
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 19 DE GENER DE 2012 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació 
de protecció de dades. 

 
 

Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.20 hores 
Hora que acaba: 19.45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Cati Forcano Isern, primera tinenta d’alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
 

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

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

Local de data 12.01.12 
2) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, SLU per a una 

ampliació de la xarxa elèctrica de baixa tensió al C/ del Mar, xx 
3) Aprovació autorització cessió explotació zona d’hamaques i ombrel·les núm. 

5 de la platja de Canet de Mar 
4) Aprovació concessió llicència de primera ocupació de la rehabilitació de 

l’habitatge unifamiliar al C/ Església, xx 
5) Aprovació concessió de subvencions a entitats en l’àmbit social 

convocatòria 2/2011 
6) Relació de decrets des del dia 2 fins al dia 5 de gener de 2012 



 
 

7) Precs i preguntes 
 



 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L‘ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 12.01.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 12 de gener de 2012 i de conformitat amb allò que es disposa 
a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 109 del ROF, se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SLU PER A UNA AMPLIACIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA DE 
BAIXA TENSIÓ AL CARRER DEL MAR NÚM. xx 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U. en data 
13 de desembre de 2011 (núm. de registre 2011/6511) mitjançant la qual 
sol.licita llicència d’obres per tal d’ampliar la xarxa elèctrica, consistents en 
obertura, reposició de rasa i estesa de línia subterrània de Baixa Tensió a 400 
V, a instal.lar al carrer del Mar 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 tècnica municipal en data 22 de desembre 
de 2011, 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’AMPLIACIÓ DE LA 

XARXA ELÈCTRICA 
CANALITZACIÓ:   ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 
LOCALITZACIÓ:  c/ del Mar, núm. xx  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    

  
 
 
 
 

 
Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
 

Ref.: 437490 
Reg. Entr. 2011/6511 
Data 13-12-2011 



 
 

1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. Caldrà respectar la tipologia de panot, així com el seu color. 
3 La reposició de formigó serà amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de 

planta, d'un gruix mínim de 10 cm. 
4 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. 

5 
 

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. S’haurà de col·locar la senyalització provisional 
d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

6 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. 

7 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 
en horari nocturn. 

8 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. 

9 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. 

10 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. 

11 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. 

12 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. 

13 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de 
façana. 

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal 
dipositar d’una fiança de 110 € per a les obres executades per 
Endesa Distribución Eléctrica S.L.  al nostre municipi. 

15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de 220 €. 

16 El començament de les obres es determinarà en el moment de 



 
 

dipositar la fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. 
17 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. 

18 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. 

19 Per tal de poder iniciar els treballs, el titular de la llicència haurà de 
sol·licitar  (i obtenir) a la demarcació de carreteres de l’estat a 
Catalunya la preceptiva autorització d’aquest organisme, per trobar-se 
a la zona d’afectació de la N-II. 

20 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 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. 
 
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 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, 
de 14 de març i 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 
ELÉCTRICA, S.L.U per a obertura, reposició de rasa i estesa de línia 
subterrània de Baixa Tensió a 400 V a instal.lar al carrer del Mar número xx de 
Canet de Mar, amb els condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyera 
municipal de data 22 de desembre de 2011 i que s’expressen al document de la 
llicència. 
 
SEGON.- Perquè la llicència sigui efectiva, caldrà dipositar prèviament una 
fiança de 110-€ i fer efectiu l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres 
(ICIO) per un import de 220-€, tal i com es disposa a l’informe emès per 
l’enginyera municipal i transcrit en el cos de la present resolució. 
 



 
 

 
 
3.- APROVACIÓ AUTORITZACIÓ CESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DE LA ZONA 
D’HAMAQUES I OMBREL·LES NÚM. xx DE LA PLATJA DE CANET DE 
MAR. 
 
Atès que en data 17 de febrer de 2011, la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària, va acordar incoar l’expedient d’atorgament de les autoritzacions per a 
l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet de Mar per als 
anys 2011 a 2014. 
 
Atès que la junta de Govern Local, en sessió de data 14 d’abril de 2011, va 
acordar atorgar les autoritzacions per a l’explotació de les guinguetes, quedant 
desertes les autoritzacions per a l’explotació de les zones d’hamaques i 
ombrel.les previstes ja que no hi va haver ningú interessat. 
 
Atès que mitjançant instància de data 27 d’abril de 2011, el Sr. MLE en 
representació de Vam Group Eleven S.L., va sol·licitar poder explotar la zona 
d’hamaques núm. 5 durant els anys 2011 a 2014, ja que aquestes havien 
quedat desertes. 
 
Atès que mitjançant decret de l’Alcaldia núm. 423/2011 de 12 de maig es va 
acordar el següent: 
 

“PRIMER: Atorgar autorització per a l’explotació de la zona d’hamaques i 
ombrel·les de 30 x 12 metres prevista pel Pla d’Usos a la Platja de Canet, 
concretament a la zona on es troba ubicada la guingueta núm. 5, a Vam Group 
Eleven, S.L.  
 
SEGON: El cànon municipal anual a liquidar serà de 160.-€ en total (8 euros per 
hamaca i temporada),  tenint en compte que l’explotació serà de 20 hamaques,  
fent-li avinent que haurà de fer efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% 
del total de l’import del cànon ofert per les quatre temporades i que puja un total 
de 32.-€ en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació del 
present acord tot advertint-lo que en cas que dins del termini atorgat no doni 
compliment a l’anterior requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
TERCER: Aquesta autorització es concedeix amb caràcter temporal, referida a 
les temporades d’estiu de l’any 2011 al 2014 i que va des de Setmana Santa fins 
el 30 de setembre de cada any, amb l’obligació de retirar cada estiu les 
hamaques i ombrel·les, abans del dia 1 d’octubre de cada any, havent de 
mantenir l’ús públic de la platja salvaguardant la salubritat, higiene, ornat i neteja 
de la zona ocupada. 
 
QUART: El cànon municipal s’haurà de satisfer anualment abans de la seva 
instal·lació. L’incompliment d’aquesta obligació es considerarà una infracció molt 
greu de conformitat amb el previst ala clàusula 16.3.l) del PCAP. 
 
CINQUÈ: L’autoritzat haurà de fer efectiu el cànon establert anualment per la 
Demarcació de Costas a Catalunya en el termini màxim d’un mes a comptar des 



 
 

de la seva determinació. L’incompliment d’aquesta obligació es considerarà una 
infracció molt greu de conformitat amb el previst a la clàusula 16.3.l) del PCAP. 
 
 
 
SISÈ: Aquesta autorització es troba subjecte al plec de clàusules administratives 
particulars que va regir el procediment obert d’atorgament, una còpia del qual 
s’adjuntarà a la notificació que s’efectuï als autoritzats. 
 
SETÈ: l’Ajuntament de Canet de Mar es reserva la facultat de resoldre els 
atorgaments d’autoritzacions o varar-ne els emplaçaments si així ho requerís el 
PUT 2011-2014, de manera que, si a instància de l’Administració costanera, amb 
posterioritat a l’atorgament de l’autorització, s’enervés l’al·ludida autorització 
supramunicipal pe la causa que fos, el titular de l’autorització no tindrà dret a cap 
indemnització amb càrrec a les arques municipals. 
 
VUITÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
NOVÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta 
corporació.”  

 
Atès que Vam Group Eleven va liquidar en temps i forma tant el cànon 
municipal establert així com la garantia definitiva corresponents a la zona 
d’hamaques i ombrel·les. 
 
Atès que tota la documentació requerida per aquest ajuntament per poder 
autoritzar la transmissió de la concessió ja va ser presentada en aquest 
ajuntament pel Sr. MLE quan va sol·licitar l’autorització municipal per formalitzar 
l’autorització de la cessió de les guinguetes núm. 3 i 5 a favor seu com a 
persona física. 
 
Atès que el punt 15 lletra o) del Plec de Clàusules disposa que no es podrà 
traspassar ni cedir o subrogar l’explotació sense autorització prèvia de 
l’Ajuntament. 
 
D’acord amb el que disposa la Llei de Costes 22/1988, de 28 de juliol així com 
el reglament que la desenvolupa, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Autoritzar la cessió de l’explotació de la  zona d’hamaques i 
ombrel·les de 30x12 metres prevista pel Pla d’Usos a la platja de Canet de Mar, 
concretament a la zona on es troba ubicada la guingueta núm. 5, al Sr. MLE, el 
qual es subroga en la totalitat dels drets i obligacions establerts per Vam Group 
Eleven S.L. en l’autorització atorgada mitjançant decret 423/2011 de 12 de 
maig. 
 
SEGON.- Aquesta cessió s’autoritza pel preu cert i global de 160.-€ per 
temporada (8 euros per hamaca i temporada), fent-li avinent que haurà de fer 
efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% del total de l’import del cànon 



 
 

ofert per les quatre temporades, i que puja un total de 32.-€. Mentre i tant no es 
dipositi aquesta fiança, respondrà la dipositada per Vam Group Eleven S.L. en 
data 19 de maig de 2011. 
 
TERCER.- Notificar l’autorització de la cessió d’aquesta explotació al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme de Generalitat de Catalunya pel seu coneixement. 
 
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta 
corporació. 
 
4.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LA 
REHABILITACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR UBICAT AL CARRER 
ESGLÉSIA NÚMERO xx.  
 
Vista la instància presentada pel senyor FBT, en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual sol·licita llicència de primera ocupació de la rehabilitació 
habitatge ubicat al carrer Església número xx. 
 
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 5 de gener de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Practicada una inspecció visual a l’habitatge de referència es constata el 
següent : 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 43/2010. 
 
2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa FAVORABLEMENT a la concessió de la llicència de 
primera ocupació” 
 
Vist l’informe favorable de la Secretària de l’Ajuntament de data 12 de gener de 
2012, el contingut del qual és: 
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisades la sol·licitud i la 
documentació presentada pel senyor FBT en nom i representació d’ell mateix per 
tal d’obtenir llicència municipal de primera ocupació de la rehabilitació habitatge 
unifamiliar ubicat al carrer Esglèsia número XX, s’emet informe a partir dels 
següents: 
 

ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit presentat en data 5 de desembre de 2011, registrat 
d’entrada amb el número 6416, pel senyor FBT, es demana llicència de primera 
ocupació de la rehabilitació habitatge unifamiliar al carrer Esglèsia número XX. 



 
 

  
 
 
2r.- En el municipi de Canet de  Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 
data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC núm. 1549, el 31 de gener 
de 1992. 
 
3r.- El tècnic municipal en el seu informe de data 5 de gener  de 2012, ha emès 
informe favorable sobre la concessió de la llicència de primera ocupació 
sol.licitada, de la rehabilitació habitatge unifamiliar al carrer Esglèsia número XX. 
  
 
Em correspon, d’acord  amb el que  disposa l’article 188.3  del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, emetre  el següent: 
                                                            
                                                       INFORME 
 
Primer: La legislació aplicable és la següent: 
 
 arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el text refós de la LUC; 
 arts. 90 i 91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual s’aprova  el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS); 
 arts. 70 i  concordant de la Llei 30/1992, de  26 de novembre,  reguladora  
del règim jurídic de les  administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, (LRJPAC). 
 
Segon: La primera utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les 
instal·lacions estan subjectes a llicència urbanística com, de fet declara l’article 
187.2.e) de la TRLUC. En termes molt similars s’expressa l’article 90 del ROAS, 
segons el qual estan subjectes a la llicència de primera ocupació o utilització les 
edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació 
substancial o ampliació, quan per a l’autorització de les obres s’hagi exigit un 
projecte, d’acord amb l’article 75 del ROAS. La llicència de primera ocupació 
acredita el compliment de les condicions imposades en la llicència. 
 
Tercer: El procediment per a l’atorgament de la llicència de primera ocupació l’ha 
de sol·licitar l’interessat dins del mes següent a la data d’acabament de les 
obres. A aquest efecte, es considera acabada l’obra quan el director facultatiu 
lliuri un certificat en el qual s’acrediti, a més de la data de l’acabament, el fet que 
les obres s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o les modificacions 
posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions de ser 
utilitzada. 
 
Quart.- Els serveis tècnics municipals han d’efectuar la inspecció, si es comprova 
que l’edificació s’ajusta al projecte aprovat i a les condicions fixades per la 
llicència, informarà sobre la procedència de l’atorgament de la llicència de 
primera utilització. En cas contrari, ha d’emetre l’informe procedent i s’ha 
d’acordar l’inici del corresponent expedient d’esmena i legalització,  si s’escau, de 
les obres realitzades i no emparades per la llicència, i el procediment 
sancionador d’acord amb la legislació urbanística, quan sigui procedent. Les 
variacions de detall es regeixen pel que disposa l’article 85.4 ROAS. 



 
 

 
 
 
Cinquè.- El termini per concedir la llicència és d’un mes a comptar de la 
presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest sense resolució expressa, es 
considera atorgada, d’acord amb el que estableix l’article 82 del ROAS. 
 
Sisè.- Cal dir, també, que la utilització i el gaudi dels serveis municipals 
relacionats amb l’ús de l’edificació poden restar condicionats a l’atorgament de la 
llicència de primera utilització, si així ho estableix amb caràcter general l’ens 
local, en exercici de  la  potestat reglamentària. 
 
Setè.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les taxes i els drets 
corresponents de la llicència d’obres, d’acord amb les Ordenances fiscals 
vigents, i que s’han observat la resta  dels requisits legalment exigits. 
 
En virtut de tot això, el funcionari sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència de primera ocupació de la rehabilitació habitatge 
unifamiliar al carrer Església número xx » 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
  
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb 
tot el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, i d’acord amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de primera ocupació al senyor FBT de la 
rehabilitació habitatge unifamiliar ubicat al carrer Església número xx, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per import de cent cinquanta-sis euros 
amb cinc cèntims (156,05 €). 
 
TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 3 de juny de 
2010 dels valors urbanístics en risc per import de set-cents noranta-tres euros 
amb quaranta-un cèntims (793,41 €) i de residus de construcció per import de 
cent vint euros amb vint cèntims (120,20 €). 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
5.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL, 
CONVOCATÒRIA 2/2011 
 
Vist allò que es determina a l’article 14 de l’ordenança reguladora de la 
concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb relació a l’atorgament de subvencions per 
part d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària del dia 4 de 
novembre de 2011, va aprovar la convocatòria 2/2011, en règim de 
concurrència competitiva, de subvencions en l’àmbit social de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per a l’exercici 2011, establint els crèdits pressupostaris i la 
quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
Atès que el termini de presentació de sol·licituds per part de les entitats finia el 
dia 13 de gener d’enguany. 
 
Vist l’informe, emès per l’òrgan competent en data 16 de gener de 2012, que es 
transcriu a continuació, en el que s’atorga una puntuació a cada entitat 
peticionària (resultat d’aplicar els criteris ponderats de distribució de les 
subvencions), així com el coeficient/valor que s’atorga a cada punt, amb la qual 
cosa s’obté l’import de subvenció a atorgar a cada entitat 
 

  1 2 3 4 5 6 Total 
punts 

Valor/ 
Punt 

 
Subvenció 

Nom Entitat 40p 15p 15p 10p 15p 5p  

Associació de Lluita contra el Càncer 15 0 0 0 10 0 25 36,48 911,99 

Associació Terra i Cel 40 15 15 10 15 5 100 36,48 3.647,94 

Associació de Gent Gran l’Esplai 25 10 15 0 0 0 50 36,48 1.823,97 

Fundació Lar 5 5 5 0 5 0 20 36,48 729,59 
Fundació Privada Marpí (Taller 
Horitzó) 10 5 5 0 0 0 20 36,48 729,59 

Fundació Privada El Maresme 30 15 7 5 15 0 72 36,48 2.626,52 

          

TOTAL  10.469,60 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, Daniel Martín Enrique, de data 
17 de gener, que consta a l’expedient. 
 
Atès que segons l’article 5 de la convocatòria, l’òrgan competent per atorgar les 
subvencions és la Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Família i Joventut, s’acorda per 
unanimitat: 
 



 
 

 
 
 
PRIMER.- Atorgar les quantitats que s’esmenten a les entitats que es 
relacionen, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 2/2011, en 
règim de concurrència competitiva de subvencions en l’àmbit social: 
 
NOM ENTITAT  SUBVENCIÓ  
  
Associació de Lluïta contra el Càncer 911,99 
Associació Terra i Cel 3.647,94 
Associació de Gent Gran l’Esplai 1.823,97 
Fundació Lar 729,59 
Fundació Privada Marpí (Taller Horitzó) 729,59 
Fundació Privada El Maresme 2.626,52 
  

TOTAL 10.469,60 
 
SEGON.- Establir que el pagament de les subvencions es farà una vegada 
justificada la despesa.  
 
TERCER.- Autoritzar les despeses generades amb càrrec a les partides del 
pressupost de l’any 2012 que es detallen, d’acord amb les operacions de 
retenció de crèdit que es detallen: 
 
Àmbit   Partida   Núm. Operació retenció crèdit 
  
Social   40 23100 48900  34 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 19 FINS AL DIA 30 DE 
DESEMBRE DE 2011 
 
Núm. Data del Decret Resum 

1 02/01/2012 Bestreta subvenció Reis 2012 
2 02/01/2012 Incoació expedient trànsit 
3 02/01/2012 Imposició sanció persones físiques 
4 02/01/2012 Imposició sanció persones jurídiques 
5 02/01/2012 Lloguer de l'envelat 
6 03/01/2012 Lloguer envelat 
7 03/01/2012 Finalització expedient de restauració C/ Ample XX 
8 03/01/2012 autorització llicència de petards al Jordi Brau 
9 03/01/2012 assabentat activitat forn degustació a la Riera Gavarra XX 

10 03/01/2012 Compliment requeriment Teyco 
11 03/01/2012 Incoació expedient ordre d'execució solar Drassanes del 

Pla 1 cantonada Rda. Anselm Clavé 



 
 

Núm. Data del Decret Resum 
12 03/01/2012 Baixa plaça mercat 
13 04/01/2012 Lloguer envelat comerciant fi de campanya 
14 04/01/2012 Incoació expedient sancionador Cal Tibu 
15 04/01/2012 Incoació expedient sancionador CT 

 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.45 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      La primera tinenta d’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Cati Forcano Isern 


