
Ref: S/Sd 

1 
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 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 D’OCTUBREDE 2015 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 8.35 hores 
Hora que acaba: 11.45 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbelli Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori i Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària 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 14.10.15  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Relació d’ajuts puntuals socials 
5) Aprovació de contracte d’emissió de targetes prepagament en el marc del 

Programa “Targeta Moneder d’Impacte Social” 
6) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, S.A per a la 

instal·lació d’una canonada de Gas natural al Passeig Misericòrdia, 14 per 
Riera dels Lledoners 

7) Suspensió tramitació llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, S.A 
per a la instal·lació d’una escomesa particular de Gas al carrer Ample, xx ( 
per carrer Santíssima Trinitat) 

8) Atorgament llicència d’obres a telefònica per realitzar cala per reparar 
canalització obstruïda al carrer Mas Bergantí Hernán Cortés, xx de Canet de 
Mar 

9) Atorgament llicència d’obres a telefònica per realitzar cala per prepara 
canalització obstruïda al carrer Mas el Grau, xx de Canet de Mar 

10) Desestimació del recurs de reposició presentat per promotora Arenys 
d’Inversions, SL i el senyor J.A.LL contra la denegació del retorn de l’aval 
constituït per a la construcció d’habitatges al carrer Sant Iscle/Mas Feliu 
(Exp. 71/1995). 
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11) Aprovació del contracte de cessió temporal sobre la finca denominada “ La 
Carbonella”, ubicada entre el passeig de la Misericòrdia i El Torrent del 
Lledoners de Canet de Mar 

12) Relació de decrets des del dia 20 al 31 de juliol de 2015 ( Del núm.  810  al 
núm. 892) 

13) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14.10.15 
 
Vista i trobada conforma l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 14d’octubre de 2015  i de conformitat amb allò que es disposa 
a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.-1 Sentència núm. 552/2015, de 21 de setembre de 2015 de la secció 

cinquena de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, dictada en el recurs d’apel·lació núm. 500/2012, 
interposat pel Sr. CRN i la Sra. RTV i la societat Moreno 2001, SL contra 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la societat Hotel Carlos, SA, per la qual 
s’estima parcialment el recurs interposat sense fer especial imposició de 
costes. 

 
Es dóna compte de la sentència i s’acorda acatar el seu contingut. 
 
 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  21 d’octubre  de 2015, de l’Ajuntament  
per import de 303.702,34 €, corresponent a la relació F/2015/42    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 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió 27 de novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se 
presentat al·legacions.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
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A C O R D S 
 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 21 d’octubre  de 2015, 
per import de  303.702,34 €, corresponent a la relació  F/2015/42    de la 
mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
4.- RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/16/2015 de data 16 d’octubre de 
2015, per import de 139,33 €, corresponent a ajuts socials puntuals de 
l’Ajuntament. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut 
social puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les 
despeses amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost 
ordinari i únic per l’exercici de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió 27 de novembre de 2014, i definitivament aprovat al 
no haver-se presentat al·legacions. 
 
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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/16/2015, atorgant 
les quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en 
concepte d’ajuts socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

0315 M.F.R. 
desplaçaments/ transports (escolars, 
disminuïts) 40,20 

0316 S.F.LL. llibres escolar /material escolar 99,13 
  Import total relació BSGG/16/2015 139,33 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
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5.-APROVACIÓ DE CONTRACTE D’EMISSIÓ DE TARGETES 
PREPAGAMENT, EN EL MARC DEL PROGRMA “TARGETA MONEDER” 
D’IMPACTE SOCIAL” 
 
Diputació de Barcelona, Servei d’Acció Social 
 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va publicar el Programa “Targeta moneder 
d’impacte social”, aprovat per la Junta de Govern en sessió ordinària del dia 29 
de gener de 2015 (BOPB 5 de febrer). 
 
Atès que aquest programa està destinat als ens locals de la demarcació de 
Barcelona que prestin ajuts econòmics d’alimentació d’urgència social. 
 
Atès que aquest programa pretén facilitar, a aquelles persones usuàries dels 
serveis socials municipals que rebin ajuts econòmics d’alimentació, l’accés a 
alimentació fresca mitjançant una targeta moneder d’impacte social i d’ús 
exclusiu en sectors relacionats amb l’alimentació, amb la finalitat principal de 
dotar d’una nova modalitat de pagament dels ajuts d’alimentació d’una forma 
més racional i eficient, dins el circuit actual d’ajut a les persones usuàries dels 
serveis socials municipals. 
 
Vist que la targeta moneder és de prepagament, amb un valor monetari definit 
pels serveis socials bàsics, que evita l’estigmatització del beneficiari de la 
targeta, al poder escollir una gran diversitat d’aliments frescos. 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia número 568/2015, es va formalitzar la 
participació en el Programa “Targeta moneder d’impacte social”, presentant 
davant la Diputació de Barcelona el formulari de sol·licitud facilitat, en el qual 
es sol·licitaven 10 targetes. 
 
Atès que, la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret número 7037/15, de 
data 9 de juliol de 2015, ens ha atorgat les 10 targetes que vàrem sol·licitar. 
 
Atès que, en aplicació del conveni subscrit en data 23 de febrer de 2015 entre 
la Diputació de Barcelona, CaixaBank, S.A. (en endavant CaixaBank) i 
CaixaBank Electrònic Money EDE, S.L. (en endavant MoneyToPay) i la Fundació 
bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”, per al 
desenvolupament del programa “Targeta moneder d’impacte social”, un cop 
atorgades les targetes, cada Ens local haurà de determinar la quantia dels ajuts 
que seran assignats a cada usuari i per tant, pre-carregades en cadascuna de 
les targetes, i signar el “Contracte d’emissió de Targetes Prepagament”, que 
serà facilitat per CaixaBank,. 
 
Vist el contracte a signar, d’emissió de targetes prepagament, entre CaixaBank 
i MoneyToPay, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONTRACTE D’EMISSIÓ DE TARGETES PREPAGAMENT EN APLICACIÓ 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT, EN DATA 23 DE FEBRER 
DE 2015, ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, CAIXABANK, S.A., 
CAIXABANK ELECTRÒNIC MONEY EDE S.L. I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA 
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “LA CAIXA”, PER AL 



Ref: S/Sd 

5 
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 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE 

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TARGETA MONEDES D’IMPACTE 
SOCIAL 

 
D’una banda, CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, SL (d’ara 
endavant, "MoneyToPay"), Gran Via Carles, III, 84-98, torre est, planta 
1, Barcelona i NIF xxxxxx; de l’altra, CAIXABANK, SA, (d’ara endavant, 
”la Caixa”) amb domicili a l’av. Diagonal, 621, Barcelona, ”la Caixa”, 
amb NIF xxxxxxxx, que actua com a agent financer de l’anterior, i la 
persona o les persones les circumstàncies personals de les quals 
s’especifiquen més endavant, d’ara endavant, “el contractant” 
(conjuntament denominats “les parts”), acorden formalitzar aquest 
contracte d’emissió de targetes de prepagament, que es regeix per les 
Condicions particulars i generals que consten en aquest document (d’ara 
endavant, el “contracte”).    
 
Condicions particulars   
Contracte de targeta de prepagament  
TARGETA: Regal 
TITULAR DEL CONTRACTE: Ajuntament de Canet de Mar  
  
NIF: xxxxxxx   CONTRACTE: 20150219  DATA D’ALTA: 
 10/07/2015 
TIPUS DE TARGETA: PREPAGAMENT    MODALITAT: AJUDES 
SOCIALS 
DIPÒSIT ASSOCIAT O VINCULAT: PENDENT 
 
El contractant consent la cessió de dades a tercers: SÍ    
El contractant consent l’emissió de comunicacions comercials per 
mitjans electrònics: NO 
El contractant tria el reemborsament dels fons al venciment: SÍ 
Àmbit operatiu:    
Accés del contractant a informació de les operacions de pagament: SÍ 
Permet càrrega/recàrrega per part del titular/usuari de la targeta: NO 
Permet reintegrament d’efectiu en caixers: NO 
Preu dels serveis   
Per càrrega inicial: 0 € 
Per emissió de targeta: 3 € 
Per manteniment: 3 € 
Per inoperància: 0 € (*) 
Per gestió de saldo: 0 € 
 
 
S’estableixen com a domicilis a l’efecte de comunicacions els següents: 
 
Nuria Gibert     
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Carrer Ample, 11     
08360 – Canet de Mar       
Tel.: 937.954.679      
E-mail: serveissocials@canetdemar.catgibertln@canetdemar.cat 
 
Per part de MoneyToPay i ”la Caixa”  
OFICINA de ”la Caixa” 0037     
Carrer Ample, 4-6     
08360 – Canet de Mar       
Tel.: 937.564.500  E-mail: 0037@lacaixa.es   
 
CONDICIONALS GENERALS 
 

1. Objecte 
 

1.1 Aquest contracte regula els termes en què MoneyToPay ha d’emetre 
targetes de prepagament (d’ara endavant, “la targeta o les targetes”) 
en les condicions que es detallen més endavant, a sol·licitud del 
contractant, a favor de terceres persones i/o entitats diferents del 
contractant (d’ara endavant, “titulars” o “usuaris” de les targetes), que 
permeten:     
 
a)  Emmagatzemar fons o diners en l’instrument de pagament mateix, 
dins dels límits que imposa la legislació vigent en cada moment. El valor 
monetari emmagatzemat a la targeta contra el lliurament de fons té la 
consideració de diner electrònic.  
 
b) Iniciar exclusivament ordres de pagament per part del titular o 
l’usuari de la targeta, destinades a adquirir béns i serveis, en 
establiments comercials autoritzats nacionals o estrangers destinats 
només al sector de l’alimentació (supermercats, hipermercats, botigues 
d’alimentació, etc.), que admetin aquest mitjà de pagament, amb càrrec 
als diners electrònics prèviament emmagatzemats pel contractant.    
 
1.2 Les ordres de pagament iniciades pel titular o usuari mitjançant la 
targeta s’anoten en un compte de caràcter comptable, d’ara endavant, 
el “compte de la targeta”, que permet al titular conèixer, de manera 
individualitzada, el detall de les operacions de pagament executades i 
l’import dels fons emmagatzemats a la targeta, accedint a la pàgina web 
de MoneyToPay, www.moneytopay.com i a través de la xarxa de caixers 
automàtics de ”la Caixa”. 

 
2. Lliurament i condicions d’ús de la targeta  
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2.1 Sol·licitud d’emissió de les targetes. El contractant ha de 
sol·licitar a MoneyToPay les targetes que s’emetran a l’empara d’aquest 
contracte, en el domicili i a través del mitjà indicat a les Condicions 
particulars per MoneyToPay i/o ”la Caixa” per a comunicacions, on han 
de notificar les dades següents relatives a la sol·licitud:       
 

- Nombre total de targetes. 
- Valor facial de cada targeta. Correspon a l’import de la recàrrega 

establert o sol·licitat pel contractant per a cada targeta. 
- Import total: suma dels valors facials de totes les targetes 

sol·licitades.  
- Identificador (nom i cognoms) dels titulars o usuaris de les 

targetes.           
 

2.2 Lescomissions i les despeses que es generin, i també les 
operacions de recàrrega les ha d’abonar el contractant,mitjançant 
un càrrec que farà MoneyToPay en el dipòsit a la vista associat o 
vinculat obert a ”la Caixa”, indicat en les Condicions particulars d’aquest 
contracte, titularitat del contractant, d’acord amb les condicions 
pactades en aquest contracte per al pagament del preu pels serveis 
prestats.                       
 
2.3 Lliurament i activació de la targeta. La targeta es posa a 
disposició del contractat a l’oficina de ”la Caixa” que s’indiqui a les 
Condicions particulars d’aquest contracte. Des del moment en què 
MoneyToPay posi la targeta a disposició del contractant, aquest 
assumeix qualsevol responsabilitat i despesa originades per la seva 
custòdia. Així mateix, el contractant és responsable de distribuir les 
targetes entre els titulars o els usuaris de les targetes, juntament amb 
les CONDICIONS D’ÚS que s’acompanyen com a ANNEX I d’aquest 
contracte, i també qualssevol altres elements o recomanacions de 
seguretat que, si és el cas, MoneyToPay hagi facilitat al contractant, i 
són a càrrec seu totes les despeses que se’n derivin.         
 
Tret que s’indiqui el contrari a les Condicions particulars, la targeta es 
lliura activada i, si és el cas, i sempre que calgui per al tipus de targeta, 
juntament amb el PIN i/o altres elements de seguretat necessaris 
perquè el titular la faci servir correctament.  
 
2.4 Titulars o usuaris de les targetes. El contractant cedeix l’ús de 
les targetes que s’emetin a l’empara d’aquest contracte a terceres 
persones titulars o usuàries de les targetes. Les operacions de pagament 
que el titular faci mitjançant la targeta, com també qualsevol altra 
operativa que pugui dur a terme d’acord amb les CONDICIONS D’ÚS 
de la targeta s’entenen com a fetes en nom i per compte del mateix 
titular o usuari de la targeta.        
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2.5 Saldo inicial de les targetes. La targeta l’emet  MoneyToPay amb 
un saldo inicial sol·licitat pel contractant per a cada targeta. Els diners 
electrònics emmagatzemats en cada targeta són els que hagi sol·licitat 
el contractant per a cada targeta emesa i informats pel contractant al 
titular o usuari de la targeta en el moment de lliurar-la-hi.  
 
2.6 Operacions de recàrrega. El contractant pot sol·licitar les càrregues i 
recàrregues de les targetes a través de:  

 
(i) La xarxa de caixers i oficines de ”la Caixa”.  
(ii) El servei de banca electrònica de ”la Caixa”, conegut 

comercialment com a Línia Oberta.  
(iii) Qualsevol altre canal o dispositiu que s’habiliti a aquest 

efecte.  
 

Les aportacions de fons a les targetes s’instrumenten a través d’ordres 
de pagament l’identificador únic del qual consisteix en la numeració de 
la targeta (número PAN). 
 
L’import mínim i màxim de les operacions de recàrrega, com també la 
freqüència, es pot limitar en funció de les polítiques d’emissió de clients i 
execució d’operacions que MoneyToPay tingui implementades per 
complir amb la legislació vigent, especialment la normativa aplicable i 
les polítiques relatives a la prevenció del blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme. Tret que a les Condicions particulars 
s’indiqui una altra cosa, l’import mínim de les operacions de recàrerga 
és de 20 euros.  
 
El titular o usuari de la targeta no pot fer càrregues ni recàrregues a les 
targetes.   
 
2.7 Ordres de pagament iniciades mitjançant la targeta 
 

a) Per iniciar ordres de pagament destinades a adquirir béns i 
serveis en establiments comercials destinats a l’alimentació, el 
titular ha de facilitar la lectura de la targeta per part  dels 
dispositius electrònics que hagin d’intervenir en el processament 
de l’operació de pagament. Pot ser que en determinats 
establiments comercials estigui previst que per processar 
operacions de pagament d’import baix n’hi hagi prou de 
presentar la targeta.  

b) Quan les ordres de pagament iniciades mitjançant la targeta es 
processin a través d’aplicacions informàtiques de pagament per 
adquirir béns i serveis d’aquests establiments comercials dedicats 
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a l’alimentació, en trastorns no presencials, cal que el titular 
faciliti les dades relatives a la identificació de la targeta que 
l’aplicació de pagament li demani (numeració, data de caducitat, 
codi de verificació de la targeta) i, si és el cas, les claus que 
MoneyToPay li hagi facilitat per fer aquesta mena d’operacions.         

 
MoneyToPay es reserva el dret d’adoptar les normes i les mesures de 
seguretat que consideri oportunes en cada moment, i també les que 
estiguin previstes legalment, per garantir el bon ús i la seguretat de les 
targetes, i prevenir el frau en els pagaments.      
 
2.8 Execució de les ordres de pagament. MoneyToPay rep les ordres 
de pagament iniciades a través de la targeta el mateix dia que les fa el 
titular i s’executen immediatament des que es reben. Sempre que la 
targeta ho admeti, en determinats establiments, les ordres de pagament 
que s’executin es poden carregar en el compte de la targeta després de 
la data d’execució.  
 
2.9 Ordres de pagament denominades en una divisa diferent de 
l’euro. Sempre que la targeta ho admeti, en les ordres de pagament 
iniciades a l’estranger els imports en divises es converteixen en euros al 
tipus de canvi establert per la marca de la targeta que correspongui, 
VISA, MASTERCARD o les que en un futur s’incorporin a les targetes 
emeses per MoneyToPay, que es poden consultar a través de: 
http://www.visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx/ 
https://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/curren
cyconversion/index.html/, per al dia en què es faci l’operació, 
incrementat en tres amb noranta-cinc punts percentuals. Les variacions 
dels tipus de canvi que es produeixin s’apliquen immediatament sense 
que calgui comunicar-ho prèviament al titular. El titular pot tenir 
coneixement d’aquestes variacions a través de qualsevol de les adreces 
web indicades abans.                    
 
2.10 Límits de les operacions de pagament iniciades des de la 
targeta. MoneyToPay pot establir límits operatius i de seguretat per a 
cada targeta. Sens perjudici d’això, MoneyToPay no està obligada a 
executar cap ordre de pagament que s’iniciï des de la targeta quan 
l’import sigui superior al saldo del compte de la targeta.      
 
2.11 Reemborsament dels fons emmagatzemats a la targeta. 
Després de la data de caducitat de la targeta, el contractant pot 
sol·licitar el reemborsament dels fons romanents a la targeta. Quan hi 
hagi operacions de pagament iniciades mitjançant la targeta l’import de 
les quals encara no s’hagi carregat al compte de la targeta, MoneyToPay 
podrà demorar el reemborsament dels fons fins que es faci efectiu 
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aquest càrrec. El contractant no pot sol·licitar, abans del venciment o la 
caducitat de les targetes, el reemborsament dels fons emmagatzemats a 
les targetes, el bloqueig o fins i tot l’anul·lació de la targeta, si no ha 
obtingut el consentiment del titular prèviament, o si és el cas, si 
no ha informat el titular o l’usuari dels motius que originen la retirada, el 
bloqueig o l’anul·lació de la targeta. No obstant això, i en tot cas, 
especialment si el contractant no ha obtingut aquest consentiment previ, 
el contractant s’obliga a:  
 

i) Informar els titulars o usuaris de les targetes que un cop hagi 
passat la data de caducitat, la targeta queda inoperativa i que 
els fons que no s’hagin fet servir es restitueixen al 
contractant.  

ii) Informar els titulars o usuaris de les targetes que la targeta 
es pot retirar, bloquejar o anul·lar, en qualsevol moment, a 
iniciativa del contractant.  

iii) Atendre i resoldre les reclamacions que per aquesta 
circumstància faci el titular de la targeta o de tercers.  

iv) Mantenir indemne MoneyToPay i/o ”la Caixa” pel que fa a 
qualsevol reclamació del titular o de tercers que s’origini quan 
es materialitzi la retirada de la targeta, el bloqueig de la 
targeta o la devolució de fons instada pel contractant.  

 
2.11 Bloqueig de la targeta.MoneyToPay es reserva, igualment, el 
dret de bloquejar temporalment la utilització de la targeta quan es 
produeixi una circumstància objectiva o més de les que raonablement es 
pugui deduir: a) que la seguretat de la targeta com a instrument de 
pagament ha quedat compromesa o b) que es pugui haver produït una 
utilització fraudulenta o no autoritzada de la targeta. En aquests 
supòsits, MoneyToPay ha de comunicar al contractant el bloqueig de la 
targeta, i en la mesura del que sigui possible, al titular, sempre que en 
conegui la identitat i els motius que l’han portat a adoptar aquesta 
decisió. Sempre que sigui possible, aquesta comunicació s’ha de fer amb 
caràcter previ a través dels mitjans de comunicació pactats amb el 
contractant i/o el cotitular i, en cas contrari, immediatament després del 
bloqueig, tret que la comunicació d’aquesta informació pugui resultar 
compromesa per raons de seguretat objectivament justificades, o sigui 
contrària a qualsevol altra disposició normativa.                  
 

3. Caducitat de les targetes 
 
3.1 Tret que s’indiqui el contrari a les Condicions particulars, la durada 
d’aquest contracte és indefinida. No obstant això, les targetes que 
s’emetin a l’empara seva són vàlides fins a l’últim dia del mes de la data 
de caducitat que hi consta.                 
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4. Preu dels serveis       

 
4.1 Per la prestació de serveis de pagament vinculats a la targeta, 
MoneyToPay té dret a cobrar un preu el concepte i els paràmetres de 
liquidació del qual es detallen a continuació. Les tarifes corresponents a 
cada comissió s’indiquen en les Condicions particulars:  
 
Prestació de serveis al contractant:     
 

a) Preu per emissió de targeta. Es merita, i el contractant l’ha de 
fer efectiu, una sola vegada, en el moment d’emissió de cada 
targeta, mitjançant el càrrec que MoneyToPay fa en el dipòsit 
associat, titularitat del contractant, que s’indica en les Condicions 
particulars.  

 
 
Prestació de serveis al titular de la Targeta: 
 

a) Preu per substitució de la targeta. Es merita, i el titular l’ha 
de fer efectiu amb càrrec al compte de la targeta, una sola 
vegada, en el moment d’emissió o substitució de la targeta. 

 
 

5. Obligacions del titular   
 

5.1 Sens perjudici del que s’estableix a l’Annex I, relatiu a les 
CONDICIONS D’ÚS de les targetes que el contractant ha de lliurar als 
titulars de les targetes, el contractant ha de saber quines obligacions es 
deriven de l’ús de les targetes que s’emetin a l’empara d’aquest 
contracte i instruir els titulars al respecte; especialment, el contractant 
declara saber que són obligacions del titular: 
 

a) Acceptar totes les ofertes de pagament que es facin amb les 
targetes i admetre com a justificant de les ofertes i el seu import, 
el que registri la mateixa targeta, el que figuri en els registres 
informàtics de MoneyToPay i dels comprovants que emeti 
qualsevol dispositiu habilitat per operar amb les targetes.         

b) Comunicar sense demora injustificada a MoneyToPay qualsevol 
ordre de pagament que es faci mitjançant la targeta no 
autoritzada pels titulars, i qualsevol error o irregularitat que s’hi 
detecti. Aquesta comunicació es pot fer de manera gratuïta a 
través del telèfon que MoneyToPay ha habilitat a aquest efecte, 
el número del qual és 902 200 202, en un termini màxim de 13 
mesos des de la data del càrrec d’aquesta operació. Si el titular 
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no ostenta la condició de consumidor, aquest termini és de 15 
dies. Quan el titular sol·liciti la devolució de l’import d’una ordre 
de pagament cal que ho faci per escrit, signat degudament, dins 
del termini que s’ha indicat abans, expressant el motiu de la 
sol·licitud de devolució i adjuntant la còpia de la denúncia 
corresponent presentada a l’autoritat competent, en cas d’ordres 
de pagament no autoritzades o els documents i/o informació que 
en justifiquin la pretensió en la resta dels casos.               

c) Prendre les precaucions necessàries a fi d’evitar la sostracció, el 
robatori, la falsificació o la pèrdua de la targeta, com també 
comunicar sense demores indegudes l’esdeveniment de qualsevol 
d’aquestes circumstàncies a MoneyToPay a través del telèfon que 
tingui habilitat a aquest efecte.     

d) Tornar la targeta a MoneyToPay quan caduqui o bé destruir-la.       
e) Complir les CONDICIONS D’ÚS de les targetes que 

s’estableixen a l’Annex Ii amb les instruccions operatives perquè 
els dispositius mecanitzats que, en cada cas, intervinguin en el 
processament d’una ordre de pagament llegeixin la targeta. 

 
6. Obligacions del contractant  

 
6.1 Són obligacions especials del contractant, sens perjudici del que 
s’estableix a les altres clàusules d’aquest contracte:                
 

a) Complir totes les obligacions que per a ell es derivin d’aquest 
contracte. 

b) Informar abans del lliurament de la targeta al titular, de 
l’existència i el contingut de les CONDICIONS D’ÚS que es 
recullen a l’Annex I, especialment les que es deriven de la 
inoperativitat de les targetes a partir de la data de caducitat i no 
disponibilitat dels fons, com també la possibilitat de retirada, 
bloqueig o anul·lació de la targeta i la sol·licitud de 
reemborsament dels fons, en qualsevol moment per part del 
contractant, abans d’aquesta mateixa data.                       

c) Lliurar la targeta emesa i qualsevol element de seguretat facilitat 
per MoneyToPay al contractant, al titular respectiu, com també 
assegurar-se de lliurar una còpia de les CONDICIONS D’ÚS 
que es recullen a l’Annex I de la targeta als titulars, donant-los 
explicacions adequades, almenys respecte de les CONDICIONS 
D’ÚS, com també dels drets, les obligacions i el règim de 
responsabilitats que s’estableix en aquest contracte. 

d) Respondre davant de MoneyToPay per l’incompliment de les 
obligacions que per als titulars es derivin d’aquest contracte i, en 
particular, de les que conté l’Annex I sempre que no n’acrediti el 
lliurament correcte als titulars.   
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e) Mantenir indemne MoneyToPay i/o ”la Caixa” pel que fa a 
qualsevol reclamació de tercers per un ús indegut de les 
targetes, contrari a les disposicions d’aquest contracte, la llei 
aplicable o que tingui relació directa o indirecta amb la distribució 
i l’ús de les targetes o les relacions jurídiques subjacents entre el 
contractant, els titulars de les targetes i/o tercers. Així mateix, es 
manté indemne MoneyToPay i/o ”la Caixa” per un ús inadequat 
de les targetes per part del titular en establiments no autoritzats 
pel contractant per al seu ús per part del titular.  

f) Atendre i resoldre les disputes que es puguin generar entre el 
contractant i l’usuari, relacionades amb les condicions d’ús i 
l’operativa de la targeta, mantenint indemne MoneyToPay pel que 
fa a qualsevol reclamació dels titulars que s’originin pel seu ús.  

 
7. Responsabilitats  

 
7.1 MoneyToPay respon de la devolució de l’import de les ordres de 
pagament no autoritzades pel titular de la targeta o executades 
incorrectament quan s’acrediti que aquesta ordre de pagament no s’ha 
autenticat, registrat amb exactitud i comptabilitzat a conseqüència d’una 
fallada tècnica o de qualsevol altra deficiència rellevant.    
 
7.2 No obstant el que es disposa al paràgraf anterior, les ordres de 
pagament no autoritzades que es facin amb targetes perdudes o 
sostretes abans de la notificació a MoneyToPay prevista a l’apartat b) de 
la condició núm. 5 i a l’Annex I, són responsabilitat del titular. En cap 
cas, MoneyToPay no es fa responsable de la devolució de l’import de les 
ordres de pagament no autoritzades o executades incorrectament, quan 
el titular hagi actuat fraudulentament o hagi incomplert de manera 
intencionada o negligent les condicions que s’estableixen en aquest 
contracte per a l’ús de les targetes i, en particular, les que conté la 
condició general específica núm. 5 “Obligacions del titular” i l’Annex I. 
 
7.3 MoneyToPay i/o ”la Caixa” no es responsabilitzen de les operacions 
de pagament que facin els titulars o els usuaris diferents de les 
acordades entre el contractant i els titulars o els usuaris de les targetes, 
i la relació jurídica subjacent entre ells, i ha de mantenir al marge i 
indemne de les possibles controvèrsies o incidents que hi pugui haver 
entre ells.  

 
8. Informació sobre les operacions de pagament 

 
8.1 La informació relativa a les operacions de pagament que es registrin 
al compte de les targetes (data, import, beneficiari i qualsevol altra que 
correspongui d’acord amb la normativa legal vigent en cada moment), la 
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pot consultar el titular o l’usuari de la targeta a través de la pàgina web 
de MoneyToPaywww.moneytopay.com, com també a través de la xarxa 
de caixers automàtics de ”la Caixa”, introduint al lloc reservat per fer-ho 
les dades numèriques de la targeta, la data de caducitat i el CVV, com 
també les altres dades que MoneyToPay pugui sol·licitar al titular per 
accedir a aquesta informació. 
 
 
8.2 El contractant es compromet i se’n responsabilitza, a informar el 
titular, en el moment de lliurar la targeta, que el contractant pot accedir 
a la informació de les operacions de pagament que faci amb la targeta, 
amb els mitjans previstos, responsabilitzar-se del tractament que faci 
d’aquestes dades, mantenint indemne MoneyToPay i/o ”la Caixa” en 
qualsevol cas.           
 
 

9. Modificació de condicions   
 

9.1 MoneyToPay pot proposar la modificació de les condicions d’aquest 
contracte mitjançant la comunicació individualitzada amb un termini 
d’antelació raonable al contractant en suport durador. Les condicions de 
les targetes ja emeses i activades romanen vigents sense cap 
modificació. El canvi de condicions del contracte proposat al contractant, 
a partir de la data d’entrada en vigor proposada, per al canvi de 
condicions del contracte afecta les targetes que s’emetin a partir 
d’aleshores. 
 
9.2 En cas de disconformitat amb les condicions proposades, el 
contractant pot resoldre el contracte, sense cap cost addicional, i les 
obligacions derivades d’aquest contracte romanen vigents i inalterades 
fins a la data de caducitat o el venciment més tardà de les targetes ja 
emeses i activades.  
 

 
10. Dipòsit associat 

 
10.1 Per formalitzar aquest contracte cal que el contractant designi un 
dipòsit de diners a la vista associat o vinculat obert a ”la Caixa”, contra 
el qual es fan les operacions de recàrrega i/o es carreguen totes les 
despeses, comissions i/o preus pactats en aquest contracte. Amb 
aquesta finalitat, MoneyToPay queda autoritzat per girar contra el 
dipòsit associat, càrrecs domiciliats per l’import d’aquestes recàrregues 
o despeses que, si és el cas, es produeixin. La contractació no és 
possible sense fer aquesta designació i fent-ho el contractant assumeix 
el compromís de mantenir operatiu aquest dipòsit associat durant el 
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període de vigència d’aquest contracte; la cancel·lació sobrevinguda del 
contracte n’és causa de resolució. Les comissions i les despeses 
derivades de l’obertura i el manteniment d’aquest dipòsit són les que 
s’indiquen en el contracte d’obertura.        
 
10.2 Així mateix, el contractant autoritza de manera irrevocable 
MoneyToPay, sempre que el saldo del dipòsit associat al contracte de 
targetes sigui insuficient per atendre el pagament de qualsevol obligació 
vençuda i impagada, a carregar l’import íntegre d’aquestes obligacions 
en qualsevol altre dipòsit de diners a la vista obert a ”la Caixa” del qual 
sigui titular el contractant. Amb aquesta finalitat, el contractant 
autoritza ”la Caixa” a facilitar a MoneyToPay la informació necessària per 
identificar els dipòsits de diners a la vista de la seva titularitat i conèixer 
el saldo disponible, cada vegada que MoneyToPay ho demani. En 
qualsevol cas, aquesta autorització irrevocable: i) és vigent fins que es 
compleixin íntegrament i exactament les obligacions del contractant que 
estiguin vençudes i impagades, fins i tot encara que s’hagi produït la 
terminació del contracte i ii) només s’exercita sobre els dipòsits de 
diners a la vista titularitat del contractant a ”la Caixa” en la mesura que 
tingui prou facultat per disposar del saldo d’aquests dipòsits.    

 
11. Resolució del contracte 

 
11.1 Resolució sense causa. Sens perjudici de la resolució per causa 
justificada, aquest contracte es pot resoldre unilateralment tant per part 
del contractant com de MoneyToPay, sense necessitat d’expressar-ne la 
causa, sempre que (I) hi hagi un preavís d’almenys un mes d’antelació 
abans de l’efectivitat de la resolució i (ii) es liquidin i se satisfacin les 
obligacions pendents de compliment. En qualsevol cas, el contractant ha 
de restituir a MoneyToPay les targetes emeses a l’empara d’aquest 
contracte no lliurades als titulars i MoneyToPay ha de restituir l’excés 
que, si és el cas, hagi rebut per endavant pels serveis que no s’hagin 
prestat en el moment de la resolució, ni en un moment posterior.   
 
11.2. Resolució causal. Cada part d’aquest contracte pot resoldre el 
contracte de targetes si l’altra incompleix les respectives condicions que 
el regeixen, o si impaga qualsevol obligació líquida i exigible que es 
contragui en virtut del mateix. La resolució instada per MoneyToPay 
implica l’exigibilitat immediata de tot el dèbit que, si és el cas, sigui a 
càrrec del contractant.  
 
11.3 Període transitori final. En cas que qualsevol de les parts insti la 
resolució d’aquest contracte, les targetes emeses i ja activades que 
estiguin vigents continuen sent operatives fins a la data de la caducitat, 
durant aquest període anomenat com a transitori final, i les obligacions 
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de les parts romanen vigents, en allò que respecta a cadascuna, fins a la 
data de caducitat més tardana de les targetes ja activades.  
 
 

12. Domicili i comunicacions  
 
12.1 Domicili i comunicacions postals o electròniques. Les comunicacions 
i notificacions que MoneyToPay adreci al contractant amb motiu d’aquest 
contracte s’envien en suport paper al domicili que hagi designat per 
rebre correspondència o comunicacions electròniques a les Condicions 
particulars o, si no n’hi ha, el que figura en les dades de contacte del 
contractant. Sens perjudici del que es diu més endavant, MoneyToPay 
es reserva el dret de practicar requeriments de pagament o notificar la 
resolució del contracte al domicili o l’adreça de correu electrònic del 
contractant designat així.  
 
12.2. Comunicacions per mitjans electrònics. Quan el contractant hagi 
contractat amb ”la Caixa” el servei de banca electrònica Línia Oberta, les 
comunicacions es posen a disposició del contractant en suport durador a 
través de l’espai reservat per al comunicats d’aquest servei, i es 
consideren rebuts des que es posen a disposició. En aquest cas, cal que 
el contractant estigui al corrent de pagament de les comissions que, si 
és el cas, es meritin per l’ús i el manteniment d’aquest servei. En cas de 
finalització o suspensió del servei Línia Oberta per qualsevol causa, les 
comunicacions s’han d’enviar d’acord amb el que estableix l’apartat 12.1 
anterior. Qualsevol sol·licitud que impliqui la impressió de comunicacions 
amb mitjans de MoneyToPay es considera sol·licitud de duplicat i 
subjecta al pagament de la comissió corresponent. El contractant 
autoritza MoneyToPay i ”la Caixa” perquè es puguin intercanviar la 
informació que sigui necessària per fer efectiva la remissió de les 
comunicacions per mitjans electrònics en els termes que es recullen en 
aquest apartat.  
 
12.2 Les parts s’obliguen a notificar per escrit qualsevol canvi de 
domicili d’acord amb el que es preveu a l’apartat anterior.    
 
 

13. Imatge de la targeta   
 
13.1 El disseny de la targeta o les targetes s’ha d’ajustar als models que 
tingui previstos MoneyToPay per emetre les targetes. El disseny de la 
targeta no es pot modificar sense l’acord previ del contractant i 
MoneyToPay. El disseny de les targetes és propietat exclusiva de 
MoneyToPay.  
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13.2 En cas que el disseny de les targetes incorpori fotografies o 
imatges de tercers aportades pel contractant, aquest últim manifesta i 
garanteix: (i) que són seves o bé que té les autoritzacions o les 
llicències del titular legítim per reproduir-les, distribuir-les i comunicar-
les al públic mitjançant la targeta de pagament, (ii) que, en cas que 
aparegui la imatge de terceres persones, en té el consentiment per 
inserir i difondre la imatge d’aquestes persones a la targeta.                     
 
13.3 El contractant ha de mantenir indemne MoneyToPay pel que fa a 
qualsevol reclamació o denúncia de tercers, ja sigui judicial o 
extrajudicial, motivada per infracció de drets de propietat intel·lectual o 
bé perquè afecti o lesioni drets fonamentals de terceres persones.                    
 

14. Llicència i ús dels signes distintius  
 
14.1 MoneyToPay i/o ”la Caixa” són titulars de ple dret o llicenciataris de 
tots els signes distintius de MoneyToPay, de ”la Caixa” o de CaixaBank, 
SA que es facin servir per executar aquest contracte, sense que recaigui 
sobre ells cap gravamen, càrrega ni obligació contractual amb tercers 
que limitin o restringeixin la capacitat de MoneyToPay per incorporar-los 
a les targetes. MoneyToPay ha de mantenir indemne el contractant pel 
que fa a qualsevol reclamació de tercers relativa a l’ús o titularitat dels 
signes distintius de MoneyToPay, de ”la Caixa” o de Caixa Bank, SA i la 
seva incorporació a les targetes.  
 
 

15. Tractament de dades personals i comunicacions 
comercials electròniques  

 
15.1 El contractant, MoneyToPay i ”la Caixa” han de tractar de manera 
confidencial qualsevol informació i dades de caràcter personal a les 
quals tinguin accés en virtut d’aquest contracte. En aquest sentit, 
ambdós es comprometen i s’obliguen a complir adequadament i en tot 
moment, en cas d’aplicació, les disposicions que conté la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (d’ara endavant, LOPD), com també el Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la LOPD, i altres normes vigents o que en el futur es puguin 
promulgar sobre aquesta matèria. El contractant es compromet i s’obliga 
particularment a observar la LOPD, i ha d’obtenir amb caràcter previ el 
consentiment dels titulars o interessats necessaris, a fi d’executar 
correctament aquest contracte. 
 
15.2 Les dades de caràcter personal dels titulars de les targetes que 
hagi de facilitar el contractant, necessàries per emetre-les s’incorporen 
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en fitxers dels quals MoneyToPay, com a entitat emissora de les 
targetes, és responsable. Així mateix, les dades de caràcter personal 
identificadores dels titulars de les targetes i la informació sobre l’emissió 
i la cancel·lació, sempre que existeixin aquestes dades, es poden cedir, 
sempre que MoneyToPay i/o ”la Caixa” ho autoritzin, de manera puntual 
al contractant per a finalitats relacionades amb la gestió i la promoció de 
les targetes, i sempre d’acord amb el que autoritzi el titular de les 
targetes que, si és el cas, hagi subscrit amb el contractant. El 
contractant es compromet a observar tots els requisits previstos en 
aquesta condició a l’hora de tractar aquestes dades i un cop s’hagin 
tractat per a aquesta finalitat concreta, destruir-les o eliminar-les 
segons les exigències de la normativa aplicable dels seus registres.  
 
15.3 Pel que fa a les dades rebudes per MoneyToPay i/o ”la Caixa” del 
contractant i si és el cas, directament dels titulars de les targetes i el 
contractant per MoneyToPay i/o ”la Caixa”, i si és el cas, directament 
dels titulars, les parts es comprometen a: (i) mantenir-ne el secret 
professional, (ii) no fer-les servir en cap cas per a finalitats diferents de 
les que en van motivar la cessió i (iii) aplicar les mesures de seguretat 
legal i exigibles reglamentàriament.   
 
15.4 MoneyToPay i/o ”la Caixa” i el contractant, sempre que calgui, 
s’han de comunicar només les dades de caràcter personal que siguin 
adequades, pertinents i no excessives pel que fa a l’àmbit i les finalitats 
a les quals es destinen, de manera que sempre es respecti el principi de 
qualitat i legitimitat de les comunicacions.   
 
15.5 Les comunicacions o transmissions de dades de caràcter personal 
que, si és el cas, facin les parts s’han de fer observant les mesures de 
seguretat aplicables, d’acord amb el Reglament de desenvolupament de 
la LOPD aprovat pel RD 1720/2007, de manera que la seguretat de les 
dades quedi garantida. 
 
15.6 El contractant es compromet i s’obliga particularment a observar la 
LOPD, i ha d’obtenir prèviament el consentiment dels titulars o 
interessats per dur a terme campanyes promocionals.  
 
15.7 MoneyToPay i/o ”la Caixa” i el contractant es mantenen totalment 
indemnes per qualsevol perjudici que es pugui produir (incloses les 
sancions de l’Agència de Protecció de Dades) com a resultat de 
denúncies dels titulars per la utilització de les seves dades personals per 
a finalitats diferents d’aquelles per a les quals s’hagin recollit les dades o 
per a la comunicació de les seves dades de caràcter personal i en 
contradicció pel que disposa la LOPD, sempre que se’ls pugui imputar.  
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15.8 MoneyToPay i/o ”la Caixa” i el contractant manifesten tenir 
implantades les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries 
que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, per 
evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat, 
tenint en compte la naturalesa de les dades que es tractin i els riscos als 
quals aquestes dades puguin ser exposades; tot això, segons el que 
disposa el RD 1720/2007. Aquestes mesures es refereixen als fitxers, 
centres de tractaments, locals, equips, sistemes, programes i persones 
que intervinguin en el tractament.  
 
15.9 Comunicació de dades a autoritats o organismes oficials d’altres 
països. S’informa també que les entitats de crèdit i altres proveïdors de 
serveis de pagament, com també els sistemes de pagament i els 
prestadors de serveis tecnològics relacionats als quals es transmetin les 
dades per dur a terme transaccions poden estar obligats per la legislació 
de l’Estat on estiguin situats, o per acords als quals hagi arribat l’Estat, 
a facilitar informació sobre les transaccions a les autoritats o els 
organismes oficials d’altres països, situats tant dins com fora de la Unió 
Europea, en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i 
formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de 
capitals.  
 
15.10 Comunicació de dades a fitxers de compliment o incompliment 
d’obligacions dineràries. S’informa les persones que són part d’aquest 
contracte que, en cas d’impagament de qualsevol de les obligacions que 
se’n derivin, les dades relatives al dèbit es poden comunicar a fitxers de 
compliment o incompliment d’obligacions dineràries.  
 
 

16. Llei aplicable i mesures de salvaguarda de fons rebuts de 
clients  

 
16.1 Aquest contracte està subjecte a la llei espanyola i sotmès a la 
competència dels tribunals espanyols amb independència del territori on 
es puguin prestar els serveis de pagament.  
 
16.2 Els fons rebuts per emetre diners electrònics o per prestar serveis 
de pagament no vinculats a aquesta emissió s’ingressen en un compte 
bancari separat obert a ”la Caixa” a nom de CAIXABANK ELECTRONIC 
MONEY, EDE, SL. Mentre aquests fons romanguin en un compte separat, 
el contractant té el dret de separació sobre aquest compte, d’acord amb 
la normativa concursal, pel que fa a possibles reclamacions d’altres 
creditors de CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, SL. 
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17. Aplicació preferent de les condicions contractuals  
 
 
17.1 A l’efecte del que disposa aquest contracte s’entén que el 
contractant no té la condició de consumidor quan actuï en l’àmbit de la 
seva activitat professional o empresarial en concertar aquest contracte 
de targetes.  
 
Quan la contractació es faci en l’àmbit de l’activitat empresarial del 
contractant no és aplicable la Circular del Banc d’Espanya 5/2012 de 27 
de juny, l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, l’Ordre 
EHA/1608/2010, de 14 de juny, ni el títol III i els articles 30 i 32 de la 
Llei 16/2009, de 13 de novembre ni qualsevol altra norma que les 
substitueixi o les desenvolupi, tret que l’aplicació tingui caràcter 
imperatiu.  
 
 
El contractant reconeix que se l’ha informat expressament de les 
Condicions particulars i generals que conté aquest contracte, el qual les 
accepta, com també les condicions i les despeses repercutibles, les quals 
accepta.  
 
 
Localitat i data          
 
 
 
Llegit i conforme, Ajuntament de Canet de Mar    
 Per MoneyToPay 

 
 
ANNEX I 
CONDICIONS D’ÚS DE LA TARGETA “AJUDA SOCIAL” 
 
SALDO DISPONIBLE DE LA TARGETA: A determinar  NO 
RECARREGABLE.NO REINTEGRABLE EN EFECTIU 
PREU per substitució de targeta: 3,00 € 
 
1. La targeta que li ha lliurat l’Ajuntament de Canet de Mar i que ha 
emès MoneyToPay,1 li permet a vostè, com a usuari de la targeta i amb 
caràcter PERSONALÍSSIM, iniciar ordres de pagament destinades a 
adquirir béns i serveis en establiments comercials destinats al SECTOR 

                                                
1 
 



Ref: S/Sd 

21 
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 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE 

DE L’ALIMENTACIÓ (supermercats, hipermercats, botigues 
d’alimentació, etc.). 
2. És important que sàpiga que l’Ajuntament de Canet de Mar podrà 
ACCEDIR a les ordres i operacions de pagament que faci amb aquest 
instrument de pagament. En qualsevol cas, si no vol que això sigui així, 
no pot continuar sent usuari de la targeta, i l’ha de tornar a qui li hagi 
lliurat.  
3. Ha de complir aquestes CONDICIONS D’ÚS i UTILITZACIÓ, com 
també les instruccions operatives perquè els dispositius electrònics que, 
en cada cas, intervinguin en el processament d’una ordre de pagament 
puguin llegir la targeta.  
4. La utilització de la targeta està LIMITADA AL SALDO DISPONIBLE. 
Asseguri’s que no hi fa compres per un import superior al saldo vigent 
en cada moment, ja que l’operació es denegaria. 
5. Ha de saber que l’Ajuntament de Canet de Mar pot sol·licitar la 
devolució, el bloqueig o fins i tot l’anul·lació de la targeta i el 
reemborsament dels fons emmagatzemats a la targeta en qualsevol 
moment. Vostè s’ha d’adreçar a qui li hagi lliurat aquesta targeta per 
resoldre qualsevol incidència que se’n derivi, i li donaran les 
EXPLICACIONS ADEQUADES. 
6. La data de caducitat és la que apareix impresa en l’anvers de la 
targeta i implica la INOPERATIVITAT DE LA TARGETAa partir 
d’aleshores. La caducitat o el venciment de la Targeta Regal comporta la 
PÈRDUA DEL SALDO DISPONIBLE.  Quan arribi la data de caducitat 
no podrà tornar a fer servir la targeta i l’haurà de destruir o bé, si és el 
cas, tornar-la a Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i/o a MoneyToPay. 
7. Pot consultar el saldo  i els moviments de la targeta a través de la 
pàgina web: www.moneytopay.com i/o mitjançant la xarxa de caixers 
de ”la Caixa”, introduint-hi les dades numèriques (PAN), la data de 
caducitat i el CVV de la targeta. 
8. Ha de SIGNAR LA TARGETA en el revers de seguida, si hi ha un 
espai reservat per fer-ho, i l’ha de conservar i fer servir correctament.  
9. Ha de prendre les precaucions necessàries a fi d’evitar la sostracció, 
el robatori, la falsificació o la pèrdua de la targeta o del número 
d’identificació. En aquests supòsits o d’altres, contra la seva voluntat, ha 
de comunicar el fet a MoneyToPay sense dilacions indegudes tan aviat 
com se n’assabenti. Aquesta comunicació s’ha de fer en un termini 
màxim de 13 mesos des de la data del càrrec d’aquesta operació. La 
comunicació es pot fer en qualsevol moment a través del telèfon 902 
200 202, que MoneyToPay ha habilitat a aquest efecte.  
10. Per les OPERACIONS DE PAGAMENT NO AUTORITZADES, 
MoneyToPay respon dels imports d’aquestes ordres, TRET de fallada 
tècnica no imputable, frau, negligència greu o engany, o incompliment 
d’aquestes CONDICIONS D’ÚS per part seva, cas en el qual 
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MoneyToPay no respon per cap import. En cas de robatori o pèrdua de 
la targeta i per a les operacions no autoritzades que es facin abans de 
la comunicació a MoneyToPay, ha de suportar les pèrdues fins a 
l’import màxim que en cada moment estableixi la legislació vigent, i 
que ara mateix està fixat en 150 euros. Vostè no ha de suportar cap 
conseqüència econòmica per la utilització, després d’aquesta 
comunicació, de la targeta extraviada o sostreta.  
 
11. Per a qualsevol RECLAMACIÓ relacionada amb el 
FUNCIONAMENT de la targeta s’ha d’adreçar a www.moneytopay.com 
o bé al Servei d’Atenció al Client de ”la Caixa”, av. Diagonal, 621, 
08028, Barcelona, i també al Defensor del client de la Confederació 
Espanyola de Caixes d’Estalvis, avinguda de Bruselas, 37 – 28028 
Madrid. Un cop hagin passat dos mesos des de la data de presentació de 
la reclamació sense que s’hagi resolt, o si se n’ha denegat l’admissió o 
se n’ha desestimat la petició, el contractant la pot formular davant del 
Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya, carrer d’Alcalá, 50, 28014 
Madrid. 
 
PROVEÏDOR DEL SERVEI. MoneyToPay és la denominació comercial 
de CaixaBank Electronic Money, EDE, SL. Amb NIF xxxxxxx. És una 
societat integrada en el Grup ”la Caixa”, de nacionalitat espanyola, 
constituïda a Barcelona el 7 de setembre de 2012, amb l’autorització 
prèvia del Ministeri d’Economia i Competitivitat, subjecta a control el 6 
d’agost de 2012, amb inspecció i supervisió del Banc d’Espanya. 
CaixaBank Electronic Money, EDE, SL consta inscrita degudament en el 
Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 43345, foli 58, full número 
B426061, inscripció 1a. El domicili de l’Administració central està 
establert a la Gran Via de Carles, III 84-98, torre est, planta 1, 
Barcelona 08028. MoneyToPay està autoritzada per emetre diners 
electrònics i prestar serveis de pagament. Els fons rebuts per 
MoneyToPay per emetre diners electrònics i/o prestar serveis de 
pagament es dipositen en un compte bancari separat obert a ”la Caixa” 
a nom de CaixaBank Electronic Money, EDE, SL. 
 
PROTECCIÓ DE DADES. Tractament de dades de caràcter 
personal. Les dades de caràcter personal del titular/usuari de la targeta 
que es puguin facilitar a MoneyToPay i/o ”la Caixa”, necessàries per 
emetre i verificar l’operativa correcta de les targetes s’incorporen a 
fitxers dels quals MoneyToPay, com a entitat emissora de les targetes, 
és responsable, i MoneyToPay i/o ”la Caixa” les poden conservar fins que 
hagin prescrit les accions que se’n deriven. Així mateix, les dades de 
caràcter personal identificadores i la informació sobre l’emissió i la 
cancel·lació de les targetes, es poden cedir sempre que MoneyToPay ho 
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autoritzi per a finalitats concretes, relacionades amb la gestió i la 
promoció d’aquestes targetes, i sempre de conformitat amb el que ha 
autoritzat el titular/usuari. MoneyToPay es compromet a observar tots 
els requisits previstos en aquesta condició en el tractament d’aquestes 
dades i un cop finalitzat el tractament per a aquesta finalitat  concreta, 
destruir-les o eliminar-les segons les exigències de la normativa 
aplicable dels seus registres. Exercici de drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició. El titular pot exercitar els drets d’accés, 
rectificació i cancel·lació de dades, i també oposar-se’n al tractament, 
d’acord amb la llei. Per exercitar aquest drets s’ha d’adreçar a la seu 
social, situada a la Gran Via de Carles III, 84-98, torre est, planta 1 
(08028 Barcelona). Comunicació de dades a autoritats o 
organismes oficials d’altres països. S’informa també que les entitats 
de crèdit i altres proveïdors de serveis de pagament, com també els 
sistemes de pagament i prestadors de serveis tecnològics relacionats als 
quals es transmetin les dades per dur a terme transaccions, poden estar 
obligats per la legislació de l’Estat on estiguin situats, o per acords als 
quals hagi arribat l’Estat, a facilitar informació sobre les transaccions a 
les autoritats o els organismes oficials d’altres països, situats tant dins 
com fora de la Unió Europea, en el marc de la lluita contra el 
finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i 
la prevenció del blanqueig de capitals. Tractament de dades de 
tercers. Les dades personals de tercers que MoneyToPay i/o ”la Caixa” 
puguin rebre del titular per complir els serveis de pagament que li 
sol·licitin, es tracten únicament i exclusivament amb aquestes finalitats i 
no es comuniquen a tercers tret dels casos en què la naturalesa del 
servei impliqui necessàriament aquesta comunicació, la qual es limita a 
la finalitat expressada. MoneyToPay ha de mantenir el secret de les 
dades esmentades i ha d’aplicar les mesures de seguretat exigibles 
legalment.  

 
Atès que la durada d’aquest contracte s’ajustarà a la vigència del conveni, 
subscrit en data 23 de febrer de 2015, entre la Diputació de Barcelona, “la 
Caixa”, l’Obra Social “la Caixa” i MoneyToPay per regular les obligacions de les 
parts en el desenvolupament del Programa Targeta moneder d’impacte social. 
 
Atès que existeix consignació econòmica suficient en el pressupost ordinari per 
a l’any 2015 havent-se efectuat ja la corresponent retenció de crèdit per part 
de la Intervenció municipal. 
 
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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar el “contracte d’emissió de targetes prepagament”, en el 
marc del Programa Targeta monedes d’Impacte Social, de la Diputació de 
Barcelona 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar el pagament de fins a 8.000,00 € com a màxim, 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 (operació de retenció de crèdit núm. 
3192), del vigent pressupost ordinari per a l’any 2015. 
 
TERCER.-Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.-. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona, així com a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
 
 
6.-ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS NATURAL 
AL PASSEIG  MISERICÒRDIA, 14 PER RIERA DELS LLEDONERS. 
 
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 5 
d’octubre de 2015 (núm. de registre 6317/2015) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal·lació d’una canonada de gas en el Passeig 
Misericòrdia, 14, per Riera dels Lledoners. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 9 d’octubre de 2015, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS 
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 
LOCALITZACIÓ: Passeig de la Misericòrdia, 14 – obra per Torrent 
dels Lledoners  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
  
 
 
 
Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 

Ref.: Z.M.012015783116 
(GDE12915090109) 

Reg. Entr. 2015/6317 
Data 05-10-2015 
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3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 
20 N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. 
En cas de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  
s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 
cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa 
d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

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

5 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas 
Natural al nostre municipi. 
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17 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents 
d’altres organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 

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

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

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

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

 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de 
la llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 
i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
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. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la instal.lació duna canonada de gas al Passeig Misericòrdia, 14, 
per Riera dels Lledoners del terme municipal de Canet de Mar. Aquesta 
llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cent setanta-sis euros amb cinquanta cèntims 
d’euro (176,50-€), per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit 
amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
 
 



Ref: S/Sd 

27 
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 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE 

7.-SUSPENSIÓ TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA 
PARTICULAR DE GAS AL CARRER AMPLE, xx (per carrer Santíssima 
Trinitat). 
 
 
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 29 
de setembre de 2015 (núm. de registre 6198/2015) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Ample, xx, per 
santíssima Trinitat de Canet de Mar. 
 
VIST l’informe emès per  l’enginyera municipal en data 30 de setembre de 
2015, el contingut del qual es transcriu a continuació: 

 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL   
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA 
PARTICULAR 
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. 
LOCALITZACIÓ:  c/ Ample, 22 (per c/ Santíssima Trinitat) 

 
 
Vista la instància i demés documentació presentada pel Sr. Javier Orviz 
González, en nom i representació de GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., amb registre general d’entrada núm. 6198 de data 29 de setembre 
d’enguany, en sol·licitud de permís per a la instal·lació d’una escomesa de gas 
soterrada de per a nou subministrament al carrer Ample, xx, realitzant l’obra 
pel c/ Santíssima Trinitat, d’aquesta localitat, la tècnica que sotasigna en 
considera el següent:   
 
Vist el plànol presentat, es proposa tallar una línia existent ubicada al costat de 
llevant del carrer Santíssima Trinitat per posteriorment travessar-lo i poder 
arribar directament al lateral de la finca del número xx del c/ Ample.  
 
Considerant els interessos del municipi d’eliminar els creuaments indiscriminats 
de carrers i concentrar-los en els teòrics passos de vianants en la mida del que 
sigui possible, hom creu oportú que per part de GAS NATURAL s’estudiï un nou 
itinerari de la canalització que acompleixi amb aquest objectiu. 
 
En conseqüència, hom creu adient que se SUSPENGUI la tramitació de 
l’esmentat permís en tant no s’aporti una nova proposta que acompleixi amb 
les directrius esmentades. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior 
criteri. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 
i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
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CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Suspendre la tramitació de la llicencia d’instal.lació d’una escomesa 
particular de Gas al carrer Ample, xx (per carrer Santíssima Trinitat) 
mentre no s’aporti una nova proposta que acompleixi amb les directrius 
esmentades a l’informe tècnic transcrit en el cos de la present proposta. 
SEGON.- Notificar la present a tots els interessats. 

 

8.-ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A TELEFÒNICA PER REALITZAR 
CALA PER REPARAR CANALITZACIÓ OBSTRUÏDA AL CARRER MAS EL 
GRAU, xx  DE CANET DE MAR. 
 
Vista la instància presentada en data 2 d’octubre de 2015 per TELEFÒNICA DE 
ESPAÑA, sol.licitant llicència d’obres per a realitzar cala de reparació a la vorera 
per reparar conductes obstruïts amb afectació de cable al carrer Mas El Grau 
núm. xx, de Canet de Mar. 
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 5 d’octubre, el contingut del qual 
es transcriu a continuació: 

 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA CALA REPARACIÓ DE CANALITZACIÓ 
OBSTRUÏDA  
CANALITZACIÓ:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA  
LOCALITZACIÓ:  Carrer Mas el Grau, xx 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva 
sol·licitud::    
  
 
 
Vist el plànol presentat, la Tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts.  
3 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació 

del tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, 
així com per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. Caldrà 
disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries. 

4 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 

Ref.: 07MO4575 
Reg. Entr. 2015/6278 
Data 02-10-2015 
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longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats 
pels serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona 
de treball. 

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

6 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents 
per tal de no interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

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

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

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

12 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança per a les obres executades per Telefónica al nostre municipi, 
d’acord amb la normativa fiscal vigent. 

13 El començament de les obres es determinarà d'acord amb els Tècnics 
Municipals i Policia Local. 

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

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

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de 
la llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra de formigó. 
 

ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris 
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció 
de l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de 
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials. 
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RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i 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 vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.  
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 
118  i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de 
Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
 
UNIC.- Atorgar llicència a Telefònica de España per a la realització d’una cala 
de reparació d’una canalització obstruïda al carrer Mas El Grau núm. xx de 
Canet de Mar, en els termes que es disposa a l’informe emès per l’enginyera 
municipal i transcrit en el cos de la present resolució. 
 

9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A TELEFÒNICA PER REALITZAR 
CALA PER REPARAR CANALITZACIÓ OBSTRUÏDA AL CARRER MAS 
BERGANTÍ HERNÁN CORTÉS, xx  DE CANET DE MAR. 
 
Vista la instància presentada en data 13 d’octubre de 2015 per TELEFÒNICA DE 
ESPAÑA, sol.licitant llicència d’obres per a realitzar cala de reparació a la vorera 
per reparar conductes obstruïts amb afectació de cable al carrer Bergantí 
Hernán Cortés núm. xx, de Canet de Mar. 
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 14 d’octubre, el contingut del 
qual es transcriu a continuació: 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA CALA REPARACIÓ DE CANALITZACIÓ 
OBSTRUÏDA  
CANALITZACIÓ:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA  
LOCALITZACIÓ:  Carrer Bergantí Hernán Cortés, xx 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva 
sol·licitud::    
  
 
 

Ref.: 07MO5565 
Reg. Entr. 2015/6463 
Data 13-10-2015 
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Vist el plànol presentat, la Tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts.  
3 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació 

del tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, 
així com per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. Caldrà 
disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries. 

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

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

6 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents 
per tal de no interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

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

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

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

12 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança per a les obres executades per Telefónica al nostre municipi, 
d’acord amb la normativa fiscal vigent. 

13 El començament de les obres es determinarà d'acord amb els Tècnics 
Municipals i Policia Local. 

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

15 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 
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OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de 
la llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra de formigó. 
 

ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris 
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció 
de l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de 
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials. 
 

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i 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 vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.  
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 
118  i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de 
Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
UNIC.- Atorgar llicència a Telefònica de España per a la realització d’una cala 
de reparació d’una canalització obstruïda al carrer Bergantí Hernán Cortés núm. 
xx de Canet de Mar, en els termes que es disposa a l’informe emès per 
l’enginyera municipal i transcrit en el cos de la present resolució. 
 
 
10.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER 
PROMOTORA ARENYS D’INVERSIONS, SL I EL SENYOR JAL CONTRA LA 
DENEGACIÓ DEL RETORN DE L’AVAL CONSTITUÏT PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES AL CARRER SANT ISCLE/MAS FELIU 
(Exp. 71/1995). 
 
Atès que el senyor Agustí Llorens, en nom i representació de la mercantil 
PROMOTORA ARENYS D’INVERSIONS, SL i del senyor JAL, presenta escrit en 
data 30.01.2015 en virtut de la qual formula recurs de reposició contra l’acord 
de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 11.12.2014, de 
denegació de devolució de l’aval bancari, expedit per Caixa d’Estalvis Laietana 
en data 13.09.1995, lliurat en concepte de fiança per respondre de la correcta 
reposició dels elements de la via pública que poguessin resultar afectats per les 
obres de construcció a realitzar al carrer Sant Iscle / Mas Feliu. 
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Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 5.10.2015, el contingut del qual 
es transcriu a continuació: 
 

“Vist l’escrit presentat en data 30.01.2015 pel senyor Agustí Llorens 
Serrats, en nom i representació de la mercantil PROMOTORA ARENYS 
D’INVERSIONS, SL i del senyor JAL en el qual formula recurs de 
reposició contra l’acord de la Junta de Govern, en sessió de data 
11.12.2014, en virtut del qual es denega la sol·licitud de devolució de 
l’aval bancari, expedit per Caixa d’Estalvis Laietana en data 13.09.1995, 
lliurat en concepte de fiança per respondre de la correcta reposició dels 
elements de la via pública que poguessin resultar afectats per les obres 
de construcció a realitzar al carrer Sant Iscle / Mas Feliu, s’emet el 
següent 

 
INFORME 
 
ANTECEDENTS: 
 
 
I. En virtut del Decret núm. 322, de 13 de juny de 1995, de 
l’Alcaldia, es concedeix la llicència d’obres sol·licitada. En el mateix escrit 
de notificació d’aquesta llicència, es comunica a l’interessat que cal 
dipositar fiança per respondre dels possibles danys als béns municipals, 
per import de 1.572.839 ptes. 

 
II. Com a Condicions Particulars de la llicència concedida es fan 
constar les següents: 

 
“PRIMER.- L’eficàcia d’aquesta llicència queda supeditada a l’informe 
o autorització favorable del Departament de Governació de la 
Generalitat, per si s’escau l’alienació per permuta. 
 
SEGON.- La urbanització de la zona verda, de l’escala de vianants i de 
la disposició dels serveis necessaris al carrer Sant Iscle. 
 
TERCER.- El camí públic de la part posterior del terreny haurà de tenir 
com a mínim 3,5m d’amplada. 
 
QUART.- Donades les característiques del terreny, durant l’execució 
de les obres hauran de posar un tancament de protecció per tot el 
voltant del solar en evitació de perills per als vianants.” 
 

 
III. En data 24.04.1997 (registre d’entrada núm. 1736), el senyor 
Jordi Amat Grau, en nom i representació de la mercantil PROMOTORA 
ARENYS D’INVERSIONS, SL, sol·licita la llicència de primera ocupació 
dels nou habitatges unifamiliars construïts a l’empara de la llicència 
d’obres núm. 71/1995. 
IV. El senyor Jordi Amat Grau, en nom i representació de la mercantil 
PROMOTORA ARENYS D’INVERSIONS, SL, presenta, en data 
21.03.1995, una sol·licitud de llicència d’obres majors per a la 
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construcció de nou habitatges unifamiliars en filera, a ubicar al carrer 
Sant Iscle, cantonada Mas Feliu. 

 
V. En data 13.09.1995, es constitueix l’aval bancari amb la Caixa 
d’Estalvis Laietana, per import de 1.572.839 ptes., en concepte de 
fiança per respondre de la correcta reposició dels elements de la via 
pública que poguessin resultat afectats per les obres de construcció a 
realitzar al carrer Sant Iscle / Mas Feliu. Segons consta al full d’aval, 
aquest s’inscriu al Registre Especial d’Avals, amb el núm. 3182.9. 
A la sol·licitud s’hi adjunta els certificats finals d’obra corresponents als 
habitatges 1, 2, 8 i 9, de data 14.02.1997, i 3, 4, 5, 6 i 7, de data 
01.04.1997, respectivament. En ambdós certificats, l’arquitecte i 
l’aparellador de l’obra fan constar que, si bé les obres de construcció no 
han finalitzat, les que resten pendents permeten l’habitabilitat dels 
habitatges. 
 
VI. L’arquitecte municipal emet informe, en data 25.04.1997, en el 
qual informa desfavorablement l’obtenció de la llicència de primera 
ocupació i fa constar que cal realitzar les actuacions següents: 
 

1. Acabar la urbanització d’escales i zona verda. 
2. Arrebossar i pintar les parets de tanca amb front a la zona verda i 

les escales. 
3. Disposar unes plaques de protecció de les sortides d’aigües 

pluvials sota les voreres. 
4. Disposar una barana a l’escala de les golfes de la casa núm. 6. 
5. Instal·lar un dipòsit d’aigua a la casa  núm. 8. 
6. Pintar les mitgeres posteriors de la casa núm. 9. 

  
Pel que fa el subministrament elèctric, s’ha realitzat en base a un 
cable trenat grapat a la façana. 

 
VII. Consta a l’expedient administratiu un escrit signat pel regidor 
d’Urbanisme en data 08.08.1997 (registrat de sortida en data 
11.08.1997 –registre núm. 1390), on hi consta el següent: 
 

“Per la present autoritzo la contractació de l’aigua definitiva de les 9 
cases situades al carrer Sant Iscle mentre es resol l’expedient de 
primera ocupació, pendent d’un tràmit administratiu que haurà de 
completar el promotor Sr. Amat.” 

 
VIII. El cap del Servei d’Inspecció i Disciplina Urbanística municipal 
emet informe, de data 15.02.1999, en el qual fa constar el següent: 
 

“... ara bé, en quant a les actuacions pendents de subsanar que en 
l’anterior inspecció feta el dia 25 d’abril de l’any 1997 es van 
detectar no s’han solventat en la seva totalitat i per tant, manca per 
subsanar els següents punts: 

 
 Acabar l’espai de zona verda en el qual sol si ha fet [sic] un 

muret i en el terreny no s’ha realitzat cap actuació. 
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 Arrebossar i pintar la part posterior del mur dels patis de les 

cases que llinden amb el carreró del darrera. 
 Cal arrebossar cada banda del mur de les escales i posteriorment 

pintar, així com netejar els esgraons de la banda dreta ja que es 
va estucar aquest mur deficientment i les restes de material han 
quedat preses al terra, també cal pintar la part posterior del mur 
del lateral dret en la seva part superior. 
 

 Les plaquetes de protecció de la sortida d’aigües pluvials a carrer 
són deficients ja que no tenen el gruix necessari per aguantar el 
pes dels vehicles que entren als guals, manquen la meitat 
d’aquests perquè s’han desprès. 
 

 Cal regularitzar la sortida d’aigües pluvials del pati de la casa nº 
42 del carrer Mas Feliu, ja que aquest evacua l’aigua directament 
al mur a l’alçada de mes o menys un metre de les escales. 
 

 El subministrament elèctric s’ha realitzat en base a un cable 
trenat grapat directament a la façana i així continua. 
 

 En conseqüència s’informa desfavorablement la sol·licitud referenciada.” 
 
IX. En data 23.08.2005 el senyor Jordi Amat Grau, actuant com a 
liquidador de la societat PROMOTORA ARENYS D’INVERSIONS, SL, 
presenta un escrit en virtut del qual sol·licita la devolució de l’aval 
bancari dipositat per respondre de la correcta reposició dels elements de 
la via pública que poguessin resultat afectats per les obres de 
construcció realitzades al carrer Sant Iscle / Mas Feliu. 
 
El senyor Amat manifesta el següent en el seu escrit: 
 

“(...) Després de passats més de vuit anys, en cap moment, per 
part d’aquest Ajuntament, no se’ns ha requerit de manera verbal ni 
d’ofici que existís cap deficiència en les obres esmentades.” 

 
X. En data 15.06.2007 el senyor Jordi Amat Grau, actuant com a 
liquidador de la societat PROMOTORA ARENYS D’INVERSIONS, SL, 
presenta un nou escrit reiterant la sol·licitud de devolució de l’aval. 
 
XI. En virtut del Decret núm. 639/2007, de 5 de juliol, de la tinència 
d’alcaldia d’Urbanisme, es resol denegar el retorn de l’aval bancari en 
base al que disposa l’article 27 de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sol, el qual disposa que la devolució o la cancel·lació de l’aval bancari 
constituït com a condició de validesa de la llicència atorgada es farà a 
sol·licitud de l’interessat i es produirà quan es justifiqui que s’han 
acomplert totalment i satisfactòriament les obligacions que aquestes 
garantien. 

 
XII. En data 3.07.2013 (registre d’entrada núm. 3099) el senyor Jordi 
Amat Grau, actuant com a liquidador de la societat PROMOTORA 
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ARENYS D’INVERSIONS, SL, presenta un nou escrit reiterant la 
sol·licitud de devolució de l’aval. 

 
XIII. En data 28.10.2014 (registre d’entrada núm. 5339) el senyor 
Agustí Llorens, en nom i representació de la mercantil PROMOTORA 
ARENYS D’INVERSIONS, SL i del senyor JAL, presenta un escrit en virtut 
del qual sol·licita la devolució de l’aval bancari, expedit per Caixa 
d’Estalvis Laietana en data 13.09.1995, lliurat en concepte de fiança per 
respondre de la correcta reposició dels elements de la via pública que 
poguessin resultar afectats per les obres de construcció a realitzar al 
carrer Sant Iscle / Mas Feliu. 

 
XIV. El cap de Disciplina Urbanística i l’arquitecta tècnica municipal 
emeten informe, en data 30.10.2014, en el qual fan constar que 
“practicada una inspecció visual a la promoció situada als carrers Sant 
Iscle/Mas Feliu, s’ha constatat novament, que a dia d’avui no s’ha dut a 
terme després de tant de temps cap actuació encaminada a resoldre els 
punts que varen quedar pendents”. 
 
Concretament, es fa constar quines són les actuacions encara pendents: 
 

  Acabar l’espai de zona verda en el qual sols s’ha fet un 
muret i en el terreny no s’ha realitzat cap actuació. 

 Arrebossar i pintar el lateral de la casa, número, 1. 
 Arrebossar i pintar la part posterior del mur dels patis de les 

cases que  limiten amb el carreró del darrera. 
 Cal arrebossar cada banda del mur de les escales i posteriorment 

pintar, així com netejar els esglaons de la banda dreta ja que es 
va estucar aquest mur deficientment i les restes de material han 
quedat preses al terra, també cal pintar la part posterior del mur 
situat al lateral dret en la seva part superior. 

 Les plaquetes de protecció de la sortida d’aigües pluvials a carrer 
que es van instal·lar eren deficients. Actualment ja s’han desprès 
totes les plaquetes de protecció originalment instal·lades.   

 Cal regularitzar la sortida d’aigües pluvials del pati de la casa, 
número, xx, del carrer Mas Feliu, ja que s’evacua l’aigua sense 
canalitzar directament des de el mur a les escales a una alçada 
de mes o menys un metre.  

 
XV.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de desembre de 
2014, adopta, entre d’altres, l’acord de denegació del retorn de la fiança 
sol·licitada en data 28.10.2014. 
 
XVI.- En data 05.02.2015 té entrada a l’Ajuntament de Canet de Mar 
l’escrit en virtut del qual el senyor Agustí Llorens Serrats, en nom i 
representació de la mercantil PROMOTORA ARENYS D’INVERSIONS, SL i 
del senyor JAL, interposa recurs de reposició contra l’acord de la Junta 
de Govern Local, de data 11.12.2014, d’acord amb les al·legacions 
següents: 
 

PRIMERA.- Les actuacions pendents d’esmenar no suposen danys en 
els béns municipals ni es van causar durant l’execució de les obres. 
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SEGONA.- No és cert que la llicència d’obres concedida per a la 
construcció de nou habitatges unifamiliars estigués condicionada a les 
Condicions particulars que s’indiquen en els informes que es 
transcriuen a l’acord objecte del present recurs. 
 
L’única condició era l’informe o autorització favorable del 
Departament de Governació de la Generalitat, per si fos escaient 
l’alienació per permuta. 
 
Consta reconegut pel Consistori que les obres s’han realitzat d’acord 
amb el projecte pel qual es va obtenir la llicència d’obres i la 
documentació complementària. 
 
TERCERA.- En l’acord objecte del recurs de reposició no hi consta cap 
fonament jurídic o de Dret que justifiqui la denegació de la devolució 
de l’aval. 
 
QUARTA.- La normativa citada en els Fonaments de Dret de l’acord 
no és aplicable per no ser vigent en el moment dels fets. 
 
CINQUENA.- Qualsevol hipotètica (i negada) infracció urbanística o 
procediment de restauració de la legalitat urbanística estarien 
prescrits. 

 
 
FONAMENTS JURÍDICS: 
 
PRIMER.- A la primera al·legació es defensa que les actuacions 
pendents d’esmenar no suposen danys en els béns municipals ni es van 
causar durant l’execució de les obres. 
 
Cal recordar, en aquest aspecte, que tant el carrer Sant Iscle, com les 
escales d’accés al sòl no urbanitzable estan inclosos dins el sistema 
viari. Pel que fa la zona verda que manca per urbanitzar, està 
classificada amb la clau C “Sistema de parcs i jardins”, concretament C3 
“Altres espais lliures”.  
 
Pel que fa les plaques de protecció de les sortides d’aigües pluvials sota 
les voreres, no hi ha dubte que les voreres formen part del sistema 
viari. 
 
Aquestes actuacions, pendents d’esmenar, són les que afecten béns 
municipals. 
 
SEGON.- Al recurs presentat es manifesta que no és cert que la llicència 
d’obres concedida per a la construcció de nou habitatges unifamiliars 
estigués condicionada a les Condicions particulars que s’indiquen en els 
informes que es transcriuen a l’acord objecte del present recurs. 
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Segons manifesta el recurrent, l’única condició era l’informe o 
autorització favorable del Departament de Governació de la Generalitat, 
per si fos escaient l’alienació per permuta. 
 
En aquest sentit, cal fer esment als següents documents, que obren dins 
l’expedient administratiu: 
 
1. Informe de l’arquitecte municipal, de data 28.05.1995, el 
contingut del qual es transcriu literalment a continuació: 

 
“Havent examinat el projecte de referència i consultades les Normes 
Subsidiàries de Planejament, es constata que s’incompleix l’amplada 
de les parcel·les (5,60 m a les Normes Subsidiàries i 5,825 o 5,675 al 
projecte), tenint com a conseqüència una edificació entre mitgeres 
major a la prevista en aquesta part. 
 
Amb independència de les qüestions relatives al projecte pel qual es 
sol·licita llicència d’obres, cal canviar els límits entre la finca objecte 
de la llicència d’obres i la finca municipal posterior a ella, i 
condicionar l’autorització a la urbanització de la zona verda, de 
l’escala de vianants i de la disposició dels serveis necessaris al carrer 
Sant Iscle, per la qual cosa caldrà aportar un projecte que defineixi 
amb detall les obres a efectuar. 
 
En conseqüència, s’informa desfavorablement la sol·licitud de 
referència.” 

 
2. Llicència d’obres, notificada a l’interessat en data 18.07.1995, on, 
a més de les condicions generals d’atorgament de llicències, s’hi fan 
constar les següents CONDICIONS PARTICULARS: 
 

“Per Decret de l’Alcaldia-Presidència nº 322, de data tretze de 
juny de 1995, ha estat concedida al Sr. JORDI AMAT GRAU, en 
qualitat de Gerent de PROMOTORA ARENYS D’INVERSIONS, SL, 
llicència municipal per a la construcció de nou habitatges 
unifamiliars al solar ubicat al carrer Sant Iscle/Mas Feliu, d’acord 
amb el projecte de l’arquitecte Francesc Vilanova i sota les 
condicions que s’assenyalen a continuació. 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
(...) 
 
CONDICIONS PARTICULARS 
 
PRIMER.- L’eficàcia d’aquesta llicència queda supeditada a 
l’informe o autorització favorable del Departament de Governació 
de la Generalitat, per si s’escau l’alienació per permuta. 
 
SEGON.- La urbanització de la zona verda, de l’escala de vianants 
i de la disposició dels serveis necessaris al carrer Sant Iscle. 
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TERCER.- El camí públic de la part posterior del terreny haurà de 
tenir com a mínim 3,5 m. d’amplada. 
 
QUART.- Donades les característiques del terreny, durant 
l’execució de les obres hauran de posar un tancament de 
protecció per tot el voltant del solar en evitació de perills per als 
vianants.” 
 

3. Escrit registrat de sortida en data 12.06.1996 (registre núm. 
985), notificat al senyor Jordi Amat Grau en data 13.06.1996, el qual es 
reprodueix literalment a continuació: 
 

  “Durant les revisions periòdiques d’inspeccions d’obres, 
s’ha comprovat que s’ha iniciat el mur de contenció de terres que 
substentarà el traçat del passatge posterior de les obres que estan 
fent al carrer Sant Iscle. 

 
  Mitjançant aquest escrit, li recordem els condicionaments 
segon i tercer de la llicència d’obres concedida per  la construcció 
d’habitatges, per tal de tenir-ho present durant l’execució de les 
obres.” 

 
No hi ha dubte, a la vista dels documents transcrits, que la llicència 
d’obres venia supeditada al compliment diverses condicions particulars, 
entre les que es troben la urbanització de la zona verda, de l’escala de 
vianants i de la disposició dels serveis necessaris al carrer Sant Iscle, 
elements, tots ells, considerats béns públics. 
 
D’altra banda, també manifesta el recurrent que “el propi Ajuntament 
reconegué en l’informe de 25/04/1997 que les obres “s’han realitzat 
d’acord amb el projecte pel qual es va obtenir la llicència d’obres i la 
documentació complementària”. 
 
Aquesta afirmació, si bé certa, no es pot considerar completa, puix que 
l’informe de l’arquitecte municipal a què es fa referència, deia 
literalment: 
 

“A instància de Jordi Amat Grau, s’ha realitzat una inspecció 
visual de les obres referenciades constatant que s’han realitzat 
d’acord amb el projecte pel qual es va obtenir llicència d’obres i la 
documentació complementària. 

 
No obstant, cal realitzar les següents actuacions: 

 
1. Acabar la urbanització d’escales i zona verda. 
2. Arrebossar i pintar les parets de tanca amb front a la 

zona verda i les escales. 
3. Disposar d’unes plaques de protecció de les sortides 

d’aigües pluvials sota les voreres. 
4. Disposar una barana a l’escala de les golfes de la casa 

núm. 6. 
5. Instal·lar un dipòsit d’aigua a la casa núm. 8. 



Ref: S/Sd 

40 
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 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE 

6. Pintar les mitgeres posteriors de la casa núm. 9. 
 

Pel que fa al subministre elèctric s’ha realitzat en base a un cable 
trenat grapat a la façana. 
 
En conseqüència s’informa desfavorablement la sol·licitud 
referenciada.” 
 

A tenor de l’informe transcrit, es posa de manifest que el titular de la 
llicència d’obres va sol·licitar la de primera ocupació i/o utilització quan 
encara mancaven determinades actuacions per finalitzar l’obra d’acord 
amb els requeriments que constaven al projecte i a la llicència. 
 
TERCER.-  Al recurs presentat es manifesta que en l’acord objecte del 
recurs de reposició no hi consta cap fonament jurídic o de Dret que 
justifiqui la denegació de la devolució de l’aval. 
 
Cal dir, en aquest aspecte, que els fonaments jurídics o de Dret que 
justifiquen la denegació de la devolució de l’aval estan abastament 
detallats a l’informe de qui subscriu, de data 25.11.2014, i que forma 
part de l’acord notificat a la interessada. 

 
QUART.- La normativa citada en els Fonaments de Dret de l’acord no és 
aplicable per no ser vigent en el moment dels fets.  
 
El transcurs del temps ja ha estat tingut en compte a l’hora de 
contemplar quina era la legislació aplicable, en aquest cas concret, 
referida a la tramitació d’una sol·licitud de llicència de primera ocupació 
o utilització. 
 
Així, l’article 14 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix el règim 
jurídic aplicable a l’atorgament de llicències: 
 

“14.1 Les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les 
previsions de la legislació i el planejament urbanístics i les 
ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents en el 
moment de la resolució de la sol·licitud, o en la data en què 
s’entenen produïts els efectes de la manca de resolució expressa 
de la sol·licitud, llevat que s’hagin d’atorgar de conformitat amb 
un certificat de règim urbanístic vigent.” 

 
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprovava el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) regulava, en el seu 
article 902, la llicència de primera ocupació: 
 

“90.1 Estan subjectes a la llicència de primera ocupació o 
utilització les edificacions de nova construcció o que hagin estat 
objecte de modificació substancial o d’ampliació, quan per a 

                                                
2 Aquest article ha estat derogat per la DD.d de la  Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 
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l’autorització de les obres s’hagi exigit un projecte, d’acord amb 
l’article 75 d’aquest Reglament. 
 
90.2 La llicència de primera utilització acredita el compliment de 
les condicions imposades en la llicència d’obres.” 
 

Quant al procediment d’atorgament de la llicència de primera utilització, 
l’establia l’article 913 (ROAS) de la manera següent: 
 

“Article 91. Procediment 
 
91.1 La llicència de primera utilització l’ha de sol·licitar 
l’interessat dins el 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. 
 
91.2 Quan es tracti de primera utilització d’habitatges, a la 
sol·licitud de llicència s’ha d’acompanyar la documentació tècnica 
a què es refereix la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l’habitatge, aprovada pel Parlament de Catalunya. 
 
91.3 El servei tècnic municipal ha d’efectuar la inspecció, i si 
comprova que l’edificació s’ajusta al projecte aprovat i a les 
condicions fixades per la llicència, informarà sobre la procedència 
de l’atorgament de la llicència de primera utilització. En cas 
contrari, ha d’emetre l’informe procedent i s’ha d’acordar 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 d’aquest Reglament. 
 
91.4 El termini per concedir la llicència és d’un mes a comptar de 
la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest sense 
resolució expressa, es considera atorgada, d’acord amb el que 
estableix l’article 82 d’aquest Reglament. 
 
91.5 La utilització i el gaudi dels serveis municipals relacionats 
amb l’ús de l’edificació poden restar condicionats a l’atorgament 
de la llicència de primera utilització, si així ho estableix amb 
caràcter general l’ens local, en l’exercici de la potestat 
reglamentària.” 

 
A tenor del que disposaven els articles transcrits, un cop el servei tècnic 
municipal havia efectuat la inspecció, en cas que les obres no 

                                                
3 Article derogat per la DD.d de la  Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 
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s’ajustessin al projecte aprovat, havia d’emetre l’informe on 
s’especifiquessin quines eren les deficiències detectades, per poder 
iniciar el corresponent expedient d’esmena. 
 
En el cas present, l’arquitecte municipal va emetre informe, en data 
25.04.1997, desfavorable a l’obtenció de la llicència de primera 
ocupació, tot fent constar que calia realitzar les actuacions següents: 
 

1. Acabar la urbanització d’escales i zona verda. 
2. Arrebossar i pintar les parets de tanca amb front a la zona verda i 

les escales. 
3. Disposar unes plaques de protecció de les sortides d’aigües 

pluvials sota les voreres. 
4. Disposar una barana a l’escala de les golfes de la casa núm. 6. 
5. Instal·lar un dipòsit d’aigua a la casa núm. 8. 
6. Pintar les mitgeres posteriors de la casa núm. 9. 

  
Si bé no consta acreditat a l’expedient administratiu que aquestes 
deficiències haguessin estat comunicades a l’interessat, per tal d’instar-
ne l’esmena, en els termes del que establia l’article 91.3 ROAS, de 
l’escrit del regidor d’Urbanisme, que consta a l’expedient administratiu, 
es pot deduir que la interessada era coneixedora que mancava part de la 
tramitació per arribar a obtenir la llicència de primera ocupació: 
 
 Canet de Mar, 8 d’agost de 1997 
 

Per la present Autoritzo la contractació de l’aigua definitiva de les 
9 cases situades al carrer St. Iscle mentre es resol l’expedient de 
primera ocupació, pendent d’un tràmit administratiu que haurà 
de completar el promotor Sr. Amat. 

 
 EL REGIDOR D’URBANISME 
 Joaquim Dotras i Horta 
 
D’altra banda, cal conèixer la previsió que fa l’article 82.1 ROAS, que 
continua vigent, relatiu a les llicències presumptes: 
 

“82.1 Transcorreguts els terminis assenyalats a l’article 81 
d’aquest Reglament, i, si s’escau, el d’esmena de deficiències, 
sense haver-se notificat la resolució expressa, es considerarà 
estimada la sol·licitud de la llicència o autorització, llevat que la 
sol·licitud tingui com a conseqüència que es transfereixin al 
sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al 
servei públic o que es tracti d’obres de nova planta quan no 
s’hagin complert els deures exigits per la normativa urbanística 
aplicable i el planejament o per la manca d’informes preceptius i 
vinculants d’altres administracions que siguin determinants de 
l’atorgament de la llicència; en aquests supòsits es considerarà 
desestimada.” 
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CINQUÈ.- Pel que fa la devolució de l’aval bancari dipositat per garantir 
la correcta reposició dels béns municipals que poguessin resultar 
afectats per les obres, a tenor del que s’exposa a l’informe elaborat per 
l’arquitecta tècnica municipal i el cap de Disciplina Urbanística, en data 
30.10.2014, la interessada encara no ha complert amb la seva obligació 
d’executar l’obra d’acord amb el projecte aprovat i les condicions 
imposades a la llicència d’obres, atès que manca portar a terme una 
sèrie d’actuacions. 
 
Arribats a aquest punt, cal fer un incís: al recurs de reposició es 
manifesta (pàg. 5 in fine), que no s’ha adjuntat l’informe tècnic de data 
30.10.2014, que recull de nou les deficiències detectades.  
 
Aquest informe apareix literalment transcrit en l’acord notificat a la 
recurrent en data 30.12.2014. 
 
Tot seguit, la interessada repassa, una per una, les deficiències que 
s’esmenten a l’informe esmentat, concloent, en tots els casos, que 
qualsevol acció al respecte estaria prescrita. 
 
L’article 207.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), en la nova redacció 
donada per l’art. 69 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 
del text refós estableix el següent: 
 

1. L’acció de restauració de la realitat física alterada i de 
l’ordre jurídic vulnerat prescriu al cap de sis anys d’haver-se 
produït la vulneració de la legalitat urbanística o, si s’escau, del 
finiment de les actuacions il·lícites o el cessament de l’activitat 
il·lícita. Si aquestes actuacions tenen l’empara d’un títol 
administratiu il·lícit, l’acció de restauració prescriu al cap de sis 
anys d’haver-se produït la declaració de nul·litat o anul·labilitat 
pertinent, sia en via administrativa o sia per sentència judicial 
ferma. 
 
2. Les ordres de restauració i les obligacions derivades de la 
declaració d’indemnització per danys i perjudicis prescriuen al cap 
de sis anys. 
 
3. No obstant el que disposen els apartats 1 i 2, l’acció de 
restauració i l’ordre dictada de restauració no prescriuen mai 
amb relació a les vulneracions de la legalitat urbanística que es 
produeixen en terrenys que el planejament urbanístic destina al 
sistema urbanístic d’espais lliures públics o al sistema 
viari, o classifica o ha de classificar com a sòl no urbanitzable en 
virtut del que disposa l’article 32.a.” 

 
Atès que, com s’ha posat de manifest, l’acció de restauració no prescriu 
mai amb relació a les vulneracions de la legalitat urbanística que es 
produeixen, entre d’altres, en terrenys que el planejament urbanístic 
destina al sistema urbanístic d’espais lliures públics o al sistema viari i 
vist que, d’acord amb el planejament vigent, tant el carrer Sant Iscle 
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com les escales d’accés al sòl no urbanitzable estan inclosos dins el 
sistema viari i que la zona verda que manca per urbanitzar, està 
classificada amb la clau C “Sistema de parcs i jardins”, concretament C3 
“Altres espais lliures, no es pot considerar prescrita l’acció de 
restauració. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
A la vista de tot el que s’ha exposat, qui subscriu és del parer que cal 
desestimar el recurs de reposició presentat per PROMOTORA ARENYS 
D’INVERSIONS i el senyor JAL contra l’acord de la Junta de Govern, en 
sessió de data 11.12.2014, en virtut del qual es denega la sol·licitud de 
devolució de l’aval bancari, expedit per Caixa d’Estalvis Laietana en data 
13.09.1995, lliurat en concepte de fiança per respondre de la correcta 
reposició dels elements de la via pública que poguessin resultar afectats 
per les obres de construcció a realitzar al carrer Sant Iscle / Mas Feliu. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a que procedeixi segons 
superior criteri.” 

 
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 i vist l’informe transcrit en el cos de la 
present proposta, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de 
Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel senyor Agustí 
Llorens, en nom i representació de la mercantil PROMOTORA ARENYS 
D’INVERSIONS, SL i del senyor JAL, en data 30.01.2015, contra l’acord de la 
Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 11.12.2014, de denegació de 
devolució de l’aval bancari, expedit per Caixa d’Estalvis Laietana en data 
13.09.1995, lliurat en concepte de fiança per respondre de la correcta reposició 
dels elements de la via pública que poguessin resultar afectats per les obres de 
construcció a realitzar al carrer Sant Iscle / Mas Feliu. 
 
SEGON.- Comunicar a la mercantil PROMOTORA ARENYS D’INVERSIONS, SL i 
al senyor JAL que el retorn de l’aval resta condicionat a la realització de les 
actuacions següents, per afectar el sistema urbanístic d’espais lliures o al 
sistema viari: 
 
1. Acabar la urbanització d’escales i zona verda 
2. Arrebossar i pintar les parets de tanca amb front a la zona verda i les 

escales. 
3. Disposar unes plaques de protecció de les sortides d’aigües pluvials sota les 

voreres. 
 
 
 
11.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ TEMPORAL SOBRE LA 
FINCA DENOMINADA “LA CARBONELLA”, UBICADA ENTRE EL PASSEIG 
DE LA MISERICÒRDIA I EL TORRENT DELS LLEDONERS DE CANET DE 
MAR. 
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Atès que actualment, Canet de Mar, està patint una manca important d’espai 
per a l’estacionament de vehicles a la població. 
 
Atès que l’empresa TRICOVER, S.L., és propietària d’un solar de superfície 
7.183m/2 aproximadament, situat entre els carrers Passeig de Ntra. Sra. de la 
Misericòrdia i Riera dels Lledoners, qualificada sota les claus 4C “cases aïllades 
amb parcel·la mínima de 600m/2; clau D “sistema de serveis urbans”, 3C 
“sistema de parcs i jardins” i clau A “sistema viari”, d’acord amb allò que 
disposen les NNSS de planejament vigent. 
 
Vist que en data 23 de juliol de 2014 l’Ajuntament i el Sr, JJG, propietari del 
moment dels terrenys, van signar un contracte de cessió temporal i a precari 
d’una part d’aquesta finca pel termini inicial de dos anys prorrogable, per tal de 
destinar-la a aparcament públic gratuït degut a la manca de llocs 
d’estacionament al centre del poble. 
 
Vist que en data 11 de desembre de 2014 la finca objecte de cessió parcial va 
ser aportada pel Sr. JJG a la societat Tricover, SL, segons consta a les 
escriptures atorgades pel Notari Salvador Carballo amb número de protocol 
1.542. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar continua estant interessat en poder 
disposar temporalment, de part d’aquesta finca per poder destinar-la a 
aparcament públic gratuït, és pel que es fa necessari pactar la seva cessió amb 
el nou propietari. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local aprovi el contracte de 
cessió temporal a signar entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa 
TRICOVER,SL., el qual es transcriu a continuació: 
  
  

CONTRACTE DE CESSIÓ TEMPORAL I A PRECARI SOBRE LA FINCA 
DENOMINADA “LA CARBONELLA”, UBICADA ENTRE EL PASSEIG 
DE LA MISERICÒRDIA I EL TORRENT DELS LLEDONERS DE CANET 
DE MAR. 
  
En el municipi de Canet de Mar, el dia --- d’octubre de 2015. 
 
REUNITS 
  
D’una part la senyora Blanca ArbellBrugarola, Alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida de la Sra. Núria Mompel i 
Tusell, secretària de la Corporació, que dóna fe de l’acte. 
  
I de l’altre, la senyora Cristina Jover Montal, amb DNI xxxxxxxx, en la 
seva qualitat d’administradora de l’empresa TRICOVER,S.L., amb CIF 
núm. xxxxxxx, amb domicili al carrer Carrasco i Formiguera, núm. xx, 
de Barcelona, segons consta a les escriptures de poders núm. 872, de 
data 20.03.2014, signades davant del Notari, Francisco Armas Omedes. 
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Es reconeix mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a 
contractar en les respectives qualitats en que actuen i de comú acord, 
  
MANIFESTEN 
 
 I.-     Que l’empresa TRICOVER, S.L., és propietària d’un solar de 
superfície 7.183m/2 aproximadament, situat entre els carrers Passeig de 
Ntra. Sra. de la Misericòrdia i Riera dels Lledoners, qualificada sota les 
claus 4C “cases aïllades amb parcel·la mínima de 600m/2; clau D 
“sistema de serveis urbans”, 3C “sistema de parcs i jardins” i clau A 
“sistema viari”, d’acord amb allò que disposen les NNSS de planejament 
vigents. S’adjunta, com a annex I al present protocol, certificació 
registral acreditativa de la titularitat i càrregues de la finca, tal i com 
consta a les escriptures núm. 1.542 de data 11.12.2014, signades 
davant del Notari, Sr. Salvador Carballo Casado. 
  
II.-     Que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat en poder 
disposar, a títol de cessió temporal i gratuïta de la porció de l’anterior 
finca que es grafia en el plànol que s’adjunta com a annex II, al present 
protocol, durant el període de dos anys, a partir de la data de la 
signatura del present contracte, per tal de destinar-la a aparcament 
públic gratuït. 
 
D’acord amb les anterior manifestacions ambdues parts consenten en 
obligar-se en base als següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- L’empresa TRICOVER, S.L., fa cessió temporal i gratuïta a 
favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, qui accepta representat per la 
seva Alcaldessa-Presidenta, de la porció de solar de la seva propietat, de 
superfície 3.960m/2, que es grafia en el plànol que s’adjunta al present 
protocol com a annex II, amb la finalitat específica de destinar-la a 
aparcament públic provisional i gratuït de vehicles. 
 
Segon.- La durada de la cessió temporal i a precari s’estableix 
inicialment durant un període de dos anys a comptar des del dia 1 de 
gener de 2015. 
 
La present cessió temporal i a precari serà objecte de pròrroga a la seva 
finalització sempre i quan, per voluntat expressa d’ambdues parts no es 
manifesti la seva voluntat de donar fi a la cessió amb una antelació 
mínima de dos mesos. 
  
Tercer.- L’Ajuntament es compromet a assumir les despeses d’ús i 
conservació del solar objecte de cessió temporal i a precari meritades 
durant la seva vigència seran íntegrament a càrrec de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  
 
Quart.-  En el present acte es lliura la porció del solar objecte de la 
cessió temporal i a precari i s’acredita amb la signatura per ambdues 
parts del present document. 
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Cinquè.- L’ajuntament de Canet de Mar assumeix, mitjançant la 
signatura del present document, l’obligació de retornar la finca una 
vegada finalitzat el termini de la cessió en les mateixes condicions en les 
que s’efectua el lliurament, obligant-se a conservar-la i a satisfer les 
despeses ordinàries que requerís la seva conservació i ús. 
 
Setè.-  L’Ajuntament de Canet de Mar farà una compensació econòmica 
per import de 3.887,57 euros/anuals, impostos inclosos, els quals seran 
liquidats a l’empresa TRICOVER, SL, el dia 31 de juliol de cada any 
prèvia presentació de la factura corresponent. Aquest import s’anirà 
actualitzant en funció de l’increment de l’Impost sobre béns immobles 
del solar situat al Passeig de la Misericòrdia núm. 6 que apliqui 
anualment l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vuitè.- L’ajuntament de Canet de Mar no respondrà del deteriorament 
que sobrevingui a la finca pel sol efecte de l’ús i sense mediar culpa.  
  
Novè.- La Sra. Cristina Jover Montal, com a administradora de 
l’empresa TRICOVER,S.L., s’obliga a no reclamar la finca, objecte de 
cessió temporal i a precari, fins a la finalització del seu termini. 
  
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, 
ambdues parts el signen en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i 
en data indicada a l’encapçalament davant del Secretari que dóna fe. 
  

De conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Promoció de la Vila, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte de cessió temporal i a precari sobre la finca 
denominada “La Carbonella”, ubicada entre el Passeig de la Misericòrdia i el 
Torrent dels Lledoners de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 11 92000 20200 del 
vigent pressupost municipal 2015 i condicionar l’efectivitat d’aquests acords a 
partir dels següents exercicis a la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en 
els successius pressupostos municipals. 
 
TERCER.- Facultar a la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a les persones interessades, així com citar-
les per formalitzar el contracte aprovat. 
 
 
 
 
     
12.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 20AL31 DE JULIOL DE 2015 
(DEL NÚM. 810 AL NÚM. 892) 
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Es dónacompte de la relació de decrets des del dia 20 al 31de juliol de 2015 
(del núm. 810 al núm. 892) sónelssegüents: 
 
 
 

Núm. Decret Data de decret Títol 

 

DE0810/2015 20/07/2015 Petició bestreta 

 

DE0811/2015 20/07/2015 Pagament premis concurs cuita musclos. Festa 
Major 2015 

 

DE0812/2015 20/07/2015 Aprovació IPRF mes de juny 

 

DE0813/2015 21/07/2015 Contractació obres Odèon 

 

DE0814/2015 21/07/2015 Autorització activitat extraordinària 23 juliol DAU 
AL SET 

 

DE0815/2015 21/07/2015 Requeriment certificat limitador i registres 

 

DE0816/2015 22/07/2015 Modificació del pressupost EXP.:31 

 

DE0817/2015 23/07/2015 Nomenament membres Comissió Assessora 
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DE0818/2015 23/07/2015 Incorporació de romanents 2015 

 

DE0819/2015 23/07/2015 Aprovació certificació 3 obres Odèon 

 

DE0820/2015 23/07/2015 Requeriment instal·lació limitador acústic mòdul fix 
1 platja 

 

DE0821/2015 23/07/2015 Suspensió expedient de responsabilitat patrimonial 
personal 

 

DE0822/2015 23/07/2015 Contractació plaques fotovoltàiques a l'Escola 
Misericòrdia 

 

DE0823/2015 23/07/2015 Aprovació certificació 2 obres Can Pinyol 

 

DE0824/2015 23/07/2015 Aprovació certificació 1 repavimentació carrers 

 

DE0825/2015 23/07/2015 Requeriment garantia definitiva recollida vidre 

 

DE0826/2015 23/07/2015 Autorització ús pati Vil·la Flora per a concert - 
Mares malabaristes 
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DE0827/2015 23/07/2015 Contractació manteniment ascensors N II 

 

DE0828/2015 23/07/2015 Avançament nòmina 

 

DE0829/2015 23/07/2015 Autorització Gran Nit de la Sardana 

 

DE0830/2015 23/07/2015 Requeriment garantia definitiva a Nissan per 
subministrament vehicle medi ambient 

 

DE0831/2015 23/07/2015 Autorització activitat extraordinària 23 juliol ANTIC 
CELLER 

 

DE0832/2015 24/07/2015 Despeses setmanals NÚM.24 

 

DE0833/2015 24/07/2015 Comunicació activitat Despatx Sanitari Psicologia c/ 
Cadillac, 12 

 

DE0834/2015 24/07/2015 Ocupació via pública per fer una jornada comercial 

 

DE0835/2015 27/07/2015 Comis dos gossos okupes carrer Abell, xx 
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DE0836/2015 27/07/2015 Nomenament cap accidental de la Policia Local 

 

DE0837/2015 28/07/2015 Modificació pressuposts mitjançant transferències 
34/2015 

 

DE0838/2015 28/07/2015 Resta subvencions ordinàries cultura 2014 

 

DE0839/2015 28/07/2015 Resta subvenció ordinària. Ensenyament 

 

DE0840/2015 28/07/2015 Comis dos gossos okupes carrer Abell, xx 

 

DE0841/2015 28/07/2015 Decret requeriment documentació i garantia Dutxes 
i passeres 

 

DE0842/2015 28/07/2015 Aprovació liquidació i pagament beques menjador 
2014-2015 

 

DE0843/2015 28/07/2015 Nomenament secretària accidental 

 

DE0844/2015 28/07/2015 Activitats extraordinàries juliol - agost 2015 
MASSAMARE 
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DE0845/2015 28/07/2015 Activitat extraordinària 30 juliol 2015 DAU AL SET 

 

DE0846/2015 28/07/2015 Nomenament tresorera accidental 

 

DE0847/2015 28/07/2015 Tarja de minsusvaliaVilchez Zamora 

 

DE0848/2015 28/07/2015 Adjudicació autorització per a l'ocupació de la via 
pública a la Fira Modernista 

 

DE0849/2015 28/07/2015 Noves signatures al Banc de Sabadell 

 

DE0850/2015 28/07/2015 Renovació tarja minusvàlida M. FERNANDEZ 

 

DE0851/2015 28/07/2015 Calendari escolar EBM El Palauet curs 15-16 

 

DE0852/2015 28/07/2015 Rectificació error material, 816 de 22 de juliol de 
2015 

 

DE0853/2015 28/07/2015 Tarja de minusvàlida Isabel Rosa 

 

DE0854/2015 28/07/2015 Incoació Ordre d'Execució finca de Can Moreu 
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DE0855/2015 28/07/2015 Activitats extraordinàries estiu 2015 càmping 
GLOBO ROJO 

 

DE0856/2015 28/07/2015 Nomenament interventora accidental  

 

DE0857/2015 28/07/2015 Requeriment baixa de dB limitador acústic GU1 

 

DE0858/2015 28/07/2015 Incoació ordre d'execució Mas Muní, 14 

 

DE0859/2015 28/07/2015 Audiència esborrany informe 2009 - 2013 
Invermercury 

 

DE0860/2015 28/07/2015 Contractació manteniment sistemes contra incendis 

 

DE0861/2015 28/07/2015 Contractació actuació xarop de canya 

 

DE0862/2015 28/07/2015 Imposició sanció persones físiques 20/07/15 

 

DE0863/2015 28/07/2015 Sopar Barri Bodellers 
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DE0864/2015 28/07/2015 Requeriment garantia definitiva contracte neteja 
edificis 

 

DE0865/2015 28/07/2015 Activitats extraordinàries estiu 2015 CÀMPING 
VICTÒRIA 

 

DE0866/2015 28/07/2015 Imposició sanció persones jurídiques 20/07/15 

 

DE0867/2015 28/07/2015 Incoació expedients trànsit 20/07/15 

 

DE0868/2015 29/07/2015 Aprovació justificació subvenció nominativa 2014 

 

DE0869/2015 30/07/2015 Reconeixement triennis Sr. E.C.G. 

 

DE0870/2015 30/07/2015 Reconeixement triennis Sr. A.B.R. 

 

DE0871/2015 30/07/2015 Incoació contractació subministrament nou parquet 
pavelló 

 

DE0872/2015 30/07/2015 Reconeixement triennis Sr. J.M.S. 
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DE0873/2015 30/07/2015 Reconeixement triennis Sra. M.I.T.M. 

 

DE0874/2015 30/07/2015 Reconeixement de triennis al Sr. F.T.U. 

 

DE0875/2015 30/07/2015 Reconeixement triennis Sra. C.Z.P. 

 

DE0876/2015 30/07/2015 Reconeixement triennis Sr. J.C.V.  

 

DE0877/2015 30/07/2015 Aprovacio nòmina mes de juliol 

 

DE0878/2015 30/07/2015 Requeriment insonorització Pub Olas 

 

DE0879/2015 30/07/2015 Registre Parelles estables Sergey/Sabina  

 

DE0880/2015 30/07/2015 Devolució Garantia definitiva a Urcotex I, SL 

 

DE0881/2015 30/07/2015 Sopar veïns de l'HPO Rial dels Oms 20 

 

DE0882/2015 30/07/2015 Designa lletrada Isabel Miro intervenció recurs 
apel·lació interposat per CONSTRUCCIONES 
SOLIUS,SA TECNOS,SA 
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DE0883/2015 30/07/2015 Autorització casals d'estiu 

 

DE0884/2015 30/07/2015 Designa lletrada Isabel Miro intervenció recurs 
apel·lació interposat per SGS TECNOS,SA 

 

DE0885/2015 31/07/2015 Baixa d'ofici Cid Torrento 

 

DE0886/2015 31/07/2015 Activitat extraordinària 15 agost 2015 Frankfurt CA 
LA ROSSI 

 

DE0887/2015 31/07/2015 Modificació puntual condicions treball  

 

DE0888/2015 31/07/2015 Baixa d'ofici M. Pilar Gonzalez 

 

DE0889/2015 31/07/2015 Reconeixement antiguitat Sra. M.R.A. 

 

DE0890/2015 31/07/2015 Sol·licitud subvenció Generalitat per il·luminació 
exterior 2015 

 

DE0891/2015 31/07/2015 Aprovació Plans Ocupacionals 
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DE0892/2015 31/07/2015 Autorització desballestar vehicle CQ504AB 

 
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 11.45 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


