ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 10 D’OCTUBRE DE 2013
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació
de protecció de dades.

Caràcter: ordinari
Hora que comença: 19.30 hores
Hora que acaba: 19.40 hores
Lloc: Despatx de l’Alcaldia
PRESIDEIX
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde
HI ASSISTEIXEN
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Núria Mompel Tusell, secretària municipal.També hi assisteix Daniel Martín
Enrique, interventor municipal
ORDRE DEL DIA
1) Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data
03.10.13
2) Aprovació relació de despeses
3) Aprovació devolució de garantia definitiva contracte prestació servei
neteja de les dependències municipals anys 2011-2013
4) Atorgament de llicència ambiental per a l’exercici d’una activitat
dedicada a una estació de servei de venda de carburants amb rentador
de vehicles a la parcel·la xx, sector xx, de la carretera N II PK 660,8 de
Canet de Mar
5) Concessió llicència de primera ocupació de les obres de reforma de la
planta semisoterrada i els espais exteriors del mas de “cal l’Albertí”,
ubicar a la plaça Indústria, xx
6) Atorgament llicència ambiental per a l’exercici d’una activitat destinada a
un bar restaurant a la plaça de la Indústria número xx d’aquesta localitat

7) Concessió de llicència d’obres menors per a la reforma del pati exterior
de la parcel·la i del mur mitjaner de separació amb els veïns al C/ Joan
Oms, xx
8) Concessió llicència d’obres per a la reforma edifici existent a la ronda
doctor Anglès, xx destinat a 3 locals en planta baixa i dos habitatges en
planta primera
9) Concessió llicència d’obres menors per fer envà pluvial amb plaques
d’acer prelacat blanc al C/ Caldeta, xx
10) Concessió de llicència d’obres menors al C/ Vge. De Montserrat, xx per
a l’arranjament de façana amb treballs verticals
11) Concessió de llicència d’obres menors per condicionar el local situat al
C/ Ample, xx com a oficina bancària
12) Concessió de llicència d’obres menors per a l’adequació de cuina i bany
al C/ Vge. Del Carme, xx
13) Aprovació de conveni de col·laboració amb Càritas parroquial de Canet
de Mar per a l’any 2013
14) Aprovació de conveni de col·laboració amb Sàlvia Associació de dones,
per a l’any 2013
15) Aprovació de les bases de la convocatòria, en règim de concurrència
competitiva, de subvencions en l’àmbit de cooperació internacional del
Consell Municipal de Cooperació de Canet de Mar /CMCC) per a
l’exercici 2013
16) Relació de decrets des del dia 23 fins al dia 27 de setembre de 2013
17) Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 3.10.13
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local
ordinàriadel dia 3 d’octubre de 2013 i de conformitat amb allò que es disposa a
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i
l’article 109 del ROF, per unanimitat, sen’acordal’aprovació.
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES
Vista la relació de despeses de data 10 d’octubre de 2013, de l’Ajuntament per
import de 43.760,03 €, corresponent a la relació de la mateixa data, la relació
de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 24,13 €, corresponent a la
relació de la mateixa data.
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de
2013, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de novembre de
2012.

Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia,
s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 10 d’octubre de 2013, per
import de 43.760,03 €, corresponent a la relació de la mateixa data.
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 10 d’octubre de 2013, per
import de 24,13 €,corresponent a la relació de l’Organisme Autònom Ràdio
Canet, de la mateixa data.
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries
corresponents del pressupost de la corporació municipal de l’any 2013.
3.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE
PRESTACIÓ SERVEI NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
ANYS 2011-2013
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de febrer de 2011, va
acordar adjudicar definitivament el contracte per a la prestació del servei de
neteja de les dependències municipals de Canet de Mar, a l’empresa Limserco,
SL, pel preu de 799.747,08 €, exclòs l'IVA el qual puja un import de 143.954,44
€, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, així
com a l’oferta presentada pel propi licitador, en especial pel que fa a les millores
proposades.
Atès que en data 17 de febrer de 2011, l’adjudicatària Limserco, SL, va
dipositar una garantia definitiva per a l’execució del contracte, la qual pujava un
import de 39.987,35 €.
Atès que en data 22 de març de 2011 es va procedir a la formalització de
l’anterior contracte.
Atès que el termini d’execució d’aquest contracte va finalitzar l’11 de juny de
2013.
Vist l’escrit presentat per l’adjudicatària, en data 12 de juny de 2013 sol·licitant
la devolució de l'esmentada garantia definitiva.
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal en data 1 d’octubre de 2013, el
contingut literal és el següent:

“Na enginyera municipal de l'Ajuntament de Canet de Mar, en relació a la petició
de devolució de l’aval definitiu corresponent al Servei de neteja de les
dependències municipals de Canet de Mar, emet el següent:
INFORME
Vist l’escrit presentat per LIMSERCO en data 12 de juny de 2013 sol·licitant que
els hi sigui retornat l’aval definitiu dipositat en aquest Ajuntament com a garantia
del servei abans mencionat.
El servei va finalitzar en data 11 de juny de 2013, així com també ha finalitzat el
termini de garantia establert en el plec de clàusules del servei, que era de tres
mesos des de la finalització del servei. Així mateix, no hi ha, des d’un punt de
vista tècnic, cap inconvenient per a que sigui retornada la fiança dipositada.
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior
criteri.
Atès que la clàusula quinzena del contracte formalitzat en data 17 de març de
2009, disposa que el termini de garantia es de 3 mesos a comptar de la data de
conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Administració,
quedarà extingida la responsabilitat del contractista.”

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es
disposa a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, de
conformitat amb l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada mitjançant aval
núm. 01009847 per la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en aquesta corporació
en data 17 de febrer de 2011, per l’empresa Limserco, SL, i que puja un import
de 39.987,35 €.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la interessada i a la tresoreria municipal
per tal que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia.
4.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A L’EXERCICI D’UNA
ACTIVITAT DEDICADA A UNA ESTACIÓ DE SERVEI DE VENDA DE
CARBURANTS AMB RENTADOR DE VEHICLES A LA PARCEL·LA xx
SECTOR xx, DE LA CARRETERA N-II PK 660,8 DE CANET DE MAR
En data 01.03.12, el senyor GOJ, en nom i representació de la societat
ESTACIÓ DE SERVEI MAS ROGER, SL presenta davant d’aquest Ajuntament
una sol·licitud amb la documentació annexa corresponent per a l’obtenció de la
llicència municipal per una activitat dedicada a una estació de servei de venda
de carburants amb rentador de vehicles a la parcel·la xx, sector xx, carretera NII pk. 660,8 d’aquesta localitat.
Atès que la Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 2012, va acordar
concedir a l’ESTACIÓ DE SERVEI MAS ROGER, SL la llicència ambiental per
a l’exercici de l’activitat dedicada a una Estació de Servei de venda de

carburants amb rentador de vehicles , a la parcel·la xx sector xx de la carretera
N-II, Pk 660,8 d’aquesta localitat, condicionant la seva efectivitat al compliment
d’una sèrie de mesures establertes tant en el projecte tècnic aportat, com les
proposades per la Ponència Ambiental Comarcal i l’enginyera municipal.
Atès que en virtut de la mateixa resolució, s’acordà que en cap cas no es podia
iniciar l’exercici de l’activitat fins que no s’hagués obtingut l’acta de control
inicial favorable, emesa per una entitat ambienta de control, de la qual se
n’havia de facilitar còpia a aquest Ajuntament, acompanyada d’un certificat
emès pel tècnic director de l’execució del projecte en el qual s’indiqués
l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència ambiental atorgades
i a les condicions apuntades en el punt segon del mateix acord.
Atès que mitjançant escrit entrat en aquest ajuntament el dia 02.08.13, registrat
amb el número 3542, el senyor JCS, enginyer del projecte, aporta el certificat
final d’obra visat, així com l’acta de control favorable.
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal en data 01.10.13, el contingut
literal del qual es transcriu a continuació:
“Vista la documentació presentada per part del Sr. JCS, corresponent a
l’expedient que es tramita a nom de ESTACIO SERVEI MAS ROGER, S.L.,
mitjançant registre general d’entrada núm. 3542 de data 2 d’agost de 2013, per a
l’obtenció de llicència municipal ambiental d’una activitat d’estació de servei de
venda de carburants amb rentador de vehicles, a la parcel·la 2, sector U5B, Ctra.
N-II, Pk 660.8, d’aquesta localitat, la tècnica que subscriu en considera el
següent:
En data 18 d’abril de 2013 es va portar a terme l’Acta de Control Inicial
d’activitats comercials–benzineres, per part d’una Entitat Ambiental de Control
amb resultat “desfavorable amb incidència lleu sobre el medi ambient”. Es van
detectar inconformitats en la presentació de documentació, atorgant un termini de
90 dies per subsanar-les. Aquestes deficiències van ser esmenades tal com
consta en l’informe de control mediambiental de data 12 de setembre de 2013,
emès per la mateixa Entitat Ambiental de Control, emetent un pronunciament
definitiu respecte a la continuació de l’activitat de “favorable sense incidències”.
En la mateixa acta es fa constar que l’activitat s’ajusta al projecte aprovat per
l’administració, a les condicions de llicència atorgada i al certificat final
d’instal·lacions, per bé que s’han introduït unes modificacions no substancials
bàsicament concentrades en la incorporació d’un grup electrogen auxiliar per
donar subministrament elèctric a l’estació de servei en cas de caiguda de la
tensió, en la nova ubicació del punt d’abocament i en el desplaçament de la
caseta de serveis, modificacions respecte el projecte que han quedat reflectides
al certificat final d’execució de projecte presentat pel titular.
En la mateixa data de 18 d’abril de 2013 es va fer l’acte de comprovació en
matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi per part de la mateixa Entitat
Ambiental de Control, i es va certificar que les condicions de seguretat en matèria
de prevenció i seguretat en cas d’incendi són totes suficients. En el mateix

certificat es fa constar que l’activitat s’ajusta a la documentació tècnica i
requeriments específics inclosos a la llicència o autorització administrativa.
Respecte a l’examen del conjunt de mesures correctores per determinar el seu
grau d’eficàcia i per si són suficients per garantir les proteccions escaients en
relació a l’entorn, a la vista de la verificació feta per l’Entitat Ambiental de Control,
la tècnica que subscriu considera que ja han estat suficient i detalladament
analitzades per aquest ens amb resultat positiu.
Atenent a tot l’esmentat, la tècnica sotasignat entén que pot donar-se per
satisfactori el grau de compliment de les condicions que figuren a la llicència
atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 2012, i
per tant, pot atorgar-se la definitiva llicència ambiental.
Per últim, i atès que es tracta d’una activitat inclosa en l’annex II, cal remetre una
còpia de l’Acta de Control Inicial a la Ponència Ambiental Comarcal per al seu
coneixement i efectes.
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior
criteri. “

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la
Tinència de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Autoritzar a la societat ESTACIÓ DE SERVEI MAS ROGER, SL
l’exercici de l’activitat dedicada a una Estació de servei de venda de carburants
amb rentador de vehicles, a la parcel·la xx, sector xx, de la carretera N-II, Pk
660,8 d’aquesta localitat.
SEGON.-L’activitat autoritzada se sotmetrà a controls periòdics cada sis anys
d’acord amb l’article 71.2 c) de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i
control ambiental de les activitats a més de les revisions periòdiques que
determini la legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o residus.
TERCER.- Trametre al consell comarcal del Maresme, còpia de l’acta de control
inicial pel seu coneixement.
QUART.- Inserir aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per tal
que qualsevol interessat pugui formular-hi les al·legacions que estimi
convenients.
5.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE
REFORMA DE LA PLANTA SEMISOTERRADA I ELS ESPAIS EXTERIORS
DEL MAS DE “CA L’ALBERTÍ”, UBICAT A LA PLAÇA INDÚSTRIA, xx
Vista la instància presentada pel senyor PGC, en nom i representació de la
mercantil EL CUB D’EN NICO, S.L., amb la qual sol·licita llicència de primera

ocupació de les obres de reforma de la planta semisoterrada i els espais
exteriors del mas de “CA L’ALBERTÍ”, ubicat a la Plaça Indústria, xx.
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 20 de setembre de
2013, el contingut del qual és:
“Antecedents:
En el darrer informe emès el dia 25 de març d’enguany s’esmentava al respecte
el següent:
“Respecte el punt 3r, manca ajustar la porta corredissa a l’article 21.9 de les
N.N.S.S.:
3. La porta metàl·lica corredissa que hi ha instal·lada continua essent totalment
opaca, quan tindria que tenir les mateixes característiques que la tanca existent
d’aquesta finca, una base opaca i la resta calada.
L’article 21.9 de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents contempla al
respecte el següent:
Article 21.9. Tancaments: Són els elements que delimiten els espais no edificats
corresponents a parcel·les contigües o la separació entre elles i els vials. Quan
no s’especifiqui el contrari podran ser opacs fins una alçada de 0,80 metres i
calats o vegetals fins un màxim de 2,00 metres totals, mesurats des de la
rasant del carrer.(...).

Pel que fa als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les
obres.
En conseqüència, en base als paràmetres contemplats a l’article 21.9 de les
Normes Subsidiàries de Planejament vigents, s’informa desfavorablement a
la concessió de la llicència de primera ocupació.”
Informe:
Practicada una nova inspecció visual al lloc referenciat, s’ha constatat que el
punt 3r s’ha resolt i els elements urbanístics no han resultat afectats per les
obres.
Per tant, s’informa favorablement a la sol·licitud de la llicència de primera
ocupació”.

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 1 d’octubre de 2013, el
contingut del qual és:
“Una vegada revisades la sol·licitud i la documentació presentades pel senyor
PGC, en nom i representació de la mercantil EL CUB D’EN NICO, SL, per tal
d’obtenir llicència municipal de primera ocupació de les obres de reforma de la
planta semisoterrada i els espais exteriors del mas de “Ca l’Albertí”, ubicat a la
Plaça Indústria, xx, de Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als
següents:

ANTECEDENTS
1r.- Mitjançant escrit de data 27.09.2012, registrat d’entrada amb el número 3962,
el senyor Pere Guillén Cortés, en nom i representació de la mercantil EL CUB
D’EN NICO, SL, sol·licita llicència per a la primera ocupació de les obres de
reforma de la planta semisoterrada i els espais exteriors del mas de “Ca l’Albertí”,
ubicat a la Plaça Indústria, xx, per a les quals va obtenir llicència d’obres majors
en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 22.03.2012 (exp.
4/2012).
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.- Els tècnics municipals han emès, en data 20.09.2013, informe favorable a la
concessió de la llicència de primera ocupació fent esment que les deficiències
reflectides a l’informe anterior, de data 25.03.2013, han estat resoltes i que els
béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres.
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
(TRLUC), emetre el següent
INFORME
Primer: La legislació aplicable és la següent:
arts. 187 i següents del TRLUC
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 següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, (LRJPAC)
article 27 i següents de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a
l’habitatge.
Segon: La primera utilització i ocupació, i el canvi d’ús dels edificis i de les
instal·lacions està subjecta a llicència urbanística, com declara l’article 187.1.e)
del 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.
D’acord amb l’article 27.1 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a
l’habitatge, la llicència urbanística de primera ocupació acredita el compliment de
les condicions que estableix la llicència d’obres d’edificació.
Tercer: 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 facultatiu director 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 i, si es
comprova que l’edificació s’ajusta al projecte aprovat i a les condicions fixades
per la llicència, informaran sobre la procedència de l’atorgament de la llicència de
primera utilització. En cas contrari, han d’emetre l’informe procedent i s’ha
d’acordar iniciar el 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.- Pel que fa la fiança dipositada, a l’informe tècnic es fa esment que els
elements urbanístics no han resultat afectats per les obres, per la qual cosa es
pot procedir a la devolució de la quantitat dipositada per aquest concepte.
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.
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, la funcionària sotasignant
informa favorablement sobre la concessió de la llicència de primera ocupació
sol·licitada.”

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 competencia 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 dispos en els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel
qual ’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 la
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència de primera ocupació a la mercantil EL CUB D’EN
NICO S.L. de les obres de reforma de la planta semisoterrada i els espais
exteriors del Mas de “Ca l’Albertí”, ubicat a la Plaça Indústria, xx sense perjudici
de tercers i salvat el dret de propietat.
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents euros amb
quaranta-sis cèntims (300,46 €).

TERCER.-Disposar la devolució de les fiançes dipositades en data 11 de gener
de 2012, dels valors urbanístics en risc per un import de cent vint euros amb
cinquanta-setcèntims (120,57 €) i dels residus de construcció la quantitat de doscents nou euros (209,00 €).
6.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL PER L’EXERCICI D’UNA
ACTIVITAT DESTINADA A UN BAR-RESTAURANT A LA PLAÇA DE LA
INDUSTRIA NÚMERO xx D’AQUESTA LOCALITAT
En data 29 de desembre de 2011, el senyor JMN, en nom i representació de la
societat El Cub d’en Nico, SL, va presentar en el registre general de
l’Ajuntament, una sol·licitud amb documentació annexa, per tal que li fos
atorgada la llicència municipal per exercir una activitat dedicada a un bar
restaurant a la Plaça de la Industria número xx d’aquesta localitat.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 de març de
2012 va acordar concedir a la societat EL CUB D’EN NICO, SL, la llicència
ambiental d’instal·lació per a l’exercici de l’activitat dedicada a un bar-restaurant
en l’immoble ubicat a la Plaça Industria número 3 de Canet de Mar, d’acord
amb el projecte presentat pels tècnics col·legiats números 14422 i 13.754 del
col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya i les proposades per
l’enginyera municipal, si bé es condicionà l’efectivitat de la llicència al
compliment d’una sèrie de determinacions i mesures correctores.
Atès que entre les dates 13.08.12 i 21.11.12, el senyor JMNA, en nom i
representació de la societat EL CUB D’EN NICO, SL va entrar en aquest
Ajuntament un escrit en al qual adjunta el certificat final conforme l’activitat
s’ajusta al projecte aprovat i s’han adoptat totes i cadascuna de les mesures
correctores imposades, signat per tècnic competent i visat pel corresponent
col·legi oficial, a més de tots els documents i certificats requerits en l’acord pres
per la Junta de Govern Local, de data 8 de març de 2012.
Vista l’acta de comprovació, subscrita per l’enginyera municipal, en data
27/11/2012, la qual especifica que es pot iniciar l’exercici de l’activitat,
condicionat a la col·locació d’un rètol d’aforament, mesura que havia de
comunicar a l’ajuntament mitjançant escrit, una vegada adoptada.
En data 28.02.13, el senyor JMNA mitjançant correu electrònic remet unes
fotos, en les quals es constata que ha procedit a la col·locació del rètol
d’aforament requerit.
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la
Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Autoritzar l’exercici de l’activitat dedicada a bar restaurant,
sol·licitada per la societat EL CUB D’EN NICO, SL ubicada a la Plaça de la
Industria número xx d’aquesta localitat, havent-se complert els requisits i
adoptat les mesures correctores adequades.
SEGON.- L’activitat autoritzada es sotmetrà a controls periòdics cada quatre
anys d’acord amb l’article 132 del Decret 112/2010 de data 31 d’agost pel qual
s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
TERCER.- Fer saber a la societat EL CUB D’EN NICO, SL que, de conformitat
amb el que estableix la Disposició addicional vuitena de l’Ordenança reguladora
de la intervenció integral de l’Administració ambiental en les activitats i les
instal·lacions, en cas que la interessada prevegi la instal·lació d’un rètol
d’informació de caràcter fix en la seva instal·lació, visible des de la via pública o
des dels espais interiors de l’activitat de pública concurrència haurà de ser, com
a mínim, redactat en català.
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REFORMA
DEL PATI EXTERIOR DE LA PARCEL.LA I DEL MUR MITJANER DE
SEPARACIÓ AMB ELS VEÏNS AL CARRER JOAN OMS NÚMERO xx
Vista la instància presentada pel senyor AJP, en virtut de la qual sol·licita
llicència d’obres menors per a la reforma del pati exterior de la parcel.la i del
mur mitjaner de separació amb els veïns al carrer Joan Oms número xx.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 30 de setembre del 2013,
el contingut del qual és:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en reformar el
pati exterior sud-oest de la parcel.la situada al C/ Joan Oms, xx, per tal d’ajustar
l’obra als paràmetres de la normativa vigent, d’acord amb el requeriment efectuat
per part de l’Ajuntament on s’indicava que calia “restaurar el tram de jardí on
s’han efectuat les obres fora d’ordenació al seu estat original”.
Les obres esmentades, detallades al projecte tècnic redactat per l’arquitecte
tècnic GSR, s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, per tant,
s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència, amb les següents
condicions:







Prèviament a qualsevol actuació, caldrà formalitzar la corresponent
llicència d’obres, fent la sol·licitud d’acord amb el model oficial, aportant la
documentació complementària necessària i liquidant els imports de taxes,
impostos i fiances que pertoqui.
No es tocarà cap element estructural de l’habitatge existent.
L’acabat dels murs i tancaments 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 2 d’octubre de 2013, el
contingut del qual és:
“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 30.09.13, informe favorable sobre
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma del pati
exterior de la parcel·la i del mur mitjaner de separació amb els veïns al carrer
Joan Oms, xx, sol·licitada pel senyor AJP, s’emet el següent
INFORME
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud de l’interessat, arran del requeriment efectuat en virtut del Decret núm.
674/2013, de 10 de juny, de l’Alcaldia, pel qual es va resoldre el següent:
PRIMER.- Incoar, de conformitat amb l’article 212 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU), al senyor AJP com a propietari de l’habitatge
ubicat al carrer Joan Oms, xx, procediment de restauració de la legalitat
urbanística per haver efectuat obres sense la corresponent llicència,
actualment finalitzades, incomplint, en sòl urbà, les determinacions
urbanístiques sobre edificació, consistents en la construcció d’una
paret/mur a tocar de la finca veïna, d’una terrassa i moviments de
terres.
SEGON.- Comunicar al senyor AJP que tal i com es desprèn de
l’informe tècnic municipal de data 17 de maig d’enguany, aquestes
obres apareixen com a no susceptibles de legalització, és a dir, fora
d’ordenació.
TERCER.- Comunicar al Sr. AJP que les mesures de restauració
susceptibles de ser adoptades s’hauran de reflectir en el corresponent
projecte tècnic signat per un tècnic competent, on s’especifiquin les
actuacions que es duran a terme per ajustar-se als paràmetres
urbanístics vigents, i que s’haurà de presentar en aquest Ajuntament
per a la seva aprovació.
QUART.- Atorgar als interessats, segons preveu l’article 267 del mateix
Reglament, un termini de quinze dies de vista i audiència en l’expedient,
a fi i efecte que puguin presentar els documents o al·legacions que
estimin convenients.
Segon.- 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.
Tercer.- No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat la liquidació de
l’ICIO ni de les taxes urbanístiques ni que hagin estat dipositades les garanties
legals exigibles.

Abans de retirar la llicència, doncs, caldrà practicar les corresponents
liquidacions, tenint en compte que l’obra ha estat iniciada sense disposar de
llicència, per la qual cosa la taxa a aplicar serà pel concepte “Tramitació de
llicència d’obra menor amb projecte sense llicència”.
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança,
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança.
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat la liquidació per aquest
concepte, per la qual cosa caldrà fer-ho abans de retirar la llicència.
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que
consten a l’informe tècnic.”

RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor AJP per a la reforma del pati
exterior de la parcel.la i del mur mitjaner de separació amb els veïns al carrer
Joan Oms número xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat,
amb les condicions següents:




Prèviament a qualsevol actuació, caldrà formalitzar la corresponent
llicència d’obres, fent la sol·licitud d’acord amb el model oficial,
aportant la documentació complementària necessària i liquidant els
imports de taxes, impostos i fiances que pertoqui.
No es tocarà cap element estructural de l’habitatge existent.





L’acabat dels murs i tancaments 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 sobre
construccions per import de cent vuitanta-quatre euros amb setanta-vuit
cèntims (184,78 €) i les taxes urbanístiques per import de setanta-cinc euros
amb vuitanta cèntims (75,80 €).
TERCER.- Comunicar als interessats que, previ pagament de l’impost sobre
construccions i taxes urbanístiques, caldrà dipositar dues fiances: una en
concepte de garantia per als valors urbanístics en risc de noranta-dos euros
amb trenta-nou cèntims (92,39 €), i l’altra pels residus de la construcció de
150.00€ (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ
informe favorable dels tècnics municipals, amb aportació d’un certificat de
residus expedit per l’abocador controlat.
8.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REFORMA EDIFICI
EXISTENT A LA RONDA DOCTOR ANGLES XX, DESTINAT A 3 LOCALS EN
PLANTA BAIXA I DOS HABITATGES EN PLANTA PRIMERA
Vista la instància presentada pel senyor LJR, en nom i representació d’ell
mateix, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la reforma d’edifici
existent a la Ronda Doctor Angles, XX, destinat a 3 locals en planta baixa i dos
habitatges en planta primera.
Vist l’informe de l’arquitecte tècnica municipal de data 26 de setembre de 2013,
el contingut del qual és:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es
comprova que les obres que es pretenen realitzar a l’edifici existent de planta baixa i
planta pis situat a la Ronda Dr. Anglès, x cantonada C/ Mas Feliu, xx, consisteixen en
l’enderroc i nova formació de parets divisòries a la planta baixa per a definir-ne els
locals, la redistribució interior de l’habitatge situat a la planta 1a, porta 2a i l’enderroc i
nova formació de parets divisòries al terrat de la planta coberta.
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes
subsidiàries de planejament, es constata que la finca de referència està inclosa al
sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2 “ordenacions
en banda”, subzona 2a “ordenacions amb pati”:
-

Amplada mínima de parcel·la de 4.50 m.
Alçada reguladora màxima 10.00 m., equivalent a PB+2PP.
Alçada lliure de la PB entre 3.00 m. i 4.00 m.
Profunditat edificable en planta pis de 12,00 m.
Ocupació en PB del 100 % de la superfície.

Usos admesos: residencial, comercial, magatzem, oficines, serveis,
equipaments, garatges i tallers amb limitació de molèsties.
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa
FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres majors.”

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 27 de setembre
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 data 22.08.2013, pel senyor LJR per tal d’obtenir
llicència municipal d’obres majors per a la reforma d’edifici existent a la ronda Dr.
Anglès, xx, destinat a 3 locals en planta baixa i dos habitatges en planta primera,
de Canet de Mar, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte FBA, s’emet el
següent
INFORME
Primer.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLUC), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per
les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres.
Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa
aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a
poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica
l’article 75.1 ROAS.
Tercer.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a
què es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta
municipal en data 26.09.13.
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports
corresponents a la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors
urbanístics en risc i per residus de la construcció, consta acreditat que s’ha
efectuat ambdós dipòsits.
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres.
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la
concessió de la llicència sol·licitada.”

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament

d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament
de Canet de Mar.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta
junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta
de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor LJR per a la reforma edifici
destinat a 3 locals en planta baixa i dos habitatges en planta primera ubicat a la
Ronda Doctor Angles, XX, d’acord al projecte de l’arquitecte FBA, sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística
municipal aprovades per Junta de Govern Local de data 13 de setembre de
2007.
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions per un import de dos-cents vint-i-dos euros amb trenta-dos
cèntims (222,32 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents trenta-tres
euros amb noranta-nou cèntims (333,99 €).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en
concepte de valors urbanístics en risc per import de cent onze euros amb setze
cèntims (111,16 €) i dels residus de construcció per import de cent cinquanta
euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de
la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en
un gestor autoritzat.
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de
les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació
d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposa les ordenances
fiscals vigents.

9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A FER ENVÀ
PLUVIAL AMB PLAQUES D’ACER PRELACAT BLANC AL CARRER
CALDETA, xx
Vista la instància presentada per la Sra. EMG, en virtut de la qual sol·licita
llicència d’obres menors per a fer envà pluvial amb plaques d’acer prelacat
blanc al carrer Caldeta, xx.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 2 d’octubre del 2013, el
contingut del qual és:
“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta de l’escrit i
les fotografies que detallen les façanes on es vol fer l’envà pluvial, tot indicant
que no s’instal·laran bastides.
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 envà pluvial amb plaques d’acer prelacat blanc a les façanes
laterals de la construcció posterior de la finca del carrer Caldeta, xx, amb les
següents condicions:

No es tocarà cap element estructural.

Únicament es tractarà amb envà pluvial les parets laterals de la construcció.
La paret de tanca que acompanya l’escala exterior s’haurà de tractar amb un
arrebossat i pintat de color blanc o terrós clar.

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

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 3 d’octubre de 2013, el
contingut del qual és:
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 2.10.2013, informe
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a fer envà
pluvial amb plaques d’acer prelacat blanc al carrer Caldeta, xx, sol·licitada per la
senyora EMG, s’emet el següent
INFORME
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article
75.1 ROAS.
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals
exigibles.

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

RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. EMG, per a fer envà pluvial amb
plaques d’acer prelacat blanc al carrer Caldeta, xx, sense perjudici de tercers i
salvat el dret de propietat.
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost
s/construccions per import de 75,40€ (setanta-cinc euros amb quaranta cèntims
d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 37.90 € (trenta-set euros amb
noranta cèntims d’euro).
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics
en risc de 60€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de
150.00 € (cent cinquanta euros).

10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL C/VGE. DE
MONTSERRAT, xx, PER A L’ARRANJAMENT DE FAÇANA AMB TREBALLS
VERTICALS
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del C/ Vge. De
Montserrat, xx, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a
l’arranjament de façana amb treballs verticals.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 3 d’octubre del 2013, el
contingut del qual és:
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen
realitzar consisteixen en arranjar la façana, amb treballs verticals, de l’edifici
situat al C/ Verge de Montserrat, xx.
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres
menors amb les següents condicions:





No es tocarà cap element estructural.
L’acabat de la façana 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 3 d’octubre de 2013, el
contingut del qual és:
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 2.10.2013, informe
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a
l’arranjament de façana amb treballs verticals al carrer Verge de Montserrat, xx,
sol·licitada per la Comunitat de Propietaris de l’immoble, s’emet el següent
INFORME
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article
75.1 ROAS.
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals
exigibles.
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència

d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança,
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança.
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via
pública en el transcurs de les obres.
En virtut de tot això, s’ informa favorablement sobre la concessió de llicència
d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a l’informe tècnic.”

RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del C/Vge.
De Montserrat, xx, per a l’arranjament de façana amb treballs verticals, sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per import de 180,80 € (cent vuitanta euros
amb vuitanta cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 37.90 €
(trenta-set euros amb noranta cèntims d’euro).
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics
en risc de 90.40 € (noranta euros amb quaranta cèntims d’euro) i l’altra en
concepte de fiança per als residus de la construcció de 150.00 € (cent
cinquanta euros).

11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONDICIONAR
EL LOCAL SITUAT AL C/AMPLE, xx COM A OFICINA BANCÀRIA
Vista la instància presentada pel Sr. LFB, en representació del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors
per a condicionar el local situat al C/Ample, xx com a oficina bancària.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 d’octubre del 2013, el
contingut del qual és:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en condicionar
el local situat a la planta baixa del C/ Ample, xx, com a oficina bancària.
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres
menors amb les següents condicions:


No es tocarà cap element estructural.”

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 7 d’octubre de 2013, el
contingut del qual és:
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 7.10.13, informe
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a
condicionar el local ubicat al carrer Ample, xx com a oficina bancària, sol·licitada
pel senyor LFB, en nom i representació de la mercantil BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, SA, s’emet el següent
INFORME
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article
75.1 ROAS.
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals
exigibles.
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança,
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de

tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança.
Al projecte presentat es fa constar per escrit que no s’ocuparà la via pública en el
transcurs de les obres.
Quart.- D’acord amb la documentació presentada, en el local objecte de la
llicència s’hi vol instal·lar una oficina bancària, activitat innòcua per a la
legalització de la qual cal presentar una comunicació acompanyada d’una
declaració responsable.
Tot i que 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, cal tenir en compte que en el cas present
l’inici de l’activitat està condicionat a la presentació d’una comunicació prèvia, de
manera que l’activitat es pot començar a exercir des del moment en què es
presenta la documentació esmentada.
D’aquí es desprèn que, si ha estat necessària la realització d’alguna obra,
aquesta ha hagut de ser autoritzada amb anterioritat.
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que
consten a l’informe tècnic.”

RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. LFB, en representació del Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., per a condicionar el local com a oficina
bancaria, al carrer Ample, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de
propietat.
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per import de 2.853,45 € (dos mil vuit-cents

cinquanta-tres euros amb quaranta-cinc cèntims d’euro) i les taxes
urbanístiques per import de 116,33 € (cent setze euros amb trenta-tres cèntims
d’euro).
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics
en risc de 1.426,73 € (mil quatre-cents vint-i-sis euros amb setanta-tres cèntims
d’euro) i l’altra en concepte de fiança per als residus de la construcció de
150.00 € (cent cinquanta euros).
12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A L’ADEQUACIÓ
DE CUINA I BANY AL C/VGE. DEL CARME, xx
Vista la instància presentada per la Sra. MIMP, en virtut de la qual sol·licita
llicència d’obres menors per a l’adequació de cuina i bany al C/Vge. Del Carme,
xx.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 d’octubre del 2013, el
contingut del qual és:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en condicionar
el local situat a la planta baixa del C/ Ample, xx, com a oficina bancària.
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres
menors amb les següents condicions:

No es tocarà cap element estructural.

No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les
condicions d’habitabilitat existents”

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 7 d’octubre de 2013, el
contingut del qual és:
“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 7.10.13, informe favorable sobre
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’adequació de cuina i
bany al carrer Verge del Carme, xx, sol·licitada per la senyora MIMP, s’emet el
següent
INFORME
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article
75.1 ROAS.

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

RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. MIMP, per a l’adequació de cuina
i bany al C/Vge. Del Carme, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de
propietat.
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per import de 80.00 € (vuitanta euros) i les
taxes urbanístiques per import de 37.90 € (trenta-set euros amb noranta
cèntims d’euro).
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics

en risc de 60.00 € (seixanta euros) i l’altra en concepte de fiança per als residus
de la construcció de 150.00 € (cent cinquanta euros).
13.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS
PARROQUIAL DE CANET DE MAR, PER A L’ANY 2013
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals
o sectorials dels veïns.
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats.
Que entre els fins estatutaris de Càritas Parroquial de Canet de Mar figura la
promoció i la col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials
i socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultats per a la
seva integració social.
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar és una entitat idònia per contribuir
al desenvolupament de la política social de les corporacions locals.
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas Parroquial de Canet de
Mar hi ha un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter
social.
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar també està disposada a
col·laborar amb l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries
a les competències pròpies locals.
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Càritas Parroquial de Canet de
Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2013, el qual es transcriu a
continuació:
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas
Parroquial de Canet de Mar, any 2013.
Canet de Mar, 14 d’octubre de 2013
REUNITS
D’una part l’Il·lustríssim Sr. Jesús Marín i Hernàndez, en la seva qualitat
d’alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la secretària general
de la corporació Núria Mompel Tusell, com a assessora legal preceptiva
segons allò que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.

I d’altra part el Mossèn Salvador Juanola Cadena, president de Càritas
Parroquial de Canet de Mar (a partir d’ara Càritas), amb domicili a Canet de
Mar.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el
present conveni.
EXPOSEN
Que Càritas és una entitat local constituïda l’any 2008, reconeguda per
Càritas Diocesana de Girona i que desenvolupa tasques d’ajut a persones
necessitades mitjançant donatius i/o voluntariat.
Que Càritas desenvolupa de forma continuada al llarg de l’any tot un seguit
d’activitats en coordinació amb els serveis socials municipals.
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al
foment d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en
l’àmbit cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica,
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança
municipal de subvencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei
38/2003 general de subvencions.
Que les esmentades línies de treball de Càritas poden ser considerades de
“fi públic” i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar.
Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2013 té consignada
la quantitat de 2.500,00 € en concepte de subvenció per a l’entitat Càritas
Parroquial de Canet de Mar, amb càrrec a la partida 40 23100 48027. Vist
això, d’acord amb l’article 7a de l’ordenança municipal que regula les bases
per a la concessió de subvencions, aquesta subvenció pot concedir-se
directament i es canalitzarà a través d’un conveni de col·laboració.
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració
de conformitat amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas comparteixen, entre
d’altres, l’objectiu de desenvolupar activitats socials conjuntes, com poden
ser:
-

L’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, juntament
amb Càritas Parroquial de Canet de Mar i Creu Roja Maresme Centre,
tenen la voluntat de poder donar resposta a les demandes de necessitat
d’aliments a les persones que presentin una situació de risc d’exclusió
social. D’aquesta voluntat sorgeix “CANET ALIMENTS”, com a treball i
coordinació de les tres entitats en aquest projecte. Sota la valoració
tècnica de les necessitats per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament
de Canet de Mar, Càritas col·laborarà en la compra dels aliments
complementaris de primera necessitat que facin falta a més de participar
en tota l’organització del projecte

-

atenció a les demandes puntuals d’emergència social, prèviament
pactades amb els serveis socials, amb els recursos humans i materials
de què disposa l’entitat
organització i funcionament del rober
qualsevol altra activitat, programa, servei, projecte o iniciativa que es
pugui desenvolupar de mutu acord amb l’ajuntament

SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats,
Càritas s’haurà de coordinar amb els serveis socials municipals.
TERCERA.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas han acordat
treballar en un seguit d’activitats, el projecte que l’Ajuntament subvencionarà
serà el de la compra d’aliments de primera necessitat.
QUARTA.- Càritas declara complir els següents requisits necessaris per a
l’obtenció de subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar a
comprovar-ho i obtenir els certificats corresponents:
a)
Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost
sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre societats.
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)
No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte
contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.
CINQUENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2013
al finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció per un
import de 2.500,00 €, que es pagarà en dos terminis: una bestreta del 50%
durant l’any 2013 i l’altre 50% una vegada justificada la despesa.
SISENA.- És obligació de Càritas:
-

Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni
Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la
publicitat dels actes.
Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels
fins.
Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat.
Justificar documentalment la realització del fi públic.
Presentar la documentació requerida dins el termini establert.

-

Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal
de Subvencions.

SETENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de
2014 en la forma següent:
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau
de realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del
període al que es circumscriu la subvenció.
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i
la documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte.
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat,
amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i,
en el seu cas, de la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui
d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut.
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat,
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre
del període corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import
subvencionat hauran de reunir els requisits següents:
- Seran originals.
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els
següents:
 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF)
 Identificació NIF del contractista
 Número de factura
 Lloc i data d’emissió de la factura
 Descripció del subministrament o servei
 Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el
preu, que consti “IVA inclòs”.
 Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals.
No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de
tiquets o vals en els casos següents:

Vendes al menor

Transport de persones

Serveis d’hosteleria i restauració

Subministrament de begudes i comestibles

Revelat de fotografies
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són





Número
NIF de l’emissor
Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs”
Contraprestació total.

e)

La liquidació econòmica de l'activitat.

f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou
concedida.
g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.
VUITENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2013.
NOVENA – D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals,
la subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i
reduïble en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 916/2013, de 6 de juliol de 2013, pel qual es va
resoldre subscriure un conveni individualitzat amb l’entitat Càritas Parroquial de
Canet de Mar, aprovar la despesa corresponent amb càrrec al pressupost per a
l’any 2013 i establir les formes i terminis de pagament i de justificació.
Vist i trobat conforme el programa de treball de les activitats a fer al municipi de
Canet de Mar, pel que fa a la promoció del voluntariat i les activitats socials.
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant
Decret núm. 555/2011 de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la
Tinència d’Alcaldia de Benestar Social, Família, Joventut i Festes Populars,
s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb Càritas Parroquial de Canet
de Mar per a l’any 2013.
SEGON.- Nomenar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família i
Joventut, la senyora Cati Forcano Isern, o persona en qui delegui, i la senyora
Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials, com a representant de
l’Ajuntament, membres de la comissió paritària que farà les funcions de
seguiment, coordinació i control de l’aplicació d’aquest conveni.
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que
siguin necessaris per dur a terme aquest acord.
14.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB SÀLVIA
ASSOCIACIÓ DE DONES, PER A L’ANY 2013
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el

desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals
o sectorials dels veïns.
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats.
Que entre els fins estatutaris de Sàlvia Associació de Dones figura la promoció
d’activitats per a la dona i que dita entitat desenvolupa de forma continuada
durant l’any, tot un seguit d’activitats en coordinació amb els serveis socials
municipals.
Atès que Sàlvia Associació de Dones és una entitat idònia per contribuir al
desenvolupament de la política social de les corporacions locals.
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia Associació de Dones hi
ha un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social.
Atès que Sàlvia Associació de Dones també està disposada a col·laborar amb
l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries a les
competències pròpies locals.
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Sàlvia Associació de Dones i
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2013, el qual es transcriu a
continuació:
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia Associació
de Dones, any 2013.
Canet de Mar, 14 d’octubre de 2013
REUNITS
D’una part l’Il·lustríssim Sr. Jesús Marín i Hernàndez, en la seva qualitat d’alcalde
de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la secretària general de la
corporació Núria Mompel Tusell, com a assessora legal preceptiva segons allò
que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
I d’altra part la Sra. RCT, presidenta de Sàlvia, Associació de Dones de Canet de
Mar (a partir d’ara Sàlvia), amb domicili a Canet de Mar.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
conveni.
EXPOSEN
Que Sàlvia és una entitat local constituïda l’any 2001, reconeguda per al
Generalitat i que desenvolupa tasques de promoció de la dona.

Que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia existeix el interès mutu de
coordinar-se per dur a terme algunes activitats de promoció a la dona, com a
complementàries de les competències pròpies locals, per tal de fer més eficaç
l’atenció a aquest sector de la població.
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o
qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de
subvencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general
de subvencions.
Que les esmentades línies de treball de Sàlvia poden ser considerades de “fi
públic” i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar.
Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2013 té consignada la
quantitat de 1.680,00 € en concepte de subvenció per a l’entitat Sàlvia Associació
de Dones, amb càrrec a la partida 40 23100 48029. Vist això, d’acord amb
l’article 7a de l’ordenança municipal que regula les bases per a la concessió de
subvencions, aquesta subvenció pot concedir-se directament i es canalitzarà a
través d’un conveni de col·laboració.
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de
conformitat amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia comparteixen, entre d’altres,
l’objectiu de desenvolupar activitats com podem ser:
- proporcionar assessorament jurídic a dones que ho requereixin
- oferir suport psicològic puntual
- inclusió de dones amb problemes dins les activitats organitzades per l’entitat
- organitzar xerrades i/o conferències d’interès general i sortides culturals
SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats, Sàlvia
s’haurà de coordinar amb els serveis socials municipals.
TERCERA.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia han acordat
compartir l’objectiu de desenvolupar activitats diverses, el projecte que
l’Ajuntament subvencionarà serà el de sortides culturals.
QUARTA.- Sàlvia declara complir els següents requisits necessaris per a
l’obtenció de subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar a
comprovar-ho i obtenir els certificats corresponents:
g)
Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost
sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre societats.
h)
Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a compte.
i)
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.

j)
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.
k)
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.
l)
No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte
contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.
CINQUENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2013 al
finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció per un import
de 1.680,00 €, que es pagarà en dos terminis: una bestreta del 50% durant l’any
2013 i l’altre 50% una vegada justificada la despesa.
SISENA.- És obligació de Sàlvia:
-

Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni
Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels
actes.
Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins.
Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat.
Justificar documentalment la realització del fi públic.
Presentar la documentació requerida dins el termini establert.
Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de
Subvencions.

SETENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2014
en la forma següent:
h)
Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de
realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període
al que es circumscriu la subvenció.
i)
Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte.
j)
Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu
cas, de la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un
pressupost, s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut.
k)
Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat,
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del
període corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import
subvencionat hauran de reunir els requisits següents:
- Seran originals.
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents:


Identificació clara del beneficiari (nom i NIF)

Identificació NIF del contractista

Número de factura

Lloc i data d’emissió de la factura

Descripció del subministrament o servei

Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el
preu, que consti “IVA inclòs”.

Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals.
No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets
o vals en els casos següents:

Vendes al menor

Transport de persones

Serveis d’hosteleria i restauració

Subministrament de begudes i comestibles

Revelat de fotografies
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són




l)

Número
NIF de l’emissor
Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs”
Contraprestació total.
La liquidació econòmica de l'activitat.

m)
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.
n)
Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.
VUITENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2013.
NOVENA – D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en
tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 916/2013, de 6 de juliol de 2013, pel qual es va
resoldre subscriure un conveni individualitzat amb l’entitat Sàlvia, Associació de
Dones de Canet de Mar, aprovar la despesa corresponent amb càrrec al
pressupost per a l’any 2013 i establir les formes i terminis de pagament i de
justificació.
Vist i trobat conforme el programa de treball de les activitats a fer al municipi de
Canet de Mar, pel que fa a la promoció d’activitats per la dona.
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant
Decret núm. 555/2011 de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la

Tinència d’Alcaldia de Benestar Social, Família i Joventut, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb Sàlvia Associació de Dones
per a l’any 2013, amb relació a la promoció d’activitats per la dona.
SEGON.- Nomenar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família i
Joventut, la senyora Cati Forcano Isern, o persona en qui delegui, i la senyora
Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials, com a representant de
l’Ajuntament, membres de la comissió paritària que farà les funcions de
seguiment, coordinació i control de l’aplicació d’aquest conveni.
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que
siguin necessaris per dur a terme aquest acord.
15.- CONVOCATÒRIA 1/2013, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA, DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL 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, de promoció econòmica,
lúdic, festiu o qualsevol a altre 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, el termini de sol·licitud i la normativa específica que
sigui d’aplicació.
Vist que per acord del Plenari del Consell Municipal de Cooperació s’ha aprovat
la modalitat dels projectes de cooperació internacional a subvencionar per
aquest exercici, en concret, per a fer front a l’emergència humanitària de
desnutrició infantil al Níger,
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que
desenvolupa la Llei.
Atès que el Ple del CMCC, en sessió extraordinària de data 2 d’octubre de 2013
va aprovar les bases de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva,
de subvencions en l’àmbit de cooperació internacional del CMCC, per a
l’exercici 2013, que es transcriu a continuació:

Aprovació de les bases de la convocatòria, en règim de concurrència
competitiva, de subvencions en l’àmbit de cooperació internacional del
Consell Municipal de Cooperació de Canet de Mar (CMCC), per a l’exercici
2013
Vist que per acord del Plenari del Consell Municipal de Cooperació s’ha aprovat la
modalitat dels projectes de cooperació internacional a subvencionar per aquest
exercici, en concret, per a fer front a les següents emergències humanitàries al
Níger: desnutrició infantil i programes sanitaris pels damnificats.
Vist que la Comissió Permanent del Consell Municipal de Cooperació ha elevat
una proposta de bases per a la convocatòria de la subvenció d’aquest exercici en
virtut d’allò establert a l’art. 7.2 dels seus Estatuts, que es transcriuen a
continuació:
Bases per a la convocatòria de la subvenció de l’exercici 2013, en
règim de concurrència competitiva, en l’àmbit de cooperació
internacional, del Consell Municipal de Cooperació de Canet de Mar
1. Objecte i finalitat de la convocatòria.
1.- Objecte general
L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament de subvencionsen règim
de concurrència competitiva, donant compliment a l’article 6. Finalitats dels
Estatuts del Consell Municipal de Cooperació de Canet de Mar, aprovats en
el Ple de l’Ajuntament, en sessió del 29 de setembre de 2011, i
concretament en la que fa referència a la avaluació, regulació i decisió de a
quins projectes es destinaran els recursos destinats a la cooperació
internacional, tant els recaptats en les activitats del CMCC, com els que
l’Ajuntament de Canet de Mar destini dins dels pressupostos municipals a
aquest fi i d'acord amb l'Ordenança municipal que aprova les bases
reguladores de la concessió de subvencions en l’àmbit de cooperació
internacional, 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.
2. Finalitats/Objectius:
L’objecte d’aquestes bases és donar suport a projectes de cooperació
internacional que estiguin fent front a les següents emergències
humanitàries al Níger, i que es realitzin de forma efectiva durant l’exercici
2014:
a) Projectes i programes que lluitin contra la desnutrició infantil al
Níger.
b) Projectes i programes que ofereixin sanitat als damnificats per les
crisis nutricional i de malària al Níger, així com de les epidèmies que
se’n deriven.
2. Crèdits pressupostaris i quantia màxima de les subvencions.

La quantia màxima de import de les subvencions és la que s’especifica tot
seguit:
Partida Pressupostària

Dotació econòmica

40 23100 490000

26.000,00 €

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 que
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 i condicions per a les entitats beneficiàries
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, la Comunitat Autònoma o el municipi,
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)

No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de
delicte contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.
Es podrá acreditar mitjançant la presentació d’una declaració
responsable del representant de l’entitat.

g) Estar registrada com a entitat en el registre municipal de
l’Ajuntament de Canet de Mar, la qual podrà presentar una sol·licitud
a desenvolupar per compte propi o bé en col·laboració d’altres
entitats/associacions.
h) Ser persones
constituïdes.

jurídiques

sense

afany

de

lucre

legalment

i)

Que, d’acord amb els estatuts o normes reguladores de l’entitat
beneficiària, aquesta tingui objectius i finalitats coincidents amb
l’objecte i finalitats d’aquestes subvencions.

4. Requisits i condicions dels Projectes
a) Ser projectes que sorgeixin d’una necessitat endògena de la zona
on s’ha de portar a terme el projecte.
b) Tenir com a finalitat preferentment els sectors de la nutrició i la
sanitat.
c) Oferir garanties d’efectivitat dins el seu sector.
d) Iniciar-se dins els sis mesos següents a la data de lliurament de la
transferència a l’organització no governamental beneficiària.
e) Assolir els objectius perseguits en un termini raonable i, en tot cas,
no superior a dos exercicis pressupostaris posteriors al de
l’atorgament de la subvenció.
f)

Ser projectes que no es realitzin en zones declarades en guerra.

g) Ser projectes que no depenguin d’organitzacions que formin part de
les Nacions Unides.
5. Entitats excloses:
No podran concórrer en aquesta convocatòria de subvencions les
entitats que:
a) No estiguin registrades com a entitat en el registre municipal de
l’Ajuntament de Canet de Mar.
b) No siguin persones jurídiques sense afany de lucre legalment
constituïdes.
c) Que, d’acord amb els seus estatuts o normes reguladores, no
tinguin objectius i finalitats coincidents amb l’objecte i finalitats
d’aquestes subvencions.
7. Requisits de les sol·licituds.
1. Poden sol·licitar la subvenció tots aquells que, de conformitat amb l'article
4 de l'Ordenança, poden ser beneficiaris.
2. 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 a fer.

c) Certificat de l’acord de sol·licitud de subvenció.
d) Domiciliació bancària o certificat de concurrència.
e) Fotocòpia compulsada del DNI de tots els membres (només en cas
de grups de fet o sense personalitat jurídica).
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
desestiment i la sol·licitud s’arxivarà.
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.-En cas de que esdeclarés desert el concurs per a la subvenció de l’any
en curs, els fons es reservaran pel concurs de l’any següent.
8. 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 de finalització del termini per presentar
sol·licituds.
9. 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.
10. 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 Municipal de Cooperació, que està
format pels membres següents:
Presidenta: 1ª tinenta d’alcalde de l'Ajuntament de Canet de Mar, Sra.
Caterina Forcano Isern.
Vicepresident: Sr. TJN, president de l’Associació d’Ajut Humanitari GEA XXI,
Vocals: Sr. JVR, membre de DUGÚ Associació.
Sr. MALC, membre de l’ACPO.
Sra. RC, membre de l’AMPA IES Domènech i Montaner

Sra. AMGB, membre de SÀLVIA, associació de dones de Canet.
Secretària: Tècnica de Serveis Socials, Sra. Núria Gibert Llobet.
Una vegada les sol·licituds estiguin valorades, el Consell Municipal de
Cooperació elevarà la proposta d’atorgament de la subvenció/subvencions a
la Junta de Govern Local la qual haurà de resoldre en el termini màxim de
quinze dies.
11. 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.
- Fer constar la col·laboració o 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.
- Participar en una conferència pública a Canet de Mar per explicar les
dimensions de l’emergència en qüestió i com la seva organització hi està
interactuant.
- Oferir les màximes garanties de fer arribar els fons dels que esdevenen
beneficiàries als projectes de l’emergència o emergències pels quals se’ls hi
atorguen.
- Participar en una segona conferència pública a Canet de Mar per explicar
en què han estat utilitzats els fons que han rebut i mostrar i sensibilitzar els
canetencs de la importància de la seva solidaritat i cooperació amb el
projecte en el que han col•laborat.
12. Justificació de la subvenció
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 2015, la
justificació de les subvencions atorgades en l’exercici anterior. Aquest
termini té caràcter improrrogable.
2. La documentació que hauran de presentar els beneficiaris, que serà
valorada per la comissió permanent del Consell Municipal de Cooperació, i
validada per la Intervenció municipal 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 les actuacions que s’han realitzat per fer front a l’emergència
humanitària per a la qual s’ha destinat la subvenció, així com el
nombre de persones que s’han beneficiat d’aquestes accions,
sempre fetes dins del període al que es circumscriu la subvenció.

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les
publicacions i la documentació gràfica que hagués generat la
publicitat de l’acte.
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de
l’activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import,
data d’emissió i, en el seu cas, de la data de pagament. En cas que
la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les
desviacions que hi hagi hagut.
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat,
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol•licitud i
datades dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures
que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits
següents:
-

Seran originals.
Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.
Faran referència a despeses generades per l'activitat
objecte de subvenció.
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que
són els següents:
i. Identificació clara del beneficiari (nom i NIF)
ii. Identificació NIF del contractista
iii. Número de factura
iv. Lloc i data d’emissió de la factura
v. Descripció del subministrament o servei
vi. Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi
repercutida dins el preu,
que consti “IVA
inclòs”.
vii. Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis
professionals.
e) No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la
presentació de tiquets o vals en els casos següents:
i. Vendes al menor
ii. Transport de persones
iii. Serveis d’hosteleria i restauració
iv. Subministrament de begudes i comestibles
v. Revelat de fotografies
f) Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són
i. Número
ii. NIF de l’emissor
iii. Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs”
iv. Contraprestació total.
g) La liquidació econòmica de l'activitat.
h) 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.

i)

Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la
procedència.

13. Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds.
L’import de la subvenció en relació amb la puntuació, serà l’import màxim
consignat per 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.- Nombre de damnificats que esdevindran beneficiaris:
de 0 a 30 punts.
2.- Dèficit d’activitats anàlogues per a la mateixa població damnificada:
de 0 a 15 punts.
3.- Condicions agreujants de la zona:
de 0 a 40 punts.
a) Sequera:
de 0 a 10 punts.
b) Manca d’accés a l’aigua potable:
de 0 a 10 punts.
c) Malària:
de 0 a 10 punts.
d) Epidèmies: còlera, xarampió, meningitis, diarrees... de 0 a 10 punts.
4.- Condicions sociopolítiques de la zona:
de 0 a 15 punts.
a) Carència de serveis de salut:
de 0 a 5 punts.
b) Carència d’ajut social i polític del propi país: de 0 a 5 punts.
c) Poblacions desplaçades:
de 0 a 5 punts.
14. Mitjàde notificació
La resolució de concessió de les subvencions, a proposta del Consell
Municipal de Cooperació, 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.
15. Forma de pagament
Sense perjudici de l’establert a l’article 12 d’aquestes bases, el pagament de
la subvenció es farà en el termini màxim d’un mes a comptar a partir del dia
següent a l’acord de concessió de la subvenció.
En cas que les entitats no justifiquin correctament la subvenció rebuda, se’ls
exigirà la devolució de la mateixa amb els perjudicis que això els hi pugui
comportar.

16. Esgotament de la via administrativa.
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra ella, només cap
recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini
d’un mes a comptar 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, en el seu cas, 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), els articles 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 seva interposició sense que s’hagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del 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.
17. Disposició final
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d'aplicació l'Ordenança
municipal i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim
local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

D’acord amb la proposta del Ple del Consell Municipal de Cooperació de Canet
de Mar, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar
Social, Família, Joventut i Festes Populars, s’acorda per unanimitat:
ÚNIC.- Aprovar les bases de la convocatòria, en règim de concurrència
competitiva, de subvencions en l’àmbit de cooperació internacional del CMCC,
per a l’exercici 2013 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, en el termini de 30 dies naturals a
comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP, la documentació
prevista a l’article 7 de la convocatòria.

16.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 23 FINS AL DIA 27 DE
SETEMBRE DE 2013
Núm.
Data
1023 23/09/2013
1024 23/09/2013
1025 23/09/2013
1026 23/09/2013
1027 23/09/2013
1028 23/09/2013
1029 23/09/2013
1030 23/09/2013
1031 24/09/2013
1032 24/09/2013
1033 24/09/2013
1034 24/09/2013
1035 25/09/2013
1036 25/09/2013
1037 25/09/2013
1038 25/09/2013
1039 25/09/2013
1040 25/09/2013
1041 25/09/2013
1042 25/09/2013
1043 26/09/2013
1044 26/09/2013
1045 26/09/2013
1046 26/09/2013
1047 26/09/2013
1048 26/09/2013
1049 26/09/2013
1050 26/09/2013
1051 26/09/2013
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059

26/09/2013
26/09/2013
27/09/2013
27/09/2013
27/09/2013
27/09/2013
27/09/2013
27/09/2013

Resum
Comunicació prèvia peixateria riera Buscarons, CC
Baixa mercat municipal BA
Sobreseure expedient sancionador civisme JR
Sobreseure expedient sancionador civisme SC
Autorització ús Masoveria Geganters
Festa setembre ADAK
Lloguer camp de futbol Viatges Tauro
Incoació expedient tasques d'arquitectura
Despeses setmanals
Autorització ús de l'envelat
Incoació vehicle abandonat 4242DJB
Anul·lació baixa d'ofici
Renovació targeta discapacitat
Autorització sopar carrer àngel Guimerà
Resolució responsabilitat patrimonial MD
Resolució responsabilitat patrimonial PM
Resolució responsabilitat patrimonial Av. Maresme XXX
Resolució sancionadora expedient de civisme JB i MC
Incoació procediment restauració ronda Sant Jordi, XX
Compra nínxol
Anul·lació baixa d'ofici
Anul·lació baixa d'ofici
Baixa activitat sabateria plaça Pau Casals, XX
Incoació baixa d'ofici activitat Dr. Guiteras, XX
Desistiment responsabilitat patrimonial RM
Incoació responsabilitat patrimonial SA
Registre entitats Plataforma per a la Llengua - col·lectiu l'Esbarzer
Incoar sancionador civisme grafits ACH
manament pagament a justificar despeses Certamen Elecció Pubilla i
Hereu Catalunya 2013
Denegació registre municipal d'entitats
Aprovació nòmina mes de setembre
Registre d'entitats: agents cívics
Registre d'entitats: AV casc antic
Incoació expedient sancionador de civisme grafits JL
Incoació expedient sancionador de civisme grafits JL
Incoació expedient sancionador de civisme grafits JL
Requeriment LauBeach instal·lació delimitador acústic any vinent

Núm.
Data
Resum
1060 27/09/2013 subvenció colla de reis
1061 27/09/2013 Requeriment instal·lació limitador acústic guingueta La Kanya

17.- PRECS I PREGUNTES
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses
d’índole i problemàtica municipal.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.40
hores de tot el que jo com a secretàriacertifico.
La secretària

L’alcalde

Núria Mompel Tusell

Jesús Marín i Hernàndez

