar i obtenir certificats.  
 
Canet de Mar, ......... de  ...................... de 2015 
 
Signatura 
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12.- INCOACIÓ CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ BASES CONCURS PÚBLIC 
ATORGAMENT AUTORITZACIONS MUNICIPALS EXERCICI VENDA NO 
SEDENTÀRIA PARADES VACANTS MERCAT SETMANAL DE CANET DE 
MAR 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 30 de maig de 2013, 
va acordar l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la venda no 
sedentària a Canet de Mar per adaptar-la a la normativa vigent en matèria de 
venda no sedentària. 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix un espai a la via pública dins l’àmbit 
delimitat pels carrers riera del Pinar, carrer Josep Móra i carrer Tordera, per 
desenvolupar el mercat de venda no sedentària del municipi, un espai que 
representa 298 metres lineals de possible ocupació. 
 
Atès que l’oferta actual del mercat de venda no sedentària comprèn un total de 36 
parades amb una ocupació total de 271 metres. 
 
Atès que hi ha 5 parades lliures d’ocupació i l’Àrea de Promoció Econòmica té 
especial interès a cobrir-les per poder oferir una millora comercial als ciutadans i, 
per altra banda, poder donar resposta a les sol·licituds rebudes. 
 
Vist l’informe de la tècnica municipal de Promoció Econòmica, de data 30 d’abril 
de 2015, que es transcriu a continuació: 
 

INFORME DE: ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME 
ASSUMPTE: INFORME TÈCNIC CONVOCATÒRIA CONCURS 

ATORGAMENT PLACES VACANTS MERCAT DE 
VENDA NO SEDENTÀRIA  

  
  
Atès que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 30 de maig de 
2013, va acordar l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de la 
venda no sedentària a Canet de Mar per adaptar-la a la vigent normativa en 
matèria de venda no sedentària. 
 
Atès que, tal i com queda reconegut a l’ordenança municipal reguladora, es 
troba establert un espai a la vila pública dins l’àmbit delimitat pels carrers Riera 
del Pinar, carrer  Josep Mora i carrer Tordera, per desenvolupar el mercat de 
venda no sedentària del municipi; espai que representa 298 metres lineals de 
possible ocupació. 
 
Atès que l’oferta actual del mercat de venda no sedentària compren un total de 
36 parades amb una ocupació total de 271 metres, distribuïdes segons la 
següent tipologia de producte (en funció de la classificació catalana d’activitats 
econòmiques CCAE 2009): 
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Sector Producte Para

da 
metres 

Quotidià alimentari Espècies i herbolaris 7 5 
 Fruites, verdures i 

hortalisses 
28 9 

 Fruites, verdures i 
hortalisses 

30 11 
 Fruits secs / Llaminadures 1 

interior 
5 

 Pastisseria i confiteria 31 6 
 Pesca salada i altres 

salaons 
27 6 

 Pollastre a l’ast 24 6 
Total Quotidià 
alimentari 

 7 parades   48 
 Equipament llar Estris de cuina 19 7 
 Matalassos i complements 

llit 
33 7 

 Plantes i flors naturals 34 4 
 Textil domèstic 1 4 
 Textil domèstic 29 6 
Total Equipament 
llar 

 5 parades   28 
 Artesania 23 14 
 Complements: Calçat 6 10 
 Complements: Calçat 13 7 
 Complements: 

Marroquineria 
10 8 

 Joieria/rellotgeria 35 3 
 Tèxtil moda: Home 2 5 
 Tèxtil moda: Home/dona 3 10 
 Tèxtil moda: Home/dona 14 11 
 Tèxtil moda: Home/dona 16 9 
 Tèxtil moda: Home/dona 18 5 
 Tèxtil moda: Infantil - 

nen/nena 
40 10 

 Tèxtil moda: Llenceria/ 
cotilleria 

5 6 
 Tèxtil moda: Llenceria/ 

cotilleria 
11 5 

 Tèxtil moda: Llenceria/ 
cotilleria 

15 14 
 Tèxtil moda: Llenceria/ 

cotilleria 
38 7 

 Tèxtil moda: Dona 4 4 
 Tèxtil moda: Dona 8 4 
 Tèxtil moda: Dona 9 8 
 Tèxtil moda: Dona 12 9 
 Tèxtil moda: Dona 17 7 
 Tèxtil moda: Dona 20 8 
 Tèxtil moda: Dona 22 14 
 Tèxtil moda: Dona 25 7 
 Tèxtil moda: Dona 39 10 
Total Equip. 
persona 

24 parades  195 
Total general 36 parades  271 

 
Atès que actualment existeixen en aquest mercat les següents parades lliures 
d’ocupació: 
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Parades núm.  21 – 7 metres 
  26 - 6 metres 
  32 – 6 metres 
  36 – 4 metres 
  37 – 4 metres  
 
Vist que desde l’Àrea de Promoció Econòmica es te especial interès en cobrir 
aquestes vacants per poder oferir una millora del mix comercial als ciutadans i, 
per altre banda, poder donar resposta a les sol·licituds rebudes. 
Atès que l’article 6 de l’esmentada ordenança recull que el procediment de 
selecció per l’atorgament de les autoritzacions, així com per cobrir les vacants 
que es puguin produir entre les ja atorgades, no pot ésser automàtic i que es 
realitzarà en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública i 
com a resultat d’un procediment basat en els principis de transparència, 
imparcialitat i publicitat. 
 
Atès que en el seu article 9 estableix que les autoritzacions adjudicades tindran 
una durada mínima de quinze anys, a comptar  des de la data de l’autorització, 
per tal de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa 
dels capitals invertits i prorrogables expressament per períodes idèntics. Les 
bases del concurs hauran de recollir que la durada de les autoritzacions 
atorgades sigui de 15 anys a comptar des de la data d’autorització. 
 
Atès que l’annex de l’ordenança recull el procediment per l’atorgament de les 
noves parades i, en el seu punt 2, especifica que els llocs de venda a 
adjudicar, es distribuiran en les següents tipologies de producte: 
 
- Sector quotidià alimentari. fruita, verdura, hortalisses; carn i derivats, 

ocells, ous, conills, cacera i derivats; pesca salada i altres; pastisseria, 
confiteria, llet i productes làctics; vins i begudes de tota mena; comerç al 
detall de productes d’alimentació i begudes en general; plantes i herbes 
en herbolaris. 

- Sector quotidià no alimentari. productes de drogueria, perfumeria i 
cosmètica, neteja, pintures, papers i altres productes per a la decoració i 
productes químics; articles per a la higiene i neteja personal. 

- Equipament de la llar. productes tèxtils, confeccions per a la llar; 
catifes, tapisseria; mobles (excepte els d’oficina); material i aparells 
elèctrics, electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic amb energia 
diferent de l'elèctrica i mobles de cuina; parament de la llar, ferreteria, 
adornament, regals; materials de construcció i articles i mobiliari de 
sanejament; portes, finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes i 
parquet-mosaic, cistells i articles de suro; articles de bricolatge; altres 
articles per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs; llavors, 
flors, plantes i animals petits. 

- Equipament de la persona. tota mena de peces de vestir i lligadures; 
llenceria i cotilleria;  

- merceria; peces especials; calçat, articles de pell i d’imitació; confeccions 
de pelleteria; joieria, rellotgeria i bijuteria; béns usats. 
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- Lleure i cultura. instruments musicals i accessoris; segells, monedes, 
medalles, aparells mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics; llibres, diaris, 
papereria i belles arts; joguines, articles i roba d’esport. 

- Altres. altres productes al detall no especificats a excepció dels articles 
per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs. 

 
Vist la distribució actual del mix comercial i, amb l’objectiu de enriquir i 
complementar aquesta oferta, es proposa que els llocs de venda a adjudicar 
es distribueixin segons el següent detall: 
 

Nombre de 
parades 

Sector comercial (Segons la classificació 
catalana d’activitats econòmiques CCAE 2009.) 

2 Quotidià Alimentari 
1 Quotidià no alimentari 
 Equipament de la llar 
1 Equipament de la persona 
1 Lleure i cultura 
 Altres 

 
Tanmateix, Les propostes presentades a concurs es valoraran fins a un 
màxim de 100 punts. El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa serà 
la suma dels diferents punts assignats en els diferents apartats dels criteris 
de valoració que a continuació s’indiquen i amb la ponderació atribuïda a 
cadascun. 
 
MIX 
COMERCIAL 

a) Productes sense presència al mercat 
b) Productes amb poca presència (menys de 3 
parades) 
c) Productes complementaris al mix comercial del 
mercat 
d) Productes complementaris a l’oferta comercial 
del municipi  
(segons distribució cens establiments comercials 
municipi) 
 

8 
4 
4 
4 

PRODUCTE
S 

a) Locals o autòctons de la comarca 
b) Ecològics   
c) Comerç just   
d) Amb distintiu de qualitat   
e) Propis (cultiu, confecció o fabricació)  
 

 

5 
5 
5 
5 
5 

CARACTERÍ
STIQUES 
DEL LLOC 
DE VENDA 
 

a) Qualitat i seguretat de l’estructura i els components 
de les parades 
b) Cobriment: tendals, parasols (materials i sistemes 
fixació) 
c)  Adequació presentació productes (taulell i 
expositors) 
d) Remolc – vehicle tenda i/o altres complements que 
permetin muntatge ràpid i simple  

5 
5 
5 
5 
5 
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e) Altres (retolació, disseny, innovació, etc) 
 

MILLORES 
EN LA 
PRESTACIÓ 
DELS 
SERVEIS 
 

Activitats que millorin l’atenció al client.  
a) Sistema de senyalització i 
etiquetatge dels preus   
b) Utilització de bosses compostables  
c) Caixa enregistradora 
d) Pagament amb targeta de crèdit. 
e) Altres (Es valoraran aquelles dotacions i /o serveis 
afegits que incrementin la qualitat  
d’atenció i /o facilitats de consum cap al clients. Exemple:  
emprovadors, servei a domicili....) 
  
 

 

 
5 
5 
5 
5 
5 

FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ 

Per cada empleat del sol·licitant de l’autorització donat 
d'alta en el règim general de la Seguretat Social, 
ocupat en la parada objecte de sol·licitud. 
De forma fixe 3,0 
De forma temporal 1,0 
 

Fins a 5 
punts 

Total puntuació màxima 100 punts 

 
La resolució del procediment correspondrà a l’Ajuntament de Canet de Mar 
que serà qui atorgui les corresponents autoritzacions, amb el contingut 
previst en l’Ordenança de venda no sedentària aprovada en data 30 de maig 
de 2013. 
 
Vist tot l’exposat anteriorment, sol·licitem que s’aprovi la convocatòria del 
concurs públic per a l’atorgament de les autoritzacions municipals per a 
l’exercici de la venda no sedentària en el mercat del municipi pel cobriment 
de les esmentades vacants i que  s’incloguin els següents annexes a les 
bases de la convocatòria: 
 
Annex I Relació numerada de llocs al mercat que son objecte d’adjudicació 
Annex II Model instància sol·licitud participació al concurs per a la venda no 
sedentària al mercat setmanal de Canet de Mar 
Annex III Model Declaració Responsable 
Annex IV Documentació acreditativa del compliment de condicions i 
requisits previs a l’adjudicació de l’autorització. 
Annex V Contingut sobre 2: Proposició i documentació tècnica a valorar 
d’acord amb els criteris d’adjudicació. 
Annex VI Model de Proposició de Licitació 
Annex VII Criteris d’adjudicació 
Annex VIII Plànol de distribució de les parades del mercat de venda no 
sedentària a Canet de Mar. 
Annex IX Llistat distribució actual parades mercat per producte (en funció 
de la classificació catalana d’activitats econòmiques CCAE 2009): 
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Aquest és el meu informe, que dono i signo a Canet de Mar, a  4 de maig de 
2015. 

 
Atès que l’article 6 de l’Ordenança esmentada estableix que el procediment de 
selecció per l’atorgament de les autoritzacions, així com per cobrir les vacants que 
es puguin produir entre les ja atorgades, no pot ésser automàtic i es realitzarà en 
règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública i com a resultat 
d’un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat. 
 
Atès que en aquest mateix article s’estableix que l’Ajuntament ha d’aprovar, amb 
la suficient antelació per a cada convocatòria d’atorgament d’autoritzacions les 
corresponents bases, que inclouran els requisits i els criteris d’adjudicació, així 
com el termini per resoldre el procediment, amb la indicació que ultrapassat 
aquest sense que s’hagi dictat la resolució, la sol·licitud haurà d’entendre’s 
desestimada. 
 
Vist i trobat conforme el text de les bases que regiran el concurs públic per a 
l’atorgament de les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no 
sedentària en les parades vacants del mercat setmanal de Canet de Mar, que es 
transcriuen a continuació: 
 

BASES QUE REGEIX EL CONCURS PÚBLIC PER A L’ATORGAMENT 
DE LES AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI DE LA 
VENDA NO SEDENTÀRIA EN LES PARADES VACANTS DEL MERCAT 
SETMANAL DE CANET DE MAR 
 
Article 1. Objecte. ................................................................................................... 42 
Article 2. Tipologia de Productes ............................................................................ 42 
Article 3. Règim normatiu ....................................................................................... 43 
Article 4. Durada de les Autoritzacions. .................................................................. 44 
Article 5. Condicions Generals de les Autoritzacions Municipals. ........................... 44 
Article 6. Obligacions de l’adjudicatari. ................................................................... 45 
Article 7. Drets de l’adjudicatari .............................................................................. 47 
Article 8. Drets i Potestats de l’Ajuntament. ............................................................ 47 
Article 9. Règim d’infraccions i sancions. ................................................................ 48 
Article 10. Extinció de l’autorització. ....................................................................... 49 
Article 11. Jurisdicció Competent. .......................................................................... 49 
Article 12. Procediment i Forma d’adjudicació. ....................................................... 50 
Article 13. Capacitat per Concursar. ....................................................................... 50 
Article 14. Garanties. .............................................................................................. 50 
Article 15. Presentació de Proposicions. ................................................................ 50 
Article 16. Contingut de les Proposicions. Sobres 1 i 2. .......................................... 51 
Article 17. Valoració de les Proposicions. ............................................................... 53 
Article 18. Atorgament de les Autoritzacions. ......................................................... 54 
Article 19. Llista d’Espera. ...................................................................................... 55 
ANNEX I ................................................................................................................. 56 
ANNEX II ................................................................................................................ 57 
ANNEX III ............................................................................................................... 58 
ANNEX IV .............................................................................................................. 59 
ANNEX V ............................................................................................................... 60 
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ANNEX VI .............................................................................................................. 60 
ANNEX VII ............................................................................................................. 62 
ANNEX VIII ............................................................................................................ 64 
 
Article 1. Objecte. 
 
Constitueix l’objecte de les presents bases fixar el procediment i les 
condicions que han de regir el concurs públic per a l’atorgament de les 
autoritzacions d’ocupació temporal de béns de domini públic municipal per a 
l’exercici de la venda no sedentària en les parades vacants del mercat 
setmanal de Canet de Mar. 
 
En aquest concurs també poden presentar oferta els actuals titulars d’una 
autorització de venda en l’indicat mercat a l’únic objecte d’obtenir 
l’adjudicació d’una nova parada a la qual traslladar-se des de la que 
actualment ocupen. L’adjudicació d’aquesta nova parada està condicionada 
en tot cas a que l’aspirant prèviament renunciï a l’autorització de la parada 
de la qual és actualment titular. Això en compliment de la prohibició que una 
persona disposi de més d’una autorització, segons ho estableix l’ordenança 
municipal reguladora (art. 18). 
 
El procediment de selecció per a l’atorgament de les referides autoritzacions 
es realitza en règim de concurrència competitiva, mitjançant convocatòria 
pública i com a resultat d’un procediment basat en els principis de 
transparència, imparcialitat, igualtat, no discriminació i publicitat. 
 
Els llocs en el referit mercat setmanal que són objecte d’adjudicació 
mitjançant el present concurs són els que s’identifiquen en l’Annex I 
d’aquestes bases. Cada lloc que es licita comprèn les parades numerades 
que s’identifiquen, les quals queden aproximadament posicionades en la via 
pública segons es dibuixa en el plànol que acompanya aquestes bases com 
Annex VIII. 
 
Aquests llocs configuren una unitat objecte de licitació indivisible en el 
present concurs, per la qual cosa l’adjudicatari no pot renunciar a part de les 
parades que comprengui, estant obligat a ocupar l’espai atorgat en tota la 
seva extensió, i com a tal complir amb les obligacions establertes. 
 
 
Article 2. Tipologia de Productes 
 
La tipologia de productes que únicament i exclusiva es podran vendre en el 
lloc adjudicat, i que es concretarà en l’autorització, són les següents: 
 
1. Sector quotidià alimentari. fruita, verdura, hortalisses; carn i derivats, 

ocells, ous, conills, cacera i derivats; pesca salada i altres; pastisseria, 
confiteria, llet i productes làctics; vins i begudes de tota mena; comerç al 
detall de productes d’alimentació i begudes en general; plantes i herbes 
en herbolaris. 
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2. Sector quotidià no alimentari. productes de drogueria, perfumeria i 
cosmètica, neteja, pintures, papers i altres productes per a la decoració i 
productes químics; articles per a la higiene i neteja personal. 

3. Equipament de la llar. productes tèxtils, confeccions per a la llar; 
catifes, tapisseria; mobles (excepte els d’oficina); material i aparells 
elèctrics, electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic amb energia 
diferent de l'elèctrica i mobles de cuina; parament de la llar, ferreteria, 
adornament, regals; materials de construcció i articles i mobiliari de 
sanejament; portes, finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes i 
parquet-mosaic, cistells i articles de suro; articles de bricolatge; altres 
articles per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs; 
llavors, flors, plantes i animals petits. 

4. Equipament de la persona. tota mena de peces de vestir i lligadures; 
llenceria i cotilleria; merceria; peces especials; calçat, articles de pell i 
d’imitació; confeccions de pelleteria; joieria, rellotgeria i bijuteria; béns 
usats. 

5. Lleure i cultura. instruments musicals i accessoris; segells, monedes, 
medalles,aparells mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics; llibres, diaris, 
papereria i belles arts; joguines, articles i roba d’esport. 

6. Altres. altres productes al detall no especificats a excepció dels articles 
per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs. 

 
El licitador en la seva proposició ha d’escollir un grup dels enunciats en 
aquest article, el qual constitueix el gènere de productes permesos i que 
condiciona l’admissió en el concurs.  
 
Article 3. Règim normatiu 
 
Les autoritzacions a atorgar tenen naturalesa administrativa i es configuren 
com una forma d’atorgament d’ús privatiu de béns de domini públic de les 
previstes en els articles 57 i següents del Reglament de patrimoni dels ens 
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i en virtut del previst al 
Capítol 3 del Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior. 
 
Les autoritzacions es regiran, preferentment, per aquestes bases i els seus 
annexes, i per l’Ordenança municipal de mercats de venda no sedentària, 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 
6/7/2013. Pel que no estigui previst en aquests documents, o pels principis 
de jerarquia concurrents, serà d’aplicació la normativa següent: 
 
- Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual 

s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 
de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre. 

- Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a 
determinades activitats de promoció. 

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions 
Públiques, en aquells preceptes que siguin de caràcter general i/o bàsic 
(LPAP); 

- Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la LPAP. 
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- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL); 
- 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 (LMRLC); 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals (RPC); 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS); 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, en la seva 
Disposició addicional segona, i del que amb caràcter suplementari pugui 
ser-hi d’aplicació. 

- Altres disposicions administratives i de dret privat aplicables, tant de 
rang legal com reglamentari, de caràcter general o sectorial. 

 
El desconeixement del previst en el règim normatiu aplicable en qualsevol 
dels seus termes no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les. 
 
Article 4. Durada de les Autoritzacions. 
 
Les autoritzacions adjudicades tindran validesa fins el 6 d’octubre de 2025, a 
l’igual que les actualment vigents per exercir la venda no sedentària en el 
referit mercat setmanal de Canet de Mar. 
 
Durant la vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament comprovarà cada any 
que els seus titulars continuen complint els requisits i obligacions 
periòdiques que els correspon, com el pagament de la taxa municipal i estar 
al corrent de les seves obligacions amb l’Administració Tributària i amb la 
Seguretat Social. 
 
Article 5. Condicions Generals de les Autoritzacions Municipals. 
 
Les autoritzacions municipals de venda no sedentària objecte d’atorgament 
es subjecten, a més d’altres establertes a la normativa reguladora i al llarg 
d’aquestes bases, a les condicions generals següents: 
 
a) L’autorització s’atorga sense perjudici de tercers i amb caràcter temporal 

i a precari, supeditada a l’exercici únic i exclusiu de l’activitat de venda 
no sedentària autoritzada, que comprèn l’ocupació temporal del domini 
públic, no implicant en cap cas la cessió d’aquest. 

b) La possibilitat de transmissió de l’autorització estarà subjecte als 
supòsits i requisits establerts per la normativa reguladora, i a que es 
mantinguin les condicions de l’adjudicació. Fora d’aquest casos el seu 
titular no podrà alienar, cedir, traspassar, ni arrendar la llicència, com 
tampoc canviar-la o permutar-la per una altra. També té prohibit llogar o 
cedir part de la parada a altres persones, així com realitzar o permetre 
particions per a vendre productes diferents als autoritzats. 
L’incompliment és causa de revocació de l’autorització. 

c) Les parades s’ocuparan pel titular de l’autorització, podent exercir 
l’activitat el seu cònjuge, fills o empleats que estiguin donats d’alta a la 
Seguretat Social per compte del titular, havent de vendre el mateix 
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gènere i acudir al mercadet amb les mateixes instal·lacions i vehicles del 
titular. L’adjudicatari, respecte el seu personal, serà directa i 
exclusivament responsable de complir amb totes les obligacions i 
responsabilitats que en derivin de la vigent normativa laboral, tributària, 
de seguretat social i de prevenció de riscos laborals. L’indicat personal 
no tindrà amb l’Ajuntament cap tipus de vincle de dependència, ni 
estatutari ni laboral, sigui durant el termini de vigència de l’autorització 
com a la seva fi. 

d) L’explotació comercial dels usos i aprofitaments autoritzats es realitza a 
risc i ventura de l’adjudicatari, qui assumirà en solitari els riscs 
econòmics així com tota la responsabilitat administrativa, tributària, civil, 
penal i laboral que se’n derivi. 

e) Amb caràcter general, i sense necessitat de dictar ordre expressa i 
concreta a l’efecte, les autoritzacions quedaran suspeses temporalment 
en la seva eficàcia amb motiu de festes, celebracions, actes culturals, 
lúdics i d’esbarjo, processons i revetlles populars, de costum local o 
interès municipal, així com per obres, actuacions o intervencions 
d’emergència que tinguin afectació sobre l’espai públic demanial ocupat, 
amb el que el titular de l’autorització haurà de desallotjar-lo i cessar-hi 
l’activitat mentre perduri l’esdeveniment o actuació i d’acord amb les 
indicacions dels representants municipals. Aquesta suspensió no genera 
dret a reclamar ni obtenir cap tipus d’indemnització ni compensació 
econòmica o d’altra indol. Es decisió discrecional de l’Ajuntament decidir 
sobre la possibilitat de que en aquests casos s’ubiqui temporalment les 
parades en altre indret del municipi. 

 
Article 6. Obligacions de l’adjudicatari. 
 
L’adjudicatari, a més de les obligacions legals derivades de la seva condició 
de titular d’una activitat de venda no sedentària desenvolupada en via 
pública, i de les que es derivin del previst en la resta de clàusules d’aquestes 
bases, té les obligacions següents: 
 
B.1) Respecte l’Ajuntament i d’altres Administracions públiques: 
 
- Complir les determinacions del present reglament, les condicions de les 

autoritzacions i les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament. 
- Desenvolupar l’activitat dins l’horari i calendari i amb la continuïtat que 

hagi acordat l’Ajuntament, sense interrupcions injustificades. 
- Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableix aquest 

reglament i la normativa general i sectorial específica en relació a les 
instal·lacions, equips i productes a la venda. 

- Facilitar l’accés a la parada i la informació requerida pels inspectors i 
òrgans competents de control. 

- Sotmetre’s a la comprovació dels instruments de pesada i mesura, 
segons sistema mètric decimal, per l’encarregat municipal de control dels 
mercats de venda no sedentària. 

- Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin. El pagament 
s’ha de domiciliar en una entitat financera, bancària o d’estalvis, llevat 
dels casos en què s’estableixi una forma de pagament diferent. 
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- Estar al corrent del pagament d’impostos, comptar amb la llicència fiscal, 
estar donats d’alta a la Seguretat Social, al corrent de les obligacions 
amb la Seguretat Social i al corrent en el pagament de l’assegurança de 
responsabilitat civil. 

- Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o distintiu atorgat per 
l’Ajuntament. 

- Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal 
municipal encarregat del control del mercat, la Policia Local i la resta de 
personal auxiliar o subaltern. 

- Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, 
incloent les vacances. 

- Tenir a disposició de l’autoritat corresponent, les factures i comprovants 
de la seva mercaderia. 

 
 
B.2) Obligacions respecte el domini públic que s’ocupa: 
 
- Col·laborar amb els serveis de neteja fent possible una major rapidesa 

en la recollida dels residus, que hauran de dipositar en els llocs 
assenyalats. 

- Netejar l’espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva 
activitat, i dipositar les deixalles en els punts i contenidors que s’hagin 
instal·lat a l’efecte, deixant completament neta la part ocupada al 
finalitzar cada jornada. Caldrà separar selectivament les diferents 
fraccions: paper i cartró, plàstics i orgànica. 

- Col·locar una protecció de material impermeable entre el terra i els 
elements de la instal·lació quan es venguin productes de qualsevol 
mena que puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra 
manera el paviment o sòl públic. 

- Reparar els desperfectes que causi a la via pública, voreres, 
enllumenat, arbreda, jardineria i mobiliari urbà en general. 

 
B.3) Obligacions en l’exercici de l’activitat: 
 
- Les persones físiques titulars de l’autorització estan obligades a exercir 

personalment l’activitat econòmica o a través del cònjuge, o parella de 
fet acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau 
de consanguinitat o afinitat, i assalariats. Tots ells donats d’alta a la 
Seguretat Social en el règim que correspongui. 

- Mantenir les parades en un estat de conservació adequat. 
- Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi 

l’ordenança municipal i la normativa general i sectorial específica en 
relació a les instal·lacions, equips i productes a la venda  

- Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de 
fer constar precedit de les sigles PVP i s’ha d’indicar de forma 
inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible. 

- Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, 
amb impostos inclosos. Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat 
i de forma diferenciada. 
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- Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’efectuaran 
sempre a la vista del públic. 

- Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure 
perfectament el pes i el preu dels productes, i l’import de la seva 
compra. 

- Vestir neta i acuradament i mantenir un tracte correcte amb els altres 
comerciants, amb els funcionaris municipals i amb el públic en general. 

- Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la 
seva concessió, amb la deguda correcció i d’acord amb l’horari del 
mercat. 

- Disposar de fulls oficials de reclamació. 
-  Exhibir la mercaderia de taulell endins. 
- Els productes de venda no podran ser exhibits en cap cas sobre el terra 

o paviment, i hauran de situar-se a una alçada no inferior a 80 cm. 
- Els titulars que venguin roba o articles que els compradors s’han 

d’emprovar, han d’habilitar a l’interior o darrera de cada parada els 
emprovadors necessaris, que han de ser tancats. 

- Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat. 
- Proporcionar tiquet de compra a qui ho demani. 

 
Article 7. Drets de l’adjudicatari 
 
A.1) En relació amb l’Ajuntament: 
 
- Rebre la informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin 

o afectin la venda. 
- Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant períodes 

concrets per causa justificada, però sense quedar eximits del pagament 
de les taxes corresponents. 

- Sol·licitar un canvi d’ubicació i/o ampliació del lloc d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 11 de l’ordenança municipal. 

- Transmetre l’autorització en els casos previstos a l’article 13 de 
l’ordenança municipal. 

- Nomenar representants i constituir entitats de representació. 
- Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures 

que tendeixin a l’increment de la qualitat i la competitivitat. 
- Trobar l’espai de venda net i lliure d’obstacles. 

 
A.2) En l’exercici de l’autorització de venda: 
 
- Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària. 
- Vendre directament a través del vehicle, substituint la parada, sempre 

amb la corresponent autorització. 
- Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas d’activitat 

artesana expressament autoritzada. 
- Ocupar la parada colindant en cas d’absència del seu titular i prèvia 

autorització municipal. 
 
Article 8. Drets i Potestats de l’Ajuntament. 
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L’autorització té naturalesa administrativa i, en conseqüència, l’Ajuntament 
té les prerrogatives d’interpretar-la, resoldre els dubtes que ofereixi el seu 
compliment, modificar-la per raons d’interès públic, suspendre la seva 
execució, i acordar-ne la resolució i els seus efectes. 
 
Les resolucions dels òrgans municipals tenen caràcter immediatament 
executiu i exhaureixen la via administrativa. 
 
L’Ajuntament, en quant administració atorgant de les autoritzacions i sense 
perjudici de l’establert en la normativa i al llarg d’aquestes bases, té a més 
les següents facultats: 
 
1) Imposar als titulars la modificació de la parada o dels metres d’ocupació, 

o trasllat, amb caràcter temporal o permanent, per qualsevol motiu 
d’interès general, de seguretat o per necessitats d’ús de l’espai públic, a 
més dels supòsits i motius descrits en l’ordenança municipal, en el seu 
cas podent-se adoptar sense necessitat de prèvia comunicació escrita. 

2) Inspeccionar en la parada l’activitat desenvolupada, i la documentació 
relacionada amb el seu objecte. 

3) Exigir a l’adjudicatari que ajusti la seva conducta, l’ús del domini públic 
i/o l’activitat a l’indicat en l’autorització i adoptar les accions i mesures 
correctores pertinents pel supòsit d’incompliment. 

4) Percebre les taxes que l’adjudicatari es troba obligat a satisfer. 
5) Sancionar a l’adjudicatari per qualsevol infracció prevista per les 

ordenances municipals que tingui relació directa o indirecta amb 
l’execució de les prestacions i desenvolupament de les activitats incloses 
en l’autorització, i per les previstes en aquestes bases, sense perjudici 
de les sancions que puguin imposar altres administracions competents 
per raó de la matèria. 

6) Reclamar de l’adjudicatari aquelles indemnitzacions i rescabalaments 
que corresponguin a l’Ajuntament. 

7) Resoldre l’autorització per incompliment molt greu de l’adjudicatari. 
8) Revocar l’autorització. 
9) Resoldre les sol·licituds que l’adjudicatari formuli per obtenir la prèvia 

autorització per canviar de grup de productes de venda, o introduir-ne, 
sent aquesta decisió a lliure criteri de la Corporació segons els motius i 
interessos concurrents. És premissa general de que seran desestimades 
les sol·licituds presentades dins el primer any des de l’adjudicació. 

 
Article 9. Règim d’infraccions i sancions. 
 
Amb independència del règim sancionador previst en aquestes bases, 
l’adjudicatari serà responsable i podrà ser sancionat, tant per l’Ajuntament 
de Canet de Mar com per altres administracions competents per raó de la 
matèria, per qualsevol infracció prevista per l’ordenament jurídic que tingui 
relació directa o indirecta amb l’execució de les activitats incloses en 
l’autorització i/o per l’ús del domini públic. 
 
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides per 
l’adjudicatari, l’Ajuntament de Canet de Mar el compel·lirà perquè les 
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compleixi, podent imposar les sancions segons el règim d’infraccions 
aplicable. 
 
La imposició de sancions és independent, i per tant no eximeix, de l’obligació 
de l’adjudicatari de rescabalar dels danys i perjudicis que hagi ocasionat. 
 
Article 10. Extinció de l’autorització. 
 
A més de les causes generals d’extinció establertes en la legislació 
patrimonial de les administracions públiques, en la de comerç i en 
l’ordenança municipal reguladora, l’autorització atorgada s’extingeix també 
pels següents motius: 
 
1) L’incompliment per l’adjudicatari d’obligacions de caràcter essencial. 
2) La comissió per l’adjudicatari de les infraccions qualificades com a molt 

greus que comportin aquesta conseqüència. 
3) Per qualsevol altra causa d’extinció o resolució establerta expressament 

al llarg d’aquestes bases. 
4) La manca d’obtenció, o pèrdua de vigència, de les llicències, permisos o 

habilitacions necessàries per exercir l’activitat. 
5) Per haver falsejat l’adjudicatari les dades aportades o manifestades al 

concórrer al concurs o durant la vigència de l’autorització. 
 
Pel cas de la baixa voluntària per renúncia del titular a la seva autorització, 
aquest està obligat a presentar l’escrit a l’Ajuntament amb una antelació 
mínima d’un mes, concretant a partir de quin dia no ocuparà el lloc en el 
mercat. 
 
L’extinció de l’autorització per qualsevol dels motius indicats no dóna dret ni 
a indemnització ni a compensació de cap mena. 
 
L’extinció anticipada de l’autorització, promoguda per l’Administració, 
requereix sempre la prèvia audiència de l’adjudicatari per un termini no 
inferior a 10 dies hàbils. 
 
Extingida l’autorització, l’Ajuntament no assumirà cap tipus d’obligació 
laboral del seu titular ni, en cap cas, es produirà la successió d’empresa 
prevista en la legislació laboral. A partir de l’extinció de l’autorització l’antic 
titular no pot ocupar el lloc, ni qualsevol altre, dins el mercat. 
 
Article 11. Jurisdicció Competent. 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la 
resolució de les qüestions litigioses relatives a la preparació i a l’adjudicació 
de les autoritzacions, i  també les sorgides sobre la seva interpretació, la 
modificació, el compliment, els efectes i l’extinció. 
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Article 12. Procediment i Forma d’adjudicació. 
 
L’adjudicació de les presents autoritzacions es realitzarà en règim de 
concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública i com a resultat d’un 
procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat, 
de conformitat amb l’establert a l’ordenança municipal de mercats de venda 
no sedentària. 
 
L’òrgan municipal adjudicarà les autoritzacions als licitadors o candidats que 
obtinguin major puntuació en el concurs, segons els criteris que 
s'assenyalen en l'annex VI del quadern d’annexos d’aquestes bases. 
 
Article 13. Capacitat per Concursar. 
 
Estan facultades per participar en aquest procediment les persones naturals 
o jurídiques, espanyoles o estrangeres amb residència legal a Espanya, que 
tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar conforme al dret civil i 
estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la seguretat social. Per tant, queden excloses de participar en aquest 
concurs les persones que tinguin deutes amb l’Hisenda municipal. 
 
Article 14. Garanties. 
 
Els interessats que presentin oferta en aquest procediment d’adjudicació no 
hauran de constituir en l’Ajuntament garantia provisional, ateses les 
especificitats pròpies de l’objecte de la licitació i de la naturalesa jurídica del 
mateix. Pel mateix motiu tampoc s’exigirà als adjudicataris de les parades el 
dipòsit d’una garantia definitiva, i per congruència amb la resta d’ocupacions 
autoritzades en el mercat de venda ambulant de Canet de Mar. 
 
Article 15. Presentació de Proposicions. 
 
Les proposicions o ofertes s’han de presentar en mà en el Registre General 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, ubicat al carrer Ample, núm. 11, de dilluns 
a divendres, en horari de 9.00 a 14,00 hores i els dijous de 17 a 19 hores, 
dins del termini de 15 dies naturals comptats des del dia següent al que 
aparegui la publicació de l’anunci del concurs en el Butlletí Oficial de la 
Província. Així mateix, l’anunci del concurs es publicarà en el perfil de 
contractant de l’Ajuntament: www.canetdemar.cat. 
 
D’acabar el termini de presentació de proposicions en dissabte, diumenge o 
festiu a Canet de Mar, el termini s'entendrà prorrogat automàticament fins el 
dia hàbil següent, que no sigui dissabte. Dins el termini i fins l’hora límit 
d’admissió assenyalat en el primer paràgraf, les proposicions també es 
podran trametre per correu, d'acord amb el que disposa l'article 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, o en qualsevol de les altres 
formes previstes en aquest article. En aquests casos, els aspirants hauran 
de justificar la data i hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de Correus o 
al corresponent registre i anunciar a l’Ajuntament la remissió de l’oferta, 
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mitjançant tèlex, telegrama, correu electrònic o fax, sempre abans de les 24 
h de l’últim dia assenyalat per a la recepció de les ofertes. La comunicació 
per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta serà vàlida si existeix 
constància de la transmissió i recepció, de les dates, del contingut íntegre de 
la comunicació i s’identifica el remitent i el destinatari. Sense la concurrència 
d'aquests requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per l'Ajuntament 
amb posterioritat a la data i hora de finalització del termini assenyalat a 
l'anunci. 
 
Així mateix, transcorreguts deu dies naturals següents a la data esmentada 
sense haver-se rebut l’oferta, aquesta no serà admesa en cap cas. Les 
ofertes presentades després de l’hora i el dia establerts com a límits per la 
seva admissió no seran admeses sota cap concepte per l’Òrgan d’avaluació. 
 
Les persones interessades podran examinar i consultar les condicions i 
informacions relatives al present concurs en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar www.canetdemar.cat, on podran accedir per 
obtenir còpia de les bases i els altres documents que s’indiquin. 
 
Un cop lliurada la documentació només es podrà retirar per motius 
justificats. En cas de desistiment del concurs o de renúncia a l’atorgament 
de les autoritzacions per part de l’Ajuntament, els concursants no tindran 
dret a cap tipus de compensació ni indemnització per les despeses en què 
haguessin incorregut. 
 
Cada participant només podrà presentar una única proposició o oferta 
d’entre tots els llocs que es treuen a concurs i que apareixen identificats en 
la relació numerada de l’annex I d’aquestes bases. És a dir, cada persona 
no podrà resultar adjudicatària en aquest concurs de més d’una autorització. 
La contravenció d'aquest precepte produirà la inadmissió de totes les 
proposicions presentades per l’interessat. 
 
Si un actual titular d’autorització en el mercat de venda ambulant presenta 
proposició en aquest concurs amb la finalitat de traslladar-se a altre lloc 
diferent al que té atorgat, pel cas que resulti adjudicatari d’un nou lloc dels 
licitats estarà obligat a renunciar al lloc antic, a fi de complir-se amb la 
prohibició també establerta a l’ordenança de que una persona només podrà 
disposar d’una única autorització en el mercat setmanal. 
 
Article 16. Contingut de les Proposicions. Sobres 1 i 2. 
 
16.1. Proposicions. 
Les proposicions per aquest concurs seran secretes i la seva presentació 
implica per part del participant l'acceptació incondicionada de les presents 
bases, sense cap tipus d’objecció, reserva o limitació. 
 
Les proposicions constaran de dos (2) sobres, tancats i signats pel licitador o 
per la persona que el representi; a cada sobre s’expressarà la licitació, 
número de lloc en el mercat a que es licita del relacionat en l’annex I, el 
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contingut i el nom del licitador. A l’interior de cada sobre s’incorporarà un 
índex del seu contingut, enunciat numèricament. 
 
El coneixement efectiu del contingut de la documentació que ha de ser 
objecte de valoració en un moment anterior al previst en aquestes bases, 
derivat de la seva inclusió incorrecta en els diferents sobres per part dels 
aspirants, comportarà l'exclusió d'aquests del concurs. 
 
Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé han de ser 
autèntics de conformitat amb la legislació vigent i redactats en qualsevol de 
les llengües cooficials de Catalunya. 
 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes 
que no permetin conèixer clarament allò que l’Ajuntament consideri 
fonamental per a valorar l’oferta. 
 
Els sobres s’han d’acompanyar necessàriament d’una instància de sol·licitud 
de participació en el concurs, ajustada al model normalitzat que figura en 
l’annex II del quadern d’annexos. 
 
16.2. Contingut del sobre núm. “1” 
 
En la part exterior d’aquest s’ha de fer constar “Sobre 1 - Documentació 
administrativa”, amb les dades següents: 
 
- Títol procediment: “Concurs públic convocat per l’atorgament de 

l’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària en els 
llocs vacants del mercat setmanal que es celebra a  Canet de Mar”. 

- En el seu cas, indicar si es presenta per “TRASLLAT” des d’un lloc que 
ja es disposa. 

- El nom i cognoms o raó social, NIF i adreça del licitador. 
- El fax, el telèfon i el correu electrònic. 
- Data i signatura de qui presenta l’oferta. 

 
Aquestes dades es faran constar també en els sobres núm. “2” 
 
En aquest sobre núm. 1 s’inclourà únicament la documentació següent: 
 
- Declaració responsable del candidat indicant que compleix les 

condicions d’aptitud i capacitat legal necessàries exigides en aquestes 
bases per a participar en el concurs convocat per l’Ajuntament de Canet 
de Mar  per l’atorgament de les autoritzacions municipals d’adjudicació 
dels llocs vacants en el mercat de venda no sedentària (conforme al 
model normalitzat de l’annex III del quadern d’annexes). 

 
ATENCIÓ 
 
La inclusió en el sobre núm. “1” de documents, referències o informació 
que s’hagin de conèixer en el moment de l’obertura del sobre núm. “2” 
comportarà l’exclusió del concursant 
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16.3 Contingut del sobre núm. “2” 
 
En la part exterior d’aquest s’ha de fer constar el següent; “Sobre 2 - 
Documentació a valorar d’acord amb els criteris d’adjudicació”, amb les 
dades indicades en el sobre “1”. 
 
S’hi inclourà la documentació que s’assenyala a l’annex V del quadern 
d’annexes d’aquestes bases. 
 
Article 17. Valoració de les Proposicions. 
 
17. 1. Òrgan d’avaluació del concurs 
 
L’òrgan d’avaluació de les ofertes estarà presidit per l’alcalde, o el regidor/a 
a qui tingui atribuïda la delegació en matèria de Comerç, i en formaran part 
com a vocals la secretària general, l’interventor i una funcionària municipal, 
tècnica d’administració general (TAG), que actuarà a la vegada com a 
secretària. Aquests membres podran ser substituïts pels suplents que 
designi l’alcalde en els supòsits establerts en l’article 24.3 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
L’Òrgan d’avaluació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal 
dels documents continguts en el sobre “1” - Documentació Administrativa -, 
així com també si contenen tot allò que s’exigeix en aquestes bases. 
 
L’indicat Òrgan podrà demanar de l’empresari aclariments sobre els 
certificats i documents presentats o requerir-li per a la presentació d’altres 
complementaris, atorgant-li a aquests efectes un termini màxim de 5 dies 
naturals. 
 
Així mateix, si aquest Òrgan observés defectes o omissions esmenables en 
la documentació presentada, la secretària ho comunicarà per correu 
electrònic als interessats, concedint-los un termini d’esmenes de fins a 3 
dies naturals. La manca d’esmena dels defectes o omissions en el termini 
establert serà causa d’exclusió del procediment. 
 
17.2. Valoració de les proposicions 
 
L’Òrgan d’avaluació, una vegada qualificada la documentació general i 
corregits, en el seu cas, els defectes o omissions de la documentació 
presentada per les persones participants, es pronunciarà respecte a les 
admeses a concurs, les rebutjades i les causes del seu rebuig. 
 
Posteriorment, i prèvia convocatòria efectuada amb una antelació mínima de 
dos dies hàbils als correus electrònics dels interessats, es durà a terme 
l’acte públic d’obertura dels sobres núm. “2”, excepte els de les proposicions 
rebutjades. En aquest acte públic, l’Òrgan d’avaluació donarà a conèixer el 
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resultat de la qualificació documental dels sobres núm. “1”. Igualment, la 
convocatòria serà publicada en el perfil de contractant. 
 
El contingut dels sobres núm. “2” s’entregarà al personal tècnic municipal a 
qui s’encarregui el seu examen i estudi. 
 
L’Òrgan d’avaluació, a la vista de l’anàlisi dels tècnics i desprès d’efectuar la 
valoració de les proposicions, elevarà a l’òrgan municipal competent la 
proposta d’adjudicació raonada que consideri adequada, a favor dels 
aspirants que reuneixis més mèrits. 
 
Les actuacions de l’Òrgan d’avaluació es formalitzaran en les corresponents 
actes. 
 
Article 18. Atorgament de les Autoritzacions. 
 
L’autorització la configurarà l’acord municipal d’adjudicació, amb la qual 
s’assignaran els llocs vacants que resultin de l’ordre de preferències que els 
aspirants seleccionats hagin fet constar en les seves proposicions, si bé 
modulat aquest ordre per la puntuació obtinguda pel concurs, prevalent la 
més elevada respecte la inferior. En aquesta autorització quedarà concretat 
el grup de productes que es permeten vendre. La inclusió d’algun article fora 
d’aquell grup ho serà per raons justificades i que accepti l’Ajuntament. 
 
Amb caràcter previ i condicionant per l’adjudicació, l’Ajuntament requerirà als 
candidats millor valorats per a que dins del termini de 10 dies naturals, a 
comptar del següent a aquell en què hagin rebut el requeriment, presentin la 
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzin a l’Ajuntament 
per obtenir-ne de forma directa l’acreditació d’això, així com d’altres 
obligacions imposades en aquestes bases. A tals efectes, la documentació 
que han de presentar davant l’Ajuntament és la següent: 
 
1. La documentació administrativa que es detalla en l’annex IV d’aquestes 

bases. 
2. Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) 

acreditant que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries i de 
la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. 

3. Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de 
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la 
Seguretat Social. 

4. Certificat positiu, emès per la Tresoreria municipal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, acreditatiu que el licitador no té deutes de naturalesa 
tributària amb aquesta Administració. 

5. Certificat administratiu, o còpia del document acreditatiu, que el 
candidat es troba actualment d’alta en el règim d’autònoms, o en el que 
correspongui, de la Seguretat Social, o el rebut de pagament de la 
cotització del mes anterior o en curs. 

6. Una declaració d'acceptació incondicionada de les presents bases i dels 
seus annexos. 
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7. Una còpia autenticada de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil o certificació emesa per corredor o agent d’assegurances, que 
acrediti les condicions i capitals assegurats que s’exigeixin, acompanyat 
del rebut acreditatiu del seu pagament per a l’anualitat corrent. 

8. Pel cas que el candidat ja sigui titular d’una autorització per ocupar lloc 
en el mercat de venda no sedentària, i hagi concorregut al concurs amb 
la finalitat de trasllat, s’ha de presentar escrit de renúncia al lloc antic 
dins el mercat. 

 
Si el licitador no compleix adequadament el requeriment en el termini 
assenyalat, s’entén que ha retirat la seva oferta, i en aquest cas l’Ajuntament 
ha de procedir a demanar la mateixa documentació al candidat següent, per 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
L’adjudicació s’ha d’acordar en el termini màxim de 2 mesos a comptar des 
de l’obertura pública de les proposicions. Per tant, els candidats restaran 
obligats a mantenir les seves ofertes durant aquest termini. 
 
Transcorregut el termini indicat per efectuar l’adjudicació sense que aquesta 
s’hagi efectuat, els aspirants tenen dret a retirar la seva proposta. 
 
L’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als concursants. 
 
Atorgades les autoritzacions i transcorreguts els terminis per a la interposició 
de recursos sense que aquests s’hagin interposat, la documentació 
administrativa que acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels 
interessats. Si aquests no retiren la seva documentació en els tres mesos 
següents a la data en què se’ls hi notifiqui l’adjudicació, l’Ajuntament no 
estarà obligat a seguir-la custodiant. 
 
Article 19. Llista d’Espera. 
 
Les proposicions d’aquest concurs que no arribin a obtenir l’adjudicació d’un 
lloc en el mercat, passaran automàticament a ser incloses en una llista 
d’espera que crearà l’Ajuntament respecte aquest concret mercat de venda 
no sedentària, i s’ordenarà de forma decreixent segons la puntuació 
obtinguda del present concurs, ja que la major puntuació fa prevaldre sobre 
els de menor en el torn d’elecció del lloc vacant en el mercat. 
 
Si amb el concurs no s’han cobert tots els llocs licitats, aquesta llista servirà 
per oferir a qui estigui inclòs, seguint l’ordre de preferència que la mateixa 
determina, la possibilitat d’adjudicar-li un lloc vacant que esculli. 
 
La llista d’espera també s’utilitzarà per cobrir els llocs vacants que 
esdevinguin per renúncia del titular a l’autorització, o aquesta s’extingeixi per 
altre motiu, seguint-se el mateix criteri de prioritat i en tant l’Ajuntament hagi 
decidit cobrir els referits llocs. 
 
En tots els casos, i com aspecte condicionant, l’Ajuntament vetllarà per 
mantenir un comerç equilibrat entre totes les parades del mercat de venda 
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no sedentària, i es tindrà en compte la complementarietat dels productes 
presents al mercat. 
 
Aquesta llista d’espera tindrà una vigència màxima de dos anys a partir de la 
resolució d’adjudicació del present concurs. 
 
La possibilitat que a la persona obtinguda de la llista se li atorgui 
l’adjudicació del lloc vacant queda condicionat a que presenti la 
documentació indicada en l’article 18 d’aquestes bases. 
 

 
ANNEX I 
 
RELACIÓ NUMERADA DE LLOCS AL MERCAT QUE SÓN OBJECTE 
D’ADJUDICACIÓ. 
 
La següent taula conté la relació dels llocs al mercat de venda no sedentària 
de Canet de Mar, que són objecte d’aquest concurs públic. 
 
Cada licitador únicament pot escollir un lloc per concórrer al present 
concurs. La contravenció d’això comportarà l’exclusió automàtica del 
licitador. 
 
La dimensió, en metres lineals, del lloc que s’indica és la que cada licitador 
ha de prendre com referència per valorar si és suficient per encabir les 
instal·lacions, vehicles o altres estructures que utilitzarà per exercir la venda, 
doncs l’ocupació es limita a l’indicada. 
 
El fet que el licitador aporti infraestructura superant l’indicada dimensió no 
implica ni reconeix cap dret a incrementar el nombre de parades ni a 
sobresortir de les mateixes. 
 
Si la infraestructura que aporta i declara el licitador supera les dimensions 
del lloc al que licita concretat a l’annex I d’aquestes bases, comportarà que 
la proposició sigui rebutjada i exclosa del concurs. 
 
 
 

Ubicació Parada metres 

Riera del Pinar 21 7 
Riera del Pinar 26 6 
Riera del Pinar 32 6 
Carrer Pirineus 36 4 
Carrer Tordera 37 4 
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ANNEX II 
 

 
MODEL INSTÀNCIA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS 
PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL MERCAT SETMANAL DE 
CANET DE MAR 
 
DADES PERSONA SOL·LICITANT 
 
En/na............................................................................. amb DNI núm.  .....................  
En representació de ...................................................................................................  
amb NIF .....................................................................................................................  
 
EXPOSA 
 
1. ........................................................................................................................................... Q
ue assabentat/da de la convocatòria del concurs per l’atorgament de les 
autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària en les 
parades vacants del mercat setmanal de Canet de Mar i estant interessat/da 
en participar-hi sol·licito la meva admissió en el mateix, als efectes del que 
presento la següent documentació: 
 

 SOBRE 1: Documentació administrativa. 
 SOBRE 2: Documentació a valorar d’acord amb els criteris d’adjudicació de 

les bases. 
 
2. ........................................................................................................................................... Q
ue □ SI □ NO AUTORITZO a l’Ajuntament de Canet de Mar (marcar el que 
sigui procedent) a obtenir per mitjans electrònics la comprovació amb la 
AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
COMUNICACIÓ DE DADES A EFECTES NOTIFICACIONS 
 
Participant ..................................................................... DNI/NIF  ...............................  
Domicili ......................................................................................................................   
Població ......................................Codi postal ................ Telèfon .................................   
Correu electrònic ...........................................................  ............................................  
 
A ………………………, a ……… de Canet de Mar de 2015 
 
Signat: 
 

SENYOR ALCALDE PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CANET 

DE MAR 
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De conformitat amb allò que disposa l’art. 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que 
les seves dades personals seran incloses en el fitxer anomenat registre de 
licitadors, del qual n’és responsable l’Ajuntament de Canet de Mar. Així 
mateix, s’informa que la finalitat d’aquest fitxer és Relacionar les dades de 
les persones físiques i dels representants de les persones jurídiques que 
s’hagin presentat en procediments de contractació promoguts per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, i que les vostres dades no seran cedides  
sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei.  
 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres 
dades i a oposar-vos al seu tractament, dirigint-vos al Registre General de 
l’Ajuntament, al carrer Ample, núm. 11, tot adjuntant còpia del vostre DNI o 
document identificatiu. 
 
ANNEX III 
 
MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
En/na............................................................................. amb DNI núm.  .....................  
En representació de ...................................................................................................  
amb NIF .................................................................................. , amb domicili al carrer 
......……………….........núm. .............. CP...............................  Municipi  ....................  
 
DECLARA: 
 
 Que compleix els següents requisits necessaris per l’exercici de l’activitat 
de venda no sedentària: 

- En el cas que es tracti de persona jurídica, estar legalment 
constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu 
objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar. 

- En el cas que es tracti de comerciants extracomunitaris, estar en 
possessió dels permisos de residència i de treball que estableix 
la normativa específica vigent. 

- Estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la 
tarifa (en cas d’estar exempt estar donat d’alta en el cens 
d’obligats tributaris). 

- Estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que 
correspongui, així com els treballadors que tingui contractats, i 
estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social.  

- Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions 
específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.  

- Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la 
normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si 
s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, 
segons les disposicions vigents.  
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- Disposar d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura 
dels riscos derivats de l’exercici de l’activitat comercial 
desenvolupada.  

 
 Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l’inici 
de l’activitat. 
 Mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització.  
 No estar inclòs en cap de les circumstàncies previstes en els articles 54 a 
84  del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a Canet de Mar, 
a_____de____________de 2015. 
 
 
Nom:  
 
Signatura 
 
 
 
 
ANNEX IV 
 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DE CONDICIONS 
I REQUISITS PREVIS A L’ADJUDICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ. 
 
1. Document Nacional d’Identitat o document que el substitueixi i 

acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic 
mercantil ,en el cas que l’interessat sigui una persona física. 

2. Tractant-se d’un persona jurídica, escriptura de constitució o de 
modificació, si s’escau, inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest 
requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li sigui 
aplicable. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acta 
fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva 
activitat, inscrits, si s’escau, al Registre Oficial corresponent. 

3. Tarja d’identificació fiscal (NIF). 
4. En el cas que la representació de la persona que signi l'oferta no es 

desprengui de l'escriptura de constitució o modificació de la societat 
licitadora es presentarà escriptura pública de poder atorgada davant 
notari. En tots els casos, la representació amb que s’actua haurà d’estar 
declarada suficient mitjançant la corresponent diligència de validació 
dels poders, que haurà de ser incorporada dins el sobre, atorgada pel 
secretari general de l'Ajuntament de Salou, qui actua com a fedatari 
públic municipal. Sent el licitador una persona jurídica, aquest poder 
haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder 
per acte concret no és necessària la inscripció en el Registre Mercantil, 
d’acord amb l’article 94.1.5è del seu reglament. 

5. S’acompanyarà, obligatòriament, declaració responsable de la vigència 
dels poders. 
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6. DNI o document d’identificació equivalent del representant de l’empresa. 
7. Declaració responsable efectuada per l’aspirant o el seu representant 

segons el model que figura en l’annex III del quadern d’annexes. 
 

 
ANNEX V 
 
CONTINGUT SOBRE 2: PROPOSICIÓ I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A 
VALORAR D’ACORD AMB ELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 
 
 
El licitador haurà d’incloure dins el sobre 2 la documentació que 
seguidament s’especifica: 
 
1. Proposició de licitacióal lloc/s del mercat, ajustada al model que figura a 
l’annex VI d’aquest quadern d’annexes de les bases. No s’acceptarà cap 
document manuscrit ni les que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin de conèixer clarament allò que l’Administració consideri fonamental 
per a valorar l’oferta. 
2. La documentació adient per valorar els criteris d’adjudicació establerts a 
l’annex VII d’aquestes bases, exposat de manera estructurada segons al 
criteri a que es refereix i amb el contingut mínim següent: 
- Productes de venda: 
Llistat dels productes / articles a vendre en la parada, englobats dins el grup 
de productes a vendre escollit dels que es relacionen a l’article 2 de les 
presents bases. 
- Característiques del lloc de venda: 
Almenys hi haurà de constar una explicació i descripció detallada de la 
referida infraestructura, material, sistema de muntatge i exposició dels 
productes, fitxes tècniques que es disposin, i com a mínim dues fotografies 
actuals a color (mínim 10x15 cm) de la parada muntada, una presa 
frontalment. S’ha d’indicar la llargada i amplada total del muntatge, en 
centímetres. 
- Serveis complementaris: 
Haurà de contenir una explicació i descripció dels referits serveis 
complementaris que puguin ser objecte de valoració, i la documentació 
escaient que acrediti la seva disponibilitat i efectiva implantació en la parada. 
- Foment de l’ocupació: 
Documentació acreditativa del tipus de contracte del personal donat d’alta en 
el règim general de la Seguretat Social ocupat a la parada objecte de 
sol·licitud. 
 
Els mèrits al·legats però no acreditats documentalment en el moment de 
presentar la proposició al concurs no es tindran en compte a l’hora de fer la 
corresponent valoració 
 
ANNEX VI 
 
MODEL DE PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ 
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El/la senyor./a. _____________________________________________, 
major d’edat, amb DNI o passaport núm. __________________________, 
en nom propi o en representació de 
_________________, amb NIF núm. _________________, 
 
DECLARA 
 
1. Estar assabentat/da de l'anunci del concurs convocat per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, i de les bases i requisits que s'exigeixen per a poder ser 
adjudicatari/a d’una autorització municipal per ocupar un lloc al mercat de 
venda no sedentària que es celebra els dimecres. 
 
2. Acceptar la totalitat de les bases reguladores, així com les disposicions 
contingudes en l’ordenança municipal de mercats de venda no sedentària de 
Canet de Mar. 
 
3. Estar interessat/da en cobrir una plaça vacant en l’indicat mercat de 
venda no sedentària de Canet de Mar, segons les especificades en aquesta 
convocatòria (Annex I) . 
 
Per tal de poder exercir-hi la meva activitat comercial consistent en la venda 
de ______________________________________________________ 
corresponent a productes inclosos a l’article 2 de les presents bases. 
 
Signatura del/de la sol·licitant 
(segell de l’empresa) 
 
 
 
 
Canet de Mar, a  de   de 2015 
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ANNEX VII 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
Les propostes presentades a concurs es valoraran fins a un màxim de 100 
punts. El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa serà la suma dels 
diferents punts assignats en els diferents apartats dels criteris de valoració 
que a continuació s’indiquen i amb la ponderació atribuïda a cadascun. 
 
En cas d’igualtat de puntuació entre ofertes en la valoració final del concurs 
concorrent en un mateix lloc del mercat i ordre de preferència, el desempat 
es determinarà per sorteig.  
 
Per valorar les ofertes es tindran en compte els criteris d’adjudicació que a 
continuació s’indiquen: 
 
MIX 
COMERCIAL 

e) Productes sense presència al mercat 
f) Productes amb poca presència (menys de 3 
parades) 
g) Productes complementaris al mix comercial del 
mercat 
h) Productes complementaris a l’oferta comercial 
del municipi  
(segons distribució cens establiments comercials 
municipi) 
 

8 
4 
4 
4 

PRODUCTES a) Locals o autòctons de la comarca 
b) Ecològics   
c) Comerç just   
d) Amb distintiu de qualitat   
e) Propis (cultiu, confecció o fabricació)  
 

 

5 
5 
5 
5 
5 

CARACTERÍ
STIQUES 
DEL LLOC 
DE VENDA 
 

a) Qualitat i seguretat de l’estructura i els components 
de les parades 
b) Cobriment: tendals, parasols (materials i sistemes 
fixació) 
c)  Adequació presentació productes (taulell i 
expositors) 
d) Remolc – vehicle tenda i/o altres complements que 
permetin muntatge ràpid i simple  
e) Altres (retolació, disseny, innovació, etc) 
 

5 
5 
5 
5 
5 

MILLORES 
EN LA 
PRESTACIÓ 
DELS 
SERVEIS 
 

Activitats que millorin l’atenció al client.  
a) Sistema de senyalització i 
etiquetatge dels preus   
b) Utilització de bosses compostables  
c) Caixa enregistradora 
d) Pagament amb targeta de crèdit. 
e) Altres (Es valoraran aquelles dotacions i /o serveis 
afegits que incrementin la qualitat  

 
5 
5 
5 
5 
5 
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d’atenció i /o facilitats de consum cap al clients. Exemple:  
emprovadors, servei a domicili....) 
  
 

 

FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ 

Per cada empleat del sol·licitant de l’autorització donat 
d'alta en el règim general de la Seguretat Social, 
ocupat en la parada objecte de sol·licitud. 
De forma fixe 3,0 
De forma temporal 1,0 
 

Fins a 5 
punts 

Total puntuació màxima 100 punts 

MIX 
COMERCIAL 

i) Productes sense presència al mercat 
j) Productes amb poca presència 
k) Productes complementaris al mix comercial del 
mercat 
l) Productes complementaris a l’oferta comercial 
del municipi 
 

8 
4 
4 
4 

PRODUCTES a) Locals o autòctons de la comarca 
b) Ecològics   
c) Comerç just   
d) Amb distintiu de qualitat   
e) Propis (cultiu, confecció o fabricació)  
 

 

5 
5 
5 
5 
5 

CARACTERÍ
STIQUES 
DEL LLOC 
DE VENDA 
 

a) Qualitat i seguretat de l’estructura i els components 
de les parades 
b) Cobriment: tendals, para-sols (materials i sistemes 
fixació) 
c)  Adequació presentació productes (taulell i 
expositors) 
d) Remolc – vehicle tenda i/o altres complements que 
permetin muntatge ràpid i simple  
e) Altres (retolació, disseny, innovació, etc) 
 

5 
5 
5 
5 
5 

MILLORES 
EN LA 
PRESTACIÓ 
DELS 
SERVEIS 
 

Activitats que millorin l’atenció al client.  
a) Emprovadors   
b) Utilització de bosses compostables  
c) Caixa enregistradora 
d) Pagament amb targeta de crèdit. 
e) Altres (servei a domicili....) 
  
 

 

 
5 
5 
5 
5 
5 

FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ 

Per cada empleat del sol·licitant de l’autorització donat 
d'alta en el règim general de la Seguretat Social, 
ocupat en la parada objecte de sol·licitud. 
De forma fixe 3,0 
De forma temporal 1,0 
 

Fins a 5 
punts 
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Total puntuació màxima 100 punts 

 
ANNEX VIII 

 
PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE LES PARADES DEL MERCAT DE VENDA 
NO 
SEDENTÀRIA DE CANET DE MAR 

 
ANNEX IX 
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LLISTAT DISTRIBUCIÓ ACTUAL PARADES MERCAT PER PRODUCTE 
EN FUNCIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES (CCAE 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Producte Para
da 

metres 
Quotidià alimentari Espècies i herbolaris 7 5 
 Fruites, verdures i 

hortalisses 
28 9 

 Fruites, verdures i 
hortalisses 

30 11 
 Fruits secs / Llaminadures 1 

interior 
5 

 Pastisseria i confiteria 31 6 
 Pesca salada i altres 

salaons 
27 6 

 Pollastre a l’ast 24 6 
Total Quotidià 
alimentari 

 7 parades   48 
 Equipament llar Estris de cuina 19 7 
 Matalassos i complements 

llit 
33 7 

 Plantes i flors naturals 34 4 
 Textil domèstic 1 4 
 Textil domèstic 29 6 
Total Equipament 
llar 

 5 parades   28 
 Artesania 23 14 
 Complements: Calçat 6 10 
 Complements: Calçat 13 7 
 Complements: 

Marroquineria 
10 8 

 Joieria/rellotgeria 35 3 
 Tèxtil moda: Home 2 5 
 Tèxtil moda: Home/dona 3 10 
 Tèxtil moda: Home/dona 14 11 
 Tèxtil moda: Home/dona 16 9 
 Tèxtil moda: Home/dona 18 5 
 Tèxtil moda: Infantil - 

nen/nena 
40 10 

 Tèxtil moda: Llenceria/ 
cotilleria 

5 6 
 Tèxtil moda: Llenceria/ 

cotilleria 
11 5 

 Tèxtil moda: Llenceria/ 
cotilleria 

15 14 
 Tèxtil moda: Llenceria/ 

cotilleria 
38 7 

 Tèxtil moda: Dona 4 4 
 Tèxtil moda: Dona 8 4 
 Tèxtil moda: Dona 9 8 
 Tèxtil moda: Dona 12 9 
 Tèxtil moda: Dona 17 7 
 Tèxtil moda: Dona 20 8 
 Tèxtil moda: Dona 22 14 
 Tèxtil moda: Dona 25 7 
 Tèxtil moda: Dona 39 10 
Total Equip. 24 parades  195 
Total general 36 parades  271 



Ref: S/Sd 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

66 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Promoció Econòmica, 
Comerç, Consum, Indústria i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases que regiran el concurs públic per a l’atorgament de 
les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària en les 
parades vacants del mercat setmanal de Canet de Mar, l’aprovació de les quals es 
farà pública mitjançant anunci al BOP i al web municipal. 
 
SEGON.- Incoar la convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de les 
autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària en les parades 
vacants del mercat setmanal de Canet de Mar i publicar al BOP l’anunci d’aquesta 
incoació. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades. 
 
13.- RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 30 AL 2 D’ABRIL DE 2015 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de 
l’ordre del dia. 
 
13.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.20 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 
 
 
 


