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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 18 DE DESEMBRE DE 2014 

 
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: 19.15 hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

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

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

Núria Mompel i Tusell, secretària municipal. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 

Govern Local de data 11.12.14 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Relació serveis extraordinaris del 15 de novembre al 15 de desembre 2014 
5) Acceptació de la subvenció per a la realització d’accions de formació 

d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que 
promou el SOC per a l’any 2014 (FOAP 2014) 

6) Aprovació operació de tresoreria amb BBVA 
7) Aprovació dels pagaments dels incentius als participants del programa 

informatiu Jove Activa’t, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar 
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8) Aprovació actualització cànon explotació Bar Camp de Futbol Municipal 
9) Devolució garantia definitiva contracte per a la redacció del Projecte i 

Direcció Facultativa de les obres d’ordenació de la coberta de l’aparcament 
subterrani de la Riera Gavarra, 4-14 

10) Concessió de llicència de parcel·lació a la Sra. NRP de ls finca situada a 
l’Avinguda Els Llimoners, núm. xx 

11) Comunicació de Primera Ocupació al Sr. JVO de les obres de construcció 
d’una piscina i una edificació auxiliar a la Riera Gavarra, número xx 

12) Relació de decrets des del dia 1 al 5 de desembre de 2014 
13) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 11.12.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 11 de desembre de 2014 i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, se’n proposa l’aprovació. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.-Diligència d’Ordenació de data 15 de desembre de 2014, emesa per la 
Secretària Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, 
relatiu al Recurs: 382/2013 Secció: A,  interposat per la Subdelegació del Govern 
a Barcelona, declarant conclús el període de prova. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Diligència d’Ordenació de data 27 de novembre de 2014, emesa per la 
Secretària Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona,  
relatiu al Recurs núm. 298/2013 Secció B, interposat per JBR, retornant 
l’expedient administratiu i remetent testimoni de la sentència ferma núm. 294/14, 
desestimant el recurs contenciós-administratiu interposat per la part demandant 
contra la desestimació per silenci de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, el dia 8 de gener de 2013. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.3.- Recurs contenciós administratiu núm. 291/2013 - A3, interposat per 
Construcciones Solius, SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
16 de Barcelona. Degut a la denegació d’assistència jurídica per part de la 
Diputació de Barcelona, s’acorda designar al despatx d’advocats dels senyors 
Miró, per fer-se càrrec del present recurs, al tenir relació amb altres contenciosos 
de l’Ajuntament de Canet de Mar que ja porten ells.  
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3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  18 de desembre  de 2014, de l’Ajuntament  
per import de 136.674,30 €, corresponent a la relació de la mateixa data, 
F/2014/46. 
 
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 
2014, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de 2013. 
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 18 de desembre  de 2014, per 
import de 136.674,30 €, corresponent a la relació F/2014/46  de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2014. 
 
 
4.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS DEL 15 DE NOVEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE DE 2014 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de novembre4 de 2014 al 15 de 
desembre de 2014. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 
hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies 
del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
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Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient 
pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2014, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de tres mil quatre-cents setanta-sis euros 
amb trenta-nou cèntims (3.476,39 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre 
el  15 de novembre de 2014 al 15 de desembre de 2014, segons relació detallada 
que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents trenta-tres euros amb 
noranta-dos cèntims (1.333,92 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local durant  el mes de desembre de 2014. 
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat vuit-cents euros amb trenta-vuit cèntims 
(838 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la 
Policia local durant el mes de desembre de 2014.  
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents vint-i-cinc euros amb tretze 
cèntims (325,13 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de desembre de 2104.  
 
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de sis-cents cinquanta-vuit euros amb deu 
cèntims (658,10 €)) corresponent a l’assistència a judicis fora d’hores de treball als 
agents de la Policia Local durant el mes de desembre de 2014.  
 
Sisè.- Remunerar fins a la quantitat de quatre - cents noranta-nou euros amb 
quaranta-nou cèntims (499,49 €) corresponent al plus de disponibilitat dels agents 
de la Policia Local, durant el mes de desembre de 2014. 
 
Setè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2014. 
 
 
5.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS 
DE FORMACIÓ D’OFERTA ADREÇADES PRIORITARIAMENT A 
TREBALLADORS/ORES  DESOCUPATS /ADES QUE PROMOU EL SERVEI 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A L’ANY 2014 (FOAP 2014) 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant decret 1468/2014 de 28 
d’octubre de 2014 de l’Alcaldia va aprovar la sol•licitud de subvenció d’acord amb 
l’ordre  EMO/314/2014, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven les bases per a la 
concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta 
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adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014 (FOAP 
2014), modificada per l’ordre EMO/324/2014, de 5 de novembre 

Atès que, mitjançant resolució de data 16 de desembre de 2014 del Servei 
d’Ocupació de Catalunya ens ha estat notificat l’atorgament d’una subvenció per 
un import total de 44.815,50 euros a càrrec de la corresponent partida 
pressupostària, per a la realització de les accions formatives detallades en el 
següent quadre: 

 

Codi  Descripció 
especialitat 

Adreça  Aula Durada Subv.atorga
da 

ADGI01 Anglès atenció al 
públic 

Riera Gavarra 
s/n 

21 220 14.058,00€ 

SSCS020
8 

Atenció 
sociosanitària a 
persones 
dependents en 
institucions socials. 

Plaça Indústria, 
1 

202 
205 

470 30.757,50€ 

 TOTAL   690 44.815,50 € 

Atès que, un cop verificat per part del Servei d’Ocupació de Catalunya 
l’acompliment de la condició de presentació de la documentació relativa als cursos 
esmentats, s’ha autoritzat a l’Ajuntament de Canet de Mar l’inici de l’execució de 
les accions esmentades, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
de Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat: 
PRIMER.- Acceptar la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya un import 
total de 44.815,50 euros per a la realització del cursos “Anglès atenció al públic” i 
“Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials”. 
SEGON.- Assumir el compromís de procedir a executar els programes finançats 
amb la subvenció atorgada en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 

TERCER.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament, Sr. Jesús Marín i Hernàndez, per 
signar els documents que siguin necessaris. 

QUART.- Notificar el present acord als interessats. 
 
6.- PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ 
DE TRESORERIA AMB BBVA 
 
D’acord amb l’article 51 RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per atendre necessitats 
transitòries es pot concertar una operació de crèdit a curt termini. 
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Atès que l’article 4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sobre l’exclusió de 
les operacions de tresoreria de l’àmbit d’aplicació de la dita llei. 
 
Atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents per al 
període 2015, inclosa la nova operació de 700.000,-€ (5,31%), no supera el 15% 
dels recursos corrents liquidats en l’exercici, per la qual cosa, d’acord amb l’article 
52 del TRLRHL i el Decret d’Alcaldia núm. 555/2011, de 14 de juny de 2011, de 
delegacions de funcions en matèria de gestió econòmica financera establertes a la 
Junta de Govern Local, l’òrgan competent per l’aprovació de crèdit a curt termini 
és la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor en data 16 de desembre de 2014 relatiu a la 
procedència, condicions i legalitat de l’operació a concertar, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 

IDENTIFICACIÓ I OBJECTE 
 
Aquest informe té caràcter preceptiu s’emet en compliment del que disposa 
l’article 52.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El seu objecte és l’aprovació d’una operació de crèdit a curt termini per a l’exercici 
2015  per import de 700.000 euros per atendre els possibles problemes transitoris 
de tresoreria, per raó de pagaments ineludibles amb consignació pressupostària. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

o Articles 51 i 52 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial  decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL). 

o Article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 

o Article 4.1 l) de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector 
públic (LCSP). 

o Article 52.2 m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

o Ordre ECF/1378/2007, de 27 d’abril sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 

 
CARACTERÍSTIQUES DE L’OPERACIÓ 
 
L’oferta presentada per BBVA  presenta les següents condicions: 
 
 

Entitat bancària  BBVA  
Import de l’operació 700.000,- € 
Venciment 31 de desembre de 2015 
Tipus interès  Euribor 90 dies + 0,85% punts. 
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Comissió d’obertura 0,10% 
Comissió disponibilitat 0,06% trimestral 

 
ANÀLISI DELS RATIS DE L’OPERACIÓ 
 
Els Ratis de l’Operació són els següents: 
 
 
Import acumulat operacions de tresoreria amb inclusió  
de l’operació prevista 

700.000,00   

Ingressos corrents liquidats en l’exercici 2013 (Decret 
d’Alcaldia 652/2014) 

13.179.034,29 

Límit màxim a concertar en operacions de tresoreria – 
30% (Art. 51 TRLRHL) 

3.953.710,29   

Percentatge de l’operació de tresoreria sobres els 
ingressos corrents liquidats 

5,31% 

Percentatge operacions acumulades de tresoreria sobre 
ingressos corrents liquidats inclosa la prevista 

5,31% 

 
INFORMO 
 
PRIMER.- Que l’import del préstec a curt termini té per objecte atendre necessitats 
transitòries de tresoreria, per raó de pagaments ineludibles amb consignació 
pressupostària. 
 
SEGON.- L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents per 
al període 2015, a la data de signatura d’aquest informe, no supera el 30% dels 
ingressos liquidats per operacions corrents en l’exercici anterior, d’acord amb 
l’establert a l’article 51 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial  decret legislatiu 2/2004, de 5 de març 
 
TERCER.- L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents per 
al període 2015, a la data d’emissió del present informe, inclosa la nova operació 
és de 700.000,-€ (5,31%), i per tant no supera el 15% dels recursos corrents 
liquidats en l’exercici, per la qual cosa, d’acord amb l’article 52 del TRLRHL i el 
Decret d’Alcaldia núm. 555/2011, de 14 de juny de 2011, de delegacions de 
funcions en matèria de gestió econòmica financera establertes a la Junta de 
Govern Local, l’òrgan competent per l’aprovació de crèdit a curt termini és la Junta 
de Govern Local. 
 
QUART.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a 
curt termini podrà ser garantir, d’acord amb l’article 49 TRLRHL amb l’afectació de 
contribució especials, taxes o preus públics. 
 
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té capacitat per afrontar, en el 
temps, les obligacions que es derivin de l’operació de crèdit sol·licitada. 
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SISÈ.- Donat que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada és d’aplicació 
article 4 de la LSCP i, per tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes 
sobre contractació administrativa en el qual a la preparació i adjudicació. La 
concertació amb una o altra entitat és facultat discrecional de l’òrgan competent, 
que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als 
principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia de 
mitjans. 
 
SETÈ.- Cal comunicar aquesta operació de tresoreria a la direcció de Política 
Financera i Assegurances del Departament d’Economia i Finances  de la 
Generalitat  de Catalunya dins els primers deu dies del mes següent a aquella en 
que s’hagi signat l’operació.” 
 
Tenint en compte la normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt 
termini, amb la entitat bancària BBVA, per import de 700.000,-€, que s’ha de 
cancel·lar a un termini de 12 mesos, amb les següents condicions: 
 

- Crèdit concedit  700.000,-€ 
- Termini: 12 mesos. 
- Tipus d’interès: Euribor + 0,85% 
- Comissió d’obertura: 0,10% 
- Comissió disponibilitat: 0,06% 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances, de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 5 de l’Ordre ECF/128/2007, de 27 d’abril, sobre procediment en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’entitat bancària interessada, per a procedir a 
la signatura de l’operació esmentada. 
 
 
7.- APROVACIÓ DELS PAGAMENT DELS INCENTIUS ALS PARTICIPANTS DEL 
PROGRAMA FORMATIU JOVE ACTIVA’T ORGANITZAT PER L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR.  
 
Atesa la importància de trencar els períodes de inactivitat dels joves per tal que puguin 
continuar definint el seu itinerari formatiu i laboral i disminuir “el risc de cronificar situacions 
d’exclusió sociolaboral” i “enfortir la cohesió social de la comunitat”. (Apropar els joves 
inactius 
al mercat laboral. 2004. DIBA) 
 
Atès que “els dispositius de proximitat en els entorns locals són un recurs privilegiat per 
oferir aquestes alternatives als joves inactius amb dificultats d’inserció sociolaboral”. 
(Apropar els joves inactius al mercat laboral. 2004. DIBA) 
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Atès que arreu de la comarca s’han realitzat accions formatives adreçades a joves inactius 
i amb poca formació com és el Fórmula Jove  del Consell Comarcal del Maresme, el 
projecte Fentcamins de Caldes d’Estrac, o el projecte de Brigada Jove d’Arenys de Munt.  
 
Atès el treball transversal dut a terme entre l’Àrea d’Educació i Joventut en el marc del 
projecte Dispositiu local d’inserció per tal de donar a resposta a la situació d’inactivitat que 
es dona entre els joves i que es concreta amb el projecte Jove activa’t. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet ha dut a terme el projecte Jove activa’t aprovat pel Decret 
1471/2014 
 
Atès que han participant 9 joves al projecte i consten en la següent relació:  
 
 

Nom  Cognoms DNI 
Alex Morales Rivas xxxxxx 
Julio Fernández Puente xxxxxx 

Adrián Acedo García xxxxxx 
Raul Lajarin Viles xxxxxx 

Narcís Syed Latorre xxxxxxx 
David  Pineda Tamayo xxxxxxx 
Xavier  De la Fuente Cerezo xxxxxxx 
Josep Brun Espinosa xxxxxxx 
Marc  Terrones Gironès xxxxxxx 

 
Vist el següent informe del tècnic de joventut, on es constata l’aprofitament del projecte per 
part dels joves participants:  
 

Miquel Sabaté i Riera, tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, en relació a l’aprovació dels pagament dels incentius als participants del 
programa formatiu Jove activa’t organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
INFORME 
 
Assumpte: 
Aprovació dels pagament dels incentius als participants del programa formatiu Jove 
activa’t organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Fets 
Primer.- Atès que el Decret 1471/2014 aprovà el programa formatiu Jove Activa’t que 
pretén dinamitzar a joves inactius i amb baixa formació.  
 
Segon.- Atès que finalment han participat 9 joves en l’esmentat programa i consten en la 
següent relació:  
 

Nom  Cognoms DNI 
Alex Morales Rivas xxxxxx 

Julio Fernández Puente xxxxxx 

Adrián Acedo García xxxxxx 

Raul Lajarin Viles xxxxxx 

Narcís Syed Latorre xxxxxx 

David  Pineda Tamayo xxxxxx 

Xavier  De la Fuente Cerezo xxxxxx 
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Josep Brun Espinosa xxxxxx 

Marc  Terrones Gironès xxxxxx 
 
Tercer.- Atès que tots els joves participants han mostrat un alt grau d’implicació, motivació 
i  assistència, realitzant tasques de sanejament i pintura a equipaments municipals, com 
són l’Escola Misericòrdia, el pavelló municipal, Vil·la Flora i la Masoveria, i han participat a 
les tutories i accions formatives complementàries.  
 
Quart.- Atès que la valoració tècnica i política de la tasca realitzada és molt positiva. 
 
Informe 
S’informa que queda justificada l’aprovació del pagament als participants relacionats 
anteriorment.  
 
Aquest és el meu informe que dono, signo i derivo a criteri superior, a Canet de Mar a 16 
de desembre de 2014.  

 
Atès que s’ha previst una despesa de 1.000 € per a fer front als incentiu previstos en el 
projecte Jove Activa’t amb càrrec a la partida51 32100 48100. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, Joventut i 
Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de l’incentiu econòmic de 100 € per cadascun dels 
participants relacionats anteriorment.  
 
 
8.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ BAR CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juliol de 2010, va 
acordar incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la 
concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al camp 
de futbol municipal, de conformitat amb el plec clàusules administratives que 
també es van aprovar en el mateix acord. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 810/2010, de 28 de setembre, es va 
resoldre elevar a definitiva l’adjudicació provisional de la concessió demanial de 
l’ús privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol municipal a la 
senyora Manuela Castrillo Josa, pel preu anual de 3.660,00 €, és a dir, 305,00 € al 
mes, pagadors entre els dies 1 i 7 de cada mes (actualitzable anualment segons 
IPC) i d’acord amb les consideracions contingudes en l’informe tècnic, havent-se 
ratificat aquest decret per la Junta de Govern Local en sessió de data 30 de 
setembre de 2010. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2010 es va formalitzar la concessió privativa de 
domini públic adjudicada a la Sra. MCJ. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de novembre de 2011 va 
acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 109,80 euros, import 
equivalent a l’augment del 3% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període 
anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.769,80 euros. 



Ref: S/Anm 

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

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

11 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de novembre de 2012 va 
acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 131,94 euros, import 
equivalent a l’augment del 3,5% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període 
anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.901,74 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de novembre de 2013 va 
Disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal en 3,90 euros, import equivalent a la 
disminució del 0,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot 
fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.897,84 euros. 
 
Atès que en la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat en 
un import equivalent a l’índex de Preus al Consum estatal publicat per l’Institut 
Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de l’IPC 
en el mes d’octubre és d’un -0,1%. 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, la disminució del cànon anual per a 
l’explotació del servei de bar del camp de futbol municipal és de 3,89 euros, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 3,89 euros, import 
equivalent a la disminució del 0,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 3.893,95 euros com a cànon anual per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal des del mes d’octubre del 2014 fins a 
l’octubre del 2015, cànon que la concessionària haurà de satisfer en quotes 
mensuals de 324,49 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Disposar el retorn de 0,99 € corresponent al cànon dels mesos 
d’octubre, novembre i desembre, en concepte d’actualització del cànon conforme 
a l’índex de Preus al Consum estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a 
octubre de 2014. Aquest import es compensarà en el cànon corresponent al mes 
de gener de 2015, el qual pujarà la quantitat de 323,50 €. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals a tots els efectes. 
 
 
9.- DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ 
DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES 
D’ORDENACIÓ DE LA COBERTA DE L’APARCAMENT SUBTERRANI DE LA 
RIERA GAVARRA, 4-14 “PLAÇA UNIVERSITAT” 
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de maig de 2006, va 
acordar adjudicar el contracte per a la redacció del projecte i la direcció 
facultativa de les obres d’ordenació de la coberta de l’aparcament subterrani 
de la riera Gavarra, 4-14 de Canet de Mar, pel preu cert i global de 48.000 €, 
IVA inclòs. 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Francesc Bassas Alsina, en nom i representació de 
l’empresa Bassas Arquitectes, SL, en data 5 de maig d’enguany, mitjançant el 
qual sol·licita la devolució de la garantia definitiva dipositada en aquesta 
corporació en data 8 de juny de 2006, i que puja un import de  1.920,00 €. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, en data 11 de desembre de 
2014, el qual es transcriu a continuació: 
 
INFORME: DE SERVEIS TÈCNICS 
ASSUMPTE: Sol·licitud de la devolució de les garanties dipositades per la 

redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres 
d’ordenació de la coberta de l’aparcament subterrani de la 
Riera Gavarra, 4-14 “Plaça Universitat” 

Sol·licitant: Francesc Bassas Alsina 
Referència: Expedient de contractació mitjançant concurs per 

procediment obert i tramitació urgent de la redacció i 
direcció facultativa per a l’ordenació de la coberta de 
l’aparcament subterrani de la Riera Gavarra, 4-14. 

 
Revisada la sol·licitud a dalt esmentada es constata que es tracta de l’escrit del 
Sr. Francesc Bassas Alsina, amb data del 5 de maig del 2014, on exposa que 
s’han finalitzat els treballs de redacció del projecte i direcció facultativa de les 
obres d’ordenació de la coberta de l’aparcament subterrani de la Riera Gavarra, 
4-14, per tant, sol·licita la devolució de les garanties dipositades corresponents 
als treballs esmentats. 
 
Revisat l’expedient corresponent, es constata que en  data 31 de maig del 
2006, la Junta de Govern Local va prendre entre d’altres l’acord per adjudicar el 
concurs convocat per a la contractació de la redacció del projecte i la direcció 
facultativa de les obres d’ordenació de la coberta de l’aparcament subterrani de 
la riera Gavarra, 4-14, a l’empresa Bassas Arquitectes, S.L.  
 
En el punt tercer de l’esmentat acord s’indica que el concessionari haurà 
d’acreditar que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 1.920,00 €, 
equivalent al 4% de l’import d’adjudicació. 
 
En data 8 de juny del 2006, l’empresa Bassas Arquitectes, S.L., va fer la 
liquidació corresponent a la Garantia definitiva per a l’execució del contracte de 
referència, per la quantitat de 1.920,00 €.  
 
En data 13 de juny del 2006 es va formalitzar l’esmentat contracte, actuant com 
a representant de l’empresa Bassas Arquitectes, S.L. el Sr. Francesc Bassas 
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Alsina. En el punt IV del contracte, referent a la garantia definitiva, s’indica que 
aquesta serà retornada o cancel·lada quan s’hagi produït el venciment del 
termini de garantia i s’hagi acomplert satisfactòriament el contracte o bé s’hagi 
resolt el contracte per raó no imputable a l’adjudicatari. Així mateix, a la 
clàusula quarta del mateix contracte s’especifica que el termini de garantia és 
fixa fins a la totalitat finalització de les obres. 
 
En data 27 de febrer del 2008 es va fer una modificació del contracte per a la 
redacció i direcció facultativa per a l’ordenació de la coberta de l’aparcament 
subterrani de la Riera Gavarra, 4-14, obra anomenada “urbanització de la plaça 
Universitat”, cosa que va comportar haver de constituir una garantia 
complementaria de 1.363,00 €. 
 
En data 7 d’agost del 2008, l’empresa Bassas Arquitectes, S.L., va fer la 
liquidació corresponent al complement de la garantia definitiva per modificació 
del contracte, per la quantitat de 1.363,00 €.  
 
En data 27 de juny de 2009, es va fer la inauguració de les obres d’urbanització 
de la plaça Universitat, per tant, es van donar per finalitzades les obres 
corresponents a l’ordenació de la coberta de l’aparcament subterrani de la 
Riera Gavarra, 4-14.  
 
En data 30 de desembre del 2013 i registre d’entrada núm. 5870, el Sr. 
Francesc Bassas Alsina, va aportar dos exemplars  del projecte final d’obra  
(As Built), una en paper i una altra en CD. 
 
Per tot l’esmentat, la tècnica municipal que sotasigna, considera favorablement 
la finalització del període de garantia i la devolució de les garanties dipositades 
per l’interessat a tal efecte a l’Ajuntament. 
 
Atès que per part d’Intervenció s’ha donat la conformitat en l’esmentat retorn de 
garantia. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa 
al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta 
corporació en data 8 de juny de 2006 pel senyor Antoni Bassas Alsina, en 
representació de l’empresa Bassas Arquitectes, SL, que puja un import de 
1.920,00  €, així com la garantia complementària d’un import de 1.363,00 €, 
presentada el 7 d’agost de 2008.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a la tresoreria municipal per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
 
10.-CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ A LA SENYORA NRP DE 
LA FINCA SITUADA A L’AVINGUDA ELS LLIMONERS NÚMERO xx. 
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Vista la instància presentada per la Sra. NRP, en virtut de la qual sol·licita llicència 
de parcel·lació de la finca ubicada a l’Avinguda Els Llimoners número xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 17 de desembre de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que es tracta de la memòria i els plànols que defineixen la proposta 
per a dividir la parcel·la situada l’Av. Els Llimoners, xx amb la finalitat d’ajustar 
físicament la finca a l’actual règim i qualificació urbanística i el seu diferent tipus 
de sòl. 
 

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 queda 
inclosa en part dins del sòl urbà, unitat d’actuació UA-4 “Els Llimoners” i en part dins 
el sòl no urbanitzable, zona 8 “agrícola” i zona 10 “protecció de carreteres, camins i 
rieres”. 
 

El projecte presentat té com a finalitat segregar el sòl urbà que forma part 
en la seva totalitat de la unitat d’actuació UA-4 “Els Llimoners”, del sòl no 
urbanitzable de la mateixa finca. La divisió de terrenys s’ajusta a les previsions de 
l’art. 20.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, entenent que la gestió de la unitat 
d’actuació està iniciada donat que el vial principal que correspon a l’Avinguda dels 
Llimoners ja s’ha urbanitzat i disposa de tots els serveis. Pel grau de consolidació 
que presenta l’àmbit, el cost que comporta la seva desclassificació és elevat i, per 
tant, improbable. Conseqüentment, s’informa favorablement a la sol·licitud de 
llicència de parcel·lació.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG D’Urbanisme de data 17 de desembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació complementàries 
presentades per la senyora NRP per obtenir llicència de parcel·lació de la finca 
situada a l’Avinguda Els Llimoners, xx, per tal de dividir-la físicament, segons 
l’actual règim i qualificació urbanística, s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- Mitjançant escrit de data 21.11.2014, registrat d’entrada amb el número 5834, la 
senyora NRP sol·licita llicència de parcel·lació de la finca situada a l’Avinguda Els 
Llimoners, xx, de Canet de Mar. 
 
II.- L’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 17.12.2014, informe favorable 
sobre la documentació presentada i la concessió de la llicència sol·licitada, per tal 
com l’actuació projectada s’ajusta a les prescripcions de les NNSS. 
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FONAMENTS JURÍDICS: 
 
Primer.- 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, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, l’expedient per 
atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i 
jurídic. L’informe previ dels secretari o secretària de l’ajuntament és preceptiu 
sempre que els informes anteriors siguin contradictoris en la interpretació de la 
normativa urbanística aplicable. 
 
Segon.-  La divisió de terrenys compresos en un àmbit d’actuació urbanística, 
com la que és objecte de la sol·licitud, ve regulada a l’article 20 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (RPLU), segons el qual es poden dividir els terrenys 
compresos en un àmbit d’actuació urbanística per constituir finques de conformitat 
amb les determinacions del planejament urbanístic que detalli l’ordenació del sòl. 
 
Segons preveu l’apartat 2n del mateix article, es poden dividir els terrenys 
compresos en una finca afectada parcialment a l’execució d’un àmbit d’actuació 
urbanística per aportar el lot corresponent a la gestió immediata d’aquest àmbit, 
tot i que el lot restant no reuneixi les característiques de solar o, si s’escau, que la 
seva superfície sigui inferior a la unitat mínima de conreu o forestal, segons 
correspongui. 
 
Tercer.- D’acord amb el que estableix l’article 25.1 RPLU, s’ha de sotmetre a la 
fiscalització prèvia municipal tota divisió o segregació de terrenys, simultània o 
successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d’un expedient 
d’expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació 
aprovat definitivament. 
 
De manera més concreta, l’article 22 RPLU preveu el següent: 
 

Constitueixen parcel·lació urbanística totes les divisions o segregacions de 
terrenys i les operacions a què fa referència l’article 25 quan, amb 
independència de la classe de sòl en què es pretenguin realitzar, tinguin 
per finalitat dur a terme o facilitar els actes d’utilització propis del sòl urbà i 
la implantació d’obres pròpies d’aquest sòl, per raó de les característiques 
físiques dels terrenys afectats, de la seva delimitació per vials existents o 
de nova creació, de la implantació de serveis urbanístics o de les 
característiques de les obres descrites en l’operació de divisió. 
 
 

Quart.- En l’aspecte merament formal, les sol·licituds de llicència de parcel·lació 
s’han de presentar amb la documentació que recull l’article 28 RPLU. Correspon 
als serveis tècnics municipals pronunciar-se sobre la bondat i suficiència dels 
anteriors documents i, cas que les certificacions registrals suscitessin dubtes, 
secretaria es pronunciaria a instàncies dels serveis tècnics. 
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Cinquè.- Atès que la competència per a l’atorgament o denegació de les llicències 
urbanístiques 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, caldrà que en 
l’acord d’atorgament de la llicència urbanística de parcel·lació 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”. 
 
Sisè.- L’article 29.2 RPLU estableix que la resolució municipal que atorgui la 
llicència urbanística de parcel·lació ha d’incorporar annexa una còpia certificada 
del plànol parcel·lari corresponent i de les fitxes descriptives dels lots resultants. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
En els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement la concessió de la 
llicència de parcel·lació per a la finca 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 188.3 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 124 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 de parcel·lació a la senyora NRP per dividir la finca 
situada a l’Avinguda Els Llimoners número xx en dues finques registrals 
independentment, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Les finques resultants seran les següents: 
 
PARCEL.LA A-URBANA té una forma quasi rectangular amb una cantonada 
arrodonida. Té una superfície de 2.084,14 m², estant lliure d’edificació a excepció 
d’una caseta per guardar les eines de manteniment de la finca. 

Limita a l’Est, amb parcel·la B-RÚSTICA, propietat de la Sra. NRP amb un 
tram recte de 20,83 ml i un tram corb de 21,20 ml; pel Sud, amb parcel·la B-
RÚSTICA (descrita a continuació), propietat de la Sra. NRP amb un tram recte de 
16,71 ml i un tram corb de 21,20 ml; per l’Oest, amb JL o successors (futur vial) 
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amb un tram de 45,50 ml i part amb Avda Els Llimoners amb una franja de 2,91 
ml; i al Nord amb parcel·la de la seva propietat amb un tram de 46,82 ml.  

PARCEL.LA B-RÚSTICA té una forma irregular. Té una superfície de 7.667,30 
m², estant lliure d’edificació a excepció d’una caseta per guardar les eines de 
manteniment de la finca. 

Limita a l’Est, amb JH, vídua de Misser o successors, mitjançant el Torrent 
del Sant Crist amb una longitud de 80,48 ml; pel Sud, amb SP i part amb hereus 
de José Puig; per l’Oest, part amb JL o successors (futur vial) amb una longitud de 
12,12 ml, part amb parcel·la A-URBANA (descrita anteriorment) propietat de la 
Sra. NRP amb un tram recte de 20,83 ml i un tram corb de 21,20 ml  i part amb 
parcel·la també propietat de Sra. NRP amb una longitud de 15,70 ml i part amb 
parcel·la de Sr. BG amb una longitud de 15,20 ml; i al Nord amb AM i l’anomenat 
Misser o successors mitjançant torrent amb una longitud de 78,00 ml.  

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de taxes urbanístiques per 
import de dos-cents tretze euros amb set cèntims (213,07 €). 
 
 
11.- COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ AL SENYOR JVO DE LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA I UNA EDIFICACIÓ AUXILIAR A 
LA RIERA GAVARRA NÚMERO xx. 
 
Vista la instància presentada pel senyor CLT, en nom i representació del senyor 
JVO, amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de 
construcció d’una piscina i una edificació auxiliar a la Riera Gavarra número xx. 

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 1 de desembre de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Realitzada una inspecció visual a les obres de construcció d’una edificació 
auxiliar i una piscina a la Riera Gavarra, 35, s’ha constatat el següent: 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres menors, expedient 134/2013. 
2.- En quant als elements urbanístics, aquests varen resultar afectats en el 
transcurs de les obres, concretament es va esfondrar el tram de vorera situada 
davant dels números 19 i 21 del carrer Jaume Pagà. En el darrer informe emès al 
respecte el dia31 de març de 2014s’esmentava el següent: 
 
“INFORME DE SERVEIS TÈCNICS 
 
ASSUMPTE: NOVAINSPECCIÓ EFECTUADA AL CARRER JAUME PAGÀ, EN 
RELACIÓ A L’ESFONDRAMENT DEL TRAM DE VORERA SITUAT DAVANT 
DELS NÚMEROS 19 I 21, A CAUSA DE LES OBRES DUTES A TERME A LA 
RIERA GAVARRA,35/CARRER JAUME PAGÀ. 
 
 
 
Antecedents: 



Ref: S/Anm 

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

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

18 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 El senyor JVO, va obtenir llicència d’obres menors (Expedient 2013/134) 

per fer una construcció auxiliar i una piscina a la part posterior de la finca 
situada a la Riera Gavarra, xx/Carrer Jaume Pagà.   

 
 El passat dia 24 de febrer es va emetre un informe on s’esmentava el 

següent:    
 

“Practicada una inspecció visual al carrer Jaume Pagà, s’ha constatat que 
a causa de l’entrada i sortida de camions provinents d’aquestes obres, s’ha 
enfonsat el tram de vorera situat davant dels números 19 i 21 d’aquest 
carrer (s’adjunten fotos). 

 
Per tant, cal que els desperfectes causats a un bé de titularitat pública com 
es la vorera afectada, siguin reparats pel responsable d’aquestes obres 
sota la supervisió de la brigada municipal d’obres en el termini de 15 dies, 
donat que el seu estat actual representa un risc pels vianants i podria 
afectar els subministraments que discorren per sota de la vorera com ara 
l’aigua, connexions de gas, etc.” 

 
Informe: 
 
Practicada una nova inspecció visual altram de vorera situat davant dels números 
19 i 21 del carrer Jaume Pagà, s’ha constatat que no s’ha dut a terme cap 
actuació encaminada a resoldre els desperfectes causats per les obres que 
s’estan duent a terme a la Riera Gavarra, 35/carrer Jaume Pagà.”   
 
Donat que ja s’ha reparat el tram de vorera esfondrada situada davant dels 
números 19 i 21 del carrer Jaume Pagà, s’informa favorablement a la llicència de 
primera ocupació. 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 10 de desembre de 2014, 
el contingut del qual és: 
 
“Una  vegada revisada la documentació presentada pel senyor JVO, en virtut de la 
qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de construcció 
d’una piscina i una edificació auxiliar a la Riera Gavarra, xx, de Canet de Mar, 
s’emet el següent informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- Mitjançant escrit de data 20.10.2014, registrat d’entrada amb el número 5117, el 
senyor JVO ha comunicat la primera ocupació de les obres de construcció d’una 
piscina i una edificació auxiliar a la Riera Gavarra, xx, per a les quals va obtenir 
llicència d’obres menors en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 
de febrer de 2014 (Exp.: 134/2013). 
 
II.- En el municipi  de  Canet de  Mar  existeixen unes Normes  Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la  Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 
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data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 
1992. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en data 
1.12.2014, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les obres 
portades a terme s’ajusten al projecte aprovat 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 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), segons redacció de la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer), 

- 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: D’acord amb el que estableix l’article 187.5. TRLU, resta subjecte al règim 
de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que estableix la 
legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis i les 
construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de la certificació del facultatiu 
director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han 
efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les 
condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada. 
 
En el cas present, es tracta de la construcció d’una piscina i una edificació auxiliar 
per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
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 primera ocupació l’ha de sol·licitar l’interessat dins del mes següent a 
la data d’acabament de les obres (art. 91 ROAS). 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. Consta a l’expedient el certificat de 
final d’obra i habitabilitat, de data 5.09.2014, visat amb el núm. APQ008. 
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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.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a 
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal 
observar el que disposa l’article 97 del ROAS, relatiu al procediment a seguir en 
cas de comunicacions: 
 

97.1 Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació  de la 
comunicació, l'administració no manifesta de manera motivada la 
disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, 
sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable. 
 
97.2 Durant l'esmentat termini l'administració ha de requerir, si s'escau, el 
titular de les obres o de l'activitat als efectes següents: 
 
a) Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació 
presentada, o 
 
b) Perquè l'adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l'execució de 
les obres o l'exercici de l'activitat fins que hagi obtingut la llicència 
preceptiva, l'atorgament de la qual s'ha de subjectar al procediment que 
estableixen els articles 75 i següents d'aquest Reglament. 
 
97.3 En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a l'interessat 
suspèn el còmput del termini assenyalat a l'apartat 1. 

 
Sisè.- Pel que fa les fiances dipositades, a l’informe tècnic es fa esment que els 
elements urbanístics que havien resultat afectats per les obres han estat reparats, 
per la qual cosa es pot procedir a la devolució de la quantitat dipositada per 
aquest concepte. 
 
Quant a la fiança per garantir la correcta gestió dels residus generats per l’obra, 
s’acompanya a la comunicació de primera ocupació certificats núms. 10219 i 
10225 emesos pel gestor autoritzat CASAS RECICLATGE DE RUNES DEL 
MARESME, que acredita que les terres, runes i altres residus de la construcció 
han estat lliurats a aquesta planta de reciclatge i transferència, per la qual cosa es 
pot procedir a la devolució de les garanties dipositades. 
 
Setè.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé fou delegada (la concessió de la llicència de primera ocupació) 
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:  
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Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de data 14 de juny  de 2011. 

 
 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, la funcionària sotasignant 
informa favorablement la comunicació de primera ocupació efectuada.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb tot 
el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera 
ocupació de les obres de construcció d’una piscina i una edificació auxiliar a la 
Riera Gavarra número xx, sol·licitada pel senyor JVO, 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 fiances dipositades en data 16 de 
desembre de 2013, dels valors urbanístics en risc per un import de set-cents euros 
(700,00 €) i dels residus de construcció la quantitat de tres-cents divuit euros amb 
cinquanta-tres cèntims (318,53 €). 
 
12.- ASSUMPTE D’URGÈNCIA 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. 
 
Vist l’informe de la coordinadora de Serveis Socials, Sra. Núria Gibert Llobet, de 
data 17 de desembre de 2014, el qual es transcriu literalment: 
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“Núria Gibert Llobet , coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació al conveni de col·laboració entre L’Ajuntament de 
Canet de Mar,l’ Assemblea Comarcal de Creu Roja Maresme Centre i 
Càritas Parroquial de Canet de Mar per al projecte Canet Aliments 2014, 
 
INFORMO: 
 
Que aquest any 2014 “Canet Aliments” ha volgut per primer cop , 
formalitzar els seus termes de col·laboració entre les tres entitats que 
executen el projecte, Serveis Socials de L’Ajuntament de Canet de 
Mar,Creu Roja i Càritas. 
Que aquest conveni ha estat elaborat entre les tres entitats ,  i per 
qüestions organitzatives d’una de les tres entitats , concretament Creu 
Roja , no ha arribat la proposta de conveni autoritzada fins aquest mateix 
matí. 
Que en conseqüència  no es va poder afegir a l’ordre del dia normalitzat de 
la Junta de Govern d’aquesta setmana. 
Per tot l’exposat , considero adient que la proposta elevada per “Canet 
Aliments”, en relació a la signatura del conveni  formi part de l’ordre del dia 
de la propera reunió de la  Junta de Govern Local, que se celebrarà demà 
dia 18 de Desembre del 2014, com a punt d’urgència.” 

 
Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents: 
 
12.1.-APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, L’ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU 
ROJA A MARESME CENTRE I CÀRITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR, 
PEL PROJECTE CANET ALIMENTS 2014 
 
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. 
 
Atès que el projecte CANET ALIMENTS neix amb la voluntat de fer front a 
l’increment de les necessitats bàsiques d’alimentació que presenten algunes 
famílies a causa de la crisi econòmica actual. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar, Creu Roja i Càritas hi ha un interès 
mutu en coordinar-se i col·laborar conjuntament per dur a terme aquest projecte. 
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Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja, Càritas i l’Ajuntament de 
Canet de Mar amb relació al projecte CANET ALIMENTS, per a l’any 2014, el qual 
es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DECOL·LABORACIÓENTREL'AJUNTAMENTDECANETDEMAR, 
L'ASSEMBLEACOMARCALDE 

CREUROJAAMARESMECENTREICÀRITASPARROQUIALDE CANETDE MAR 
PER ALPROJECTECANETALIMENTS2014 

 
A Canet de Mar,       a     de                      2014. 

 
 
R E U N I T S, 
 
D'una part l'Il·lm. Sr. Jesús Marín Hernández, en qualitat d'Alcalde de l'Ajuntament 
de Canet de Mar, assistit per la Sra. Núria Mompel i Tusell, Secretària de la 
Corporació, com a assessora legal preceptiva segons el que disposa l'article 92.3 
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril. 
 
I d'una altra, la Sra. Fanny Gallego Pardo, presidenta de l'Assemblea Comarcal de 
la Creu Roja a Maresme Centre (d'ara endavant Creu Roja), 
 
i Mossèn Salvador Juanola Cadena, president de Càritas Parroquial a Canet de 
Mar (en endavant Càritas). 
 
Reconeixentels trescompareixentscapacitatsuficientperconveniariobligar-se, 

 
 
MA N I F E S T E N: 
 
Primer.- Que fa més de 20 anys que l'Ajuntament de Canet de Mar es va acollir al 
"Pla d'Ajuda Alimentària" de la Unió Europea ", i des de fa 15 anys va encomanar 
a Creu Roja a Maresme Centre la gestió i repartiment dels aliments que contempla 
aquest Pla. 
 
Que a causa de la situació de crisi i l'augment de necessitats que presenten 
algunes famílies, es va decidir desenvolupar el projecte conjuntament entre 
Serveis Socials de Canet de Mar, Creu Roja i Càritas. 
 
Segon.- Que, vista l'experiència de col·laboració conjunta i davant la necessitat de 
consolidar el projecte, al gener de 2013 les tres entitats van unificar la gestió del 
projecte que va passar a denominar-se "CANET ALIMENTS". 
 
Tercer.- Que els valors i la missió que regeixen el projecte Canet Aliments, són els 
següents: 
 
- Prevenir situacions d'extrema pobresa i donar suport a les famílies amb situació 
econòmica difícil. 
- Detecció de les situacions que requereixen una intervenció social més 
planificada. 
- Procurar que els lots, cistelles i aliments siguin el més variats possible, garantint 
alhora 
   el màxim l'equilibri nutricional. 
- Augmentar el volum d'aliments i millorar la capacitat de planificació de les entitats 
que col·laboren en aquest projecte. 
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Quart.- Que la finalitat comuna del projecte és oferir una major i millor resposta a 
les necessitats bàsiques d'alimentació que presenten algunes famílies, millorant el 
servei que es presta a les persones en situació de vulnerabilitat, procurant que tot 
això es faci de manera organitzada i coordinada 
 
Davant tot això, 
 
A C O R D E N: 
 
Primer.- Objecte del conveni.- L'objecte del present conveni és establir els termes 
de col·laboració en el projecte CANET ALIMENTS, que s'executa entre Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Canet de Mar, Creu Roja Maresme Centre i Càritas 
Parroquial de Canet de Mar, i que neix amb la voluntat de fer front a l'increment de 
les necessitats bàsiques d'alimentació que presenten algunes famílies a causa de 
la crisi econòmica actual 
 
Segon.- Funcionament.- Per el bon funcionament del projecte i de mutu acord, 
les entitats signants es distribueixen les tasques d'acord amb les competències i 
recursos de cada entitat, de la següent manera: 
 
- Serveis Socials de l'Ajuntament de Canet de Mar 

Valoració de les necessitats de les famílies i derivació a la Creu Roja i Càritas 
per a la seva   atenció 

   Coordinació i organització del projecte. 
   Compra d'aliments, segons disponibilitat pressupostària. en cas que fos 
necessari. 
 
- Creu Roja 
Organització i gestió del projecte (recepció d'aliments, control de l'estoc, etc) 
   Formalització de la documentació administrativa necessària en la recepció i 
distribució. 
   Lliurament dels aliments a les famílies 
   Gestió i coordinació del voluntariat. 
 
- Càritas: 
Col·laboració en l'organització del projecte i el lliurament dels aliments 
   Adquisició de determinats aliments per tal que la cistella que es reparteix sigui el 
més         
   equilibrada i saludable. 
 
Les tasques descrites seran revisades periòdicament en reunions de seguiment i 
valoració del projecte, en què participaran i prendran les oportunes decisions dels 
tècnics de les tres entitats signants 
 
Tercer.- Ampliació del Projecte.- Arran de l'experiència i la consolidació del 
projecte descrit, fruit del treball en equip organitzat i unificat, i davant la necessitat 
de mantenir-lo, les entitats signants decideixen ampliar de cara al futur. 
 
El projecte ha vingut desenvolupant al local de Creu Roja situat a Narcís Monturiol, 
3, i a causa del creixement del mateix, calia disposar d'un local més ampli i 
adequat. Atès que no era possible comptar amb més espai en el mateix edifici, es 
va procedir a arrendar el local situat al Carrer del Molí, 17 de Canet de Mar, situat 
a poca distància dels Serveis Socials i Creu Roja. El local, que té una superfície 
aproximada de 80 m2 i compta amb una cambra frigorífica, serà d'ús exclusiu per 
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al projecte CANET ALIMENTS, el que permetrà una major capacitat per a 
l'emmagatzematge dels aliments i al mateix temps el repartiment a les famílies de 
forma digna, destinant un temps exclusiu per a cadascuna d'elles, el que els 
facilitarà l'elecció dels diferents aliments de la cistella segons siguin les seves 
necessitats en cada moment. Al mateix temps es garanteix la privacitat i la 
protecció de dades. 
 
Quart.- Es determina de mutu acord que, a part de les despeses generades per la 
compra dels aliments, les obligacions econòmiques del projecte, seran les 
derivades de l'ús del nou local. Es diferencien en el present conveni les despeses 
inicials, que són aquells derivats de la posada en marxa del nou local i d'altra 
banda les despeses fixes del seumanteniment anual i defuncionament i realització 
del projecte. 
 
Quant a les despeses del local, es diferencien de la manera següent: 
 
DESPESES INICIALS: 
 
Són els relatives a la posada en marxa del projecte al nou local i es refereixen a 
l'adequació de les instal·lacions en general, a la compra de prestatgeries i altres 
estris, amb un cost total de 5.741.21 €, segons el detall següent: 
 
- Col·locació de vidres a la finestra principal. 
- Col·locació de peces de fusta en les antigues reixetes de la paret del fons i 
darrere de les 
   prestatgeries. 
- Retirada de l'extractor i reparació de parts danyades. 
- Pintura de parets, sostres i lavabo. 
- Neteja i esmaltació de la campana existent i del calaix de les persianes. 
- Adquisició de prestatgeries (Transport de recollida a Badalona, muntatge i 
treballs diversos per   al seu condicionament). 
- Compra de productes de neteja, adequació del wc, cortines, etc. 
- Contractació d'una empresa externa per a la neteja a fons del nou local. 
- Realització i col·locació a la porta d'entrada principal d'un vinil amb l'emblema de 
les tres         entitats juntament amb la indicació de: "Rebost de Canet Aliments". 
- Ferreteria: canvi del pany danyada, còpia de claus, manetes de les portes, barra 
per tovallola mans, etc 
- Adquisició d'un traspalet 
- Reparació de la cambra frigorífica 
 
DESPESES FIXES DE MANTENIMENT: 
El contracte d'arrendament serà formalitzat per l'Assemblea local de Creu Roja a 
Maresme Centre, si bé tindran accés al mateix les altres dues entitats signants del 
conveni, per a això disposaran d'un joc de claus. 
 
Lloguer del local: L'import del lloguer i les despeses de comunitat seran assumides 
a parts iguals (50%) per l'Ajuntament de Canet de Mar i Creu Roja, si bé serà Creu 
Roja qui efectuï els pagaments mensuals per la totalitat de tots dos conceptes. 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar abonarà en concepte de subvenció nominativa a 
Creu Roja, el 50% d'aquestes despeses d'arrendament i comunitat de la finca, 
prèvia justificació segons estableix la normativa local de subvencions nominatives. 
 
- Creu Roja es farà càrrec de la prima de la pòlissa d'assegurança de danys 
materials del local. 
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- Càritas es farà càrrec dels subministraments d'electricitat i aigua, així com de les 
taxes de residus, neteja del local, que liquidés directament als proveïdors. 
 
Cinquè.- OBLIGACIONS 
Detallats les despeses originades objectes del present conveni, les obligacions 
econòmiques corresponents a l'exercici de 2014 seran les següents: 
 
Ajuntament de Canet de Mar 
- 2.600 € en concepte de despeses inicials 
- 2.200 € en concepte del 50% de despesa del lloguer i comunitat. 
- 550,55 € en concepte del rètol persiana. 
 
Creu Roja a Maresme Centre: 
- 1.200 € en concepte de despeses inicials. 
- 2.251,58 € en concepte del 50% de despesa del lloguer i de la comunitat. 
- 70 € en concepte de prima de la pòlissa de danys materials del local. 
- 590 € en concepte de fiança del lloguer del local. 
 
Càritas Parroquial de Canet de Mar: 
- 2.000 € en concepte de despeses inicials 
- Es farà càrrec de les despeses dels subministraments d'electricitat i aigua així 
com de les taxes de residus, i neteja del local, que liquidarà directament als 
proveïdors 
 
Sisè: L'Ajuntament de Canet de Mar, Creu Roja i Càritas, han de vetllar pel bon 
funcionament del projecte i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran 
una comissió paritària de seguiment integrada: 
 
• Per part de l'Ajuntament: 
 
- L'alcalde o regidor de benestar social 
- Coordinador o tècnic referent en qui delegui. 
 
• Per part de la Creu Roja al Maresme Centre: 
 
- La Presidenta de l'Assemblea Comarcal o persona en qui delegui. 
- Referent Tècnic / Coordinador Comarcal. 
 
• Per part de Càritas Parroquial de Canet de Mar: 
 
- President o persona en qui delegui. 
- Vocal de la junta de Càritas 
 
Les tres parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per a realitzar les 
funcions de seguiment i estableixen el mínim d'una reunió anual per a la 
coordinació, valoració i control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia o 
imprevist que pugui sorgir tant en la interpretació com l'aplicació del present 
conveni 
 
Setè: La vigència del present conveni serà fins al 31 de desembre de 2014. 
 
Per resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la 
interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió 
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paritària, les tres parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció i tribunals 
de Barcelona. 
 
En el cas que una de les parts no vulgui donar continuïtat a aquesta col·laboració 
ha de fer constar per escrit a les altres parts abans de la finalització del conveni 
vigent. 

 
Atès 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. 
 
Atès que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2014 té consignada 
la quantitat de 2.200,00 € en concepte de subvenció per a l’entitat Creu Roja a 
Maresme Centre, amb càrrec a la partida 40 23000 48022. 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. 
 
Atès que entre les obligacions econòmiques de l’Ajuntament, segons l’acord 
cinquè del conveni a signar, es detalla també la quantitat total de 3.150,55 € en 
concepte de despeses inicials del projecte i rètol de persiana i que hi ha 
consignació suficient per fer front a aquesta despesa a la partida 40 23000 22799 
del pressupost vigent de la corporació 
 
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 Benestar Social, Festes Populars i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb l’Assemblea Comarcal 
de Creu Roja a Maresme Centre i Càritas Parroquial de Canet de Mar, en el marc 
del projecte CANET ALIMENTS per a l’any 2014. 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 2.200,00 € a favor de l’entitat Creu Roja, 
corresponent a la subvenció nominativa de l’exercici en curs, d’acord amb 
l’operació de retenció de crèdit núm.12485/2014. 
 
TERCER.- Aprovar una despesa de 3.150,55 € a favor de l’entitat Creu Roja, 
corresponent a les despeses inicials del projecte i rètol de persiana, d’acord amb 
l’operació de retenció de crèdit núm. 12499/2014. 
 
TERCER.- Nomenar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social i Festes 
Populars, la senyora CatiForcano Isern, o persona en qui delegui, i la senyora 
Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials, com a representants de 
l’Ajuntament, membres de la comissió paritària que farà les funcions de 
seguiment, coordinació i control de l’aplicació d’aquest conveni. 
 



Ref: S/Anm 

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

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

28 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

QUART.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a les entitats Assemblea Comarcal de la Creu 
Roja a Maresme Centre i Càritas Parroquial de Canet de Mar, així com a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
13.- RELACIO DE DECRETS DEL DIA 1 AL 5 DE DESEMBRE DE 2014 
 

Núm. de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1607 01/12/2014 tarja de disminuït  
1608 01/12/2014 Modificació de pressupost  
1609 01/12/2014 Incoació ordre d’execució Solar de Can Muní.  
1610 01/12/2014 Incoació ordre d’execució Solar de Drassanes del 

Pla amb Anselm Clavé. 
 

1611 01/12/2014 Contractació nou parquet pavelló  
1612 01/12/2014 Autorització instal·lació fira plaça universitat al 

Sr. F. F. O 
 

1613 01/12/2014 Autorització festa Frankfurt Cala Rosi el dia 7 de 
desembre 

 

1614 01/12/2014 Baixes d'ofici  
1615 01/12/2014 Baixes d'ofici  
1616 02/12/2014 Baixes d'ofici  
1617 02/12/2014 Baixes d'oficis  
1618 02/12/2014 Baixes d'ofici  
1619 02/12/2014 Baixes d'ofici  
1620 02/12/2014 Contractació prevenció i control legionel·losi  
1621 02/12/2014 Manament de pagament a justificar JS  
1622 02/12/2014 Devolució fiança MM  
1623 02/12/2014 Arranjament pas vianants - Doctor Manresa amb 

Passeig Misericòrdia 
 

1624 02/12/2014 Zona carrega i descarrega - Avinguda Maresme  
1625 02/12/2014 Trasllat pel vianants - Ronda Doctor Anglès 82-84  
1626 02/12/2014 Reservat minusvàlid - c/ Del Mar, 80  
1627 02/12/2014 Col·locació pivot - c/ Vall ( Col·legi Santa Rosa de 

Lima) 
 

1628 02/12/2014 Contractació servei actualització plans 
d'autoprotecció 

 

1629 02/12/2014 Obertura Compte Marató TV3 - 2014  
1630 02/12/2014 Modificació del pressupost mitjançant 

transferència de crèdit 
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Núm. de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1631 02/12/2014 Contractació servei informació retirada àrees 
d'emergència 

 

1632 02/12/2014 Alta registre d'entitats Associació Promoció de la 
Ocupació 

 

1633 02/12/2014 Altra registre entitat Colla Geganters de Canet de 
Mar 

 

1634 02/12/2014 Alta registre d'entitats Colla Geganters del Barri 
dels Abells 

 

1635 02/12/2014 Alta registre d'entitats – Triesport  Canet  
1636 02/12/2014 Contractació servei de dinamització de la 

Masoveria 2014-2015 
 

1637 03/12/2014 Llicència de gossos perillosos  
1638 03/12/2014 Baixa d'ofici  
1639 03/12/2014 Baixa d'ofici  
1640 03/12/2014 Baixa d'ofici  
1641 03/12/2014 Despeses setmanals  
1642 03/12/2014 Advertiment de multes coercitives c/ Vall, xx  
1643 03/12/2014 Contractació obres desbrossada i rectificació 

pendents esplanada roda Ferre de Canet, 2 
 

1644 03/12/2014 TARJA DE DISMINUCIÓ  
1645 03/12/2014 Pagament del 15% del Pla del Prevenció 

d'incendis 2014. 
 

1646 03/12/2014 Incoació ordre d’execució - Torrent dels 
Lledoners, xx 

 

1647 03/12/2014 Contractació subministrament senyalització 
platges 

 

1648 03/12/2014 Contracte servei gestió procés participació 
ciutadana pla estratègic promoció econòmica 

 

1649 03/12/2014 Contractació obres reparació façana i pintura El 
Palauet 

 

1650 03/12/2014 Modificació contracte delineació diversos 
projectes 

 

1651 03/12/2014 Baixa padró d'ofici  
1652 03/12/2014 Aprovació certificacions obra plaça caseta 

turisme 
 

1653 03/12/2014 Aprovació modificació contracte obres pista 
skate 

 

1654 03/12/2014 Incoació expedient contractació rènting 
fotocopiadores 
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Núm. de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1655 04/12/2014 Incoació expedient contractació prevenció de 
riscos 

 

1656 04/12/2014 Compromís manteniment camí cap a Sant Pol 
amb tanca de separació 

 

1657 04/12/2014 Retirada terrassa bar la Granja  
1658 04/12/2014 Assabentat acadèmia anglès Verge del Roser, 3  
1659 04/12/2014 Assabentat autoescola plaça Busquets, 5  
1660 04/12/2014 Concessió nínxol  
1661 04/12/2014 reclamació danys cistella pavelló  
1662 04/12/2014 Acte Esquerra Republicana  
1663 04/12/2014 Aprovació condicions tècniques vehicle serveis 

policials 
 

1664 05/12/2014 Terrassa d'hivern de La Jijonenca  
1665 05/12/2014 Terrassa d'hivern de Dau al Set  
1666 05/12/2014 Terrassa d’hivern de la Plaça de la Llenya  
1667 05/12/2014 Canvi nom activitat Restaurant riera Buscarons  
1668 05/12/2014 Autorització funcionament atraccions plaça 

Universitat 
 

 
13.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.00 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària       L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Jesús Marín i Hernàndez 
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