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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 4 DE NOVEMBREDE 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: 8.50 hores 
Hora que acaba: 12 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 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretàriamunicipal. 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 28.10.15  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Aprovació  d’ajuts socials puntuals 
5) Especificació sobre el contracte a signar, d’emissió de targetes 

prepagament, en el marc del Programa “Targeta Moneder d’Impacte Social” 
6) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. C.S.S, per a la construcció de 

piscina a la Ronda Ferrer de Canet, xx 
7) Concessió de llicència d’obres menors a la Sra. R.C.M, per a la pavimentació 

de Local en planta baixa al carrer Ample, xx  
8) Concessió de llicència d’obres menors a la mercantil El Mon del Jabugo, SL, 

per a l’adaptació del local ubicat al carrer Caldeta, 1  Baix 2A 
9) Aprovació pròrroga concessió demanial explotació bar del pavelló municipal 

d’esports i actualització cànon 
10) Relació de decrets des del dia 17 al 28 d’agost de 2015 ( Del núm. 962 al 

núm. 988) 
11) 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 28.10.15 
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Vista i trobada conforma l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 28d’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- Diligència d’Ordenació, de 15 d’octubre de 2015, del Jutjat del 

contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 299/2012-A, interposat per JGP contra l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per la qual es dóna trasllat a aquesta part de la 
Providència de la Secció Quarta de la Sala del Contenciós administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per a al·legacions. 

 
Se’n dóna compte i s’acorda traslladar-ho als lletrats de la Diputació de 
Barcelona que presten assistència jurídica a la Corporació en aquesta 
assumpte. 
 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  4 de novembre de 2015, de 
l’Ajuntament  per import de 87.374,89 €, corresponent a la relació 
F/2015/4 i relació de data 4 de novembre de 2015. 
 
Vista la relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet  per import de 
4.864,66 € corresponent a la relació F/2015/11 i relació de data 4 de 
novembre de 2015. 
 
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 Tinència de l’Alcaldia 
d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 4 de novembre de 2015, 
per import de  66.260,66  €, corresponent a la relació  F/2015/44  de 
l’Ajuntament i la relació de data 4 de novembre de 2015 per import de 
21.114,23 € . 
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SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 4 de novembre de 2015 
del’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 4.846,83 € corresponent 
a la relació F/2015/11i relació de data 4 de novembre de 2015 per import 
de 17,83 €. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
4.- APROVACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/18/2015 de data 30 d’octubre de 
2015, per import de 774,87 €, 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/18/2015, atorgant 
les quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en 
concepte d’ajuts socials puntuals: 
 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
0324 J.S.L. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 385,00 
0325 V.H.M. llibres escolar /material escolar 70,00 
0326 J.P. altres 88,00 
0327 I.S.F. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 85,45 

0328 C.B.G. 
despeses habitatge - subministraments - 
LLUM 146,42 

    
  

Import total relació BSGG/187/2015 774,87 
 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
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TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
 
5.-ESPECIFICACIÓ SOBRE EL CONTRACTE A SIGNAR, D’EMISSIÓ DE  
TARGETES PREPAGAMENT, EN EL MARC DEL PROGRAMA “TARGETA 
MONEDER D’IMPACTE SOCIAL” 
 
Diputació de Barcelona, Servei d’Acció Social 
 
 
Atès que en el desplegament del programa “Targeta Moneder d’Impacte Social” 
de la Diputació de Barcelona, està inclòs que cada Ens Local haurà de signar el 
“Contracte d’emissió de Targetes Prepagamnet”, facilitat per CaixaBank. 
 
Atès que aquest contracte va ser aprovat per la junta de govern local, en sessió 
ordinària de data 21 d’octubre. 
 
Atès que a les condicions particulars del contracte consten els preus del servei i 
que, tot i que la Diputació ens notifica que efectuarà el pagament (en els 
termes establerts als pactes tercer i quart del conveni de col·laboració, per a 
l’establiment de les obligacions de la Diputació de Barcelona), es troba a faltar 
explícitament aquest fet en el contracte a signar. 
 
Atès que, constatada aquesta circumstància, es sol·licita un nou contracte, en 
el qual es s’especifiqués expressament que els imports detallats a les 
condicions particulars serien satisfets per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que no s’ha modificat cap altre terme del contracte ja aprovat. 
 
Vist el nou contracte a signar, d’emissió de targetes prepagament, entre 
CaixaBank i MoneyToPay, el qual es transcriu a continuació, que inclou aquesta 
especificació: 
 

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, SL I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA “LA CAIXA”, PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TARGETA MONEDER 
D’IMPACTE SOCIAL  
 
D’una banda, CAIXABANK ELECTRÒNIC MONEY, EDE, SL (d’ara 
endavant, "MoneyToPay"), Gran Via Carles, III, 84-98, torre est, planta 
1, Barcelona i NIF xxxxx; de l’altra, CAIXABANK, SA, (d’ara endavant, 
”la Caixa”) amb domicili a l’av. Diagonal, 621, Barcelona, ”la Caixa”, 
amb NIF A08663619, 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 
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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: Targeta moneder d’impacte social 
TITULAR DEL CONTRACTE: Ajuntament de Canet de Mar  
  
NIF: xxxxxxxx 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 reembossament dels fons al venciment: SÍ 
Àmbit operatiu: Establiments comercials autoritzats per operar en 
territori nacional destinats només al sector de l’alimentació. 
Accés del contractant a informació de les operacions de pagament: SÍ 
Permet càrrega/recarrega per part del titular/usuari de la targeta: NO 
Permet reintegrament d’efectiu en caixers: NO 
Preu dels serveis   
Per càrrega inicial i/o recarrega: 0 € 
Per emissió de targeta: 3 € 
Per substitució de la targeta: 3 € 
Per inoperància: 0 € (*) 
Per gestió de saldo: 0 € 
 
Aquests imports seran satisfets per la Diputació de Barcelona en els 
termes establerts als pactes tercer i quart del conveni de col·laboració, 
per a l’establiment de les obligacions de la Diputació de Barcelona, 
CaixaBank, MoneyToPay i l’ Obra Social “la Caixa”, en el 
desenvolupament del Programa “Targeta moneder d’impacte social”, 
subscrit en data 23 de febrer de 2015. 
 
 
S’estableixen com a domicilis a l’efecte de comunicacions els següents: 
 
Nuria Gibert     
Carrer Ample, 11     
08360 – Canet de Mar       
Tel.: 937.954.679      
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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   
 
 
CONDICIONS 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 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  
 
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 
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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 recarrega 

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 en cas que aquestes hagin de ser nominatives. 
- En el cas de l’emissió de targetes no nominatives, el contractant 

mantindrà un registre dels usuaris de les targetes que podrà ser 
cedit a MoneyToPay si aquest l’hagués de requerir a causa 
d’imperatius legals. 
 

2.2. El nombre de targetes que el contractant podrà sol·licitar i es 
podran emetre a l’empara d’aquest contracte seran com a màxim les 
adjudicades per la Diputació de Barcelona. 
 
2.3. Atès que aquest contracte es formalitza en aplicació del conveni de 
col·laboració, per a l’establiment de les obligacions de la Diputació de 
Barcelona, CaixaBank, MoneyToPay i l’ Obra Social “la Caixa”, en el 
desenvolupament del Programa “Targeta moneder d’impacte social” ”, 
subscrit en data 23 de febrer de 2015, el pagament del cost d’emissió i 
substitució de les targetes, indicat en les Condicions particulars d’aquest 
contracte, l’efectuarà la Diputació de Barcelona en els termes establerts 
als pactes tercer i quart del conveni esmentat. 
 
2.4 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.  
 
2.5 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 
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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.        
 
2.6 Saldo inicial de les targetes. La targeta l’emet MoneyToPay 
activada i amb un saldo inicial de 0€. Posteriorment el contractant 
determinarà la primera càrrega 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.  
 
2.7 Operacions de recarrega. El contractant pot sol·licitar les 
càrregues i recarregues 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 recarrega, 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.  
 
El titular o usuari de la targeta no pot fer càrregues ni recarregues a les 
targetes.   
 
2.8 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.  
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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 
a l’alimentació, en entorns 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.      
 
2.9 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.  
 
2.10 Ordres de pagament denominades en una divisa diferent de 
l’euro. La targeta no admet ordres de pagament iniciades a l’estranger.  
 
2.11 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.      
 
2.12 Reembossament dels fons emmagatzemats a la targeta. 
Després de la data de caducitat de la targeta, el contractant pot 
sol·licitar el reembossament dels fons romanents a la targeta.  
 
En el cas de que una targeta s’hagi de donar de baixa, els romanents no 
gastats es retornaran dues vegades l’any, a sol·licitud del contractant, al 
fons d’ajuts que aquests tinguin destinats al Programa. 
 
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 reembossament dels fons fins que es faci 
efectiu aquest càrrec. 
 
El contractant, en aplicació de la normativa que regeix la concessió dels 
ajuts, pot sol·licitar en qualsevol moment el bloqueig o fins i tot 
l’anul·lació de la targeta. 
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Prèviament a aquesta sol·icitud el contractant haurà d’haver informat 
al titular o usuari dels motius que originen la retirada, el bloqueig o 
l’anul·lació de la targeta. No obstant això, i en tot cas, 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.  

 
2.13 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. El contractant serà 
l’encarregat de comunicar al titular o usuari de la targeta els motius del 
bloqueig. Sempre que sigui possible, aquesta comunicació s’ha de fer amb 
caràcter previ a través dels mitjans de comunicació pactats amb el 
contractant 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 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. 
 
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. El pagament el farà efectiu la Diputació 
de Barcelona en els termes establerts als pactes tercer i quart del conveni 
de col·laboració, per a l’establiment de les obligacions de la Diputació de 
Barcelona, CaixaBank, MoneyToPay i l’ Obra Social “la Caixa”, en el 
desenvolupament del Programa “Targeta moneder d’impacte social”, 
subscrit en data 23 de febrer de 2015, 
 
Prestació de serveis al titular de la Targeta: 
 
b) Preu per substitució de la targeta. El pagament el farà efectiu la 
Diputació de Barcelona en els termes establerts als pactes tercer i quart del 
conveni de col·laboració, per a l’establiment de les obligacions de la 
Diputació de Barcelona, CaixaBank, MoneyToPay i l’ Obra Social “la Caixa”, 
en el desenvolupament del Programa “Targeta moneder d’impacte social”, 
subscrit en data 23 de febrer de 2015, 
 

5. Obligacions del titular o usuari  
 

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 o usuaris 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 o usuaris al respecte; especialment, 
el contractant declara saber que són obligacions del titular o usuari: 
 

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 al contractant i/o a 
MoneyToPay  qualsevol ordre de pagament que es faci mitjançant la 
targeta no autoritzada pels titulars o usuaris, 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 no ostenta la condició de consumidor, aquest termini és de 
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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 al contractant i a MoneyToPay  a través 
del telèfon que tingui habilitat a aquest efecte.  a través del 
procediment que aquest tingui habilitat a l’efecte.   

d) Tornar la targeta al contractant quan caduqui..       
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 o usuari, 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 reembossament 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 o usuari 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 o usuaris, 
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 o usuaris 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 o usuaris.   

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 
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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 o 
usuaris 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 o usuari en establiments no autoritzats pel 
contractant per al seu ús per part del titular o usuari.  

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 o usuari. 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 o 
usuari 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 o usuari” 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 
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 
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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 
o usuari, 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 Amb la conformitat prèvia de la Diputació de Barcelona, 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 recarrega. Amb aquesta finalitat, MoneyToPay 
queda autoritzat per girar contra el dipòsit associat, càrrecs domiciliats per 
l’import d’aquestes recarregues. 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 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 El contractant es compromet a tenir diners al compte associat o 
vinculat  obert a “la Caixa” per poder fer les recarregues.  
 

11. Resolució del contracte 
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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 Aquest contracte quedarà automàticament resolt en cas de resolució 
del conveni de col·laboració, per a l’establiment de les obligacions de la 
Diputació de Barcelona, CaixaBank, MoneyToPay i l’ Obra Social “la Caixa”, 
en el desenvolupament del Programa “Targeta moneder d’impacte social”, 
subscrit en data 23 de febrer de 2015 
 
11.4 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 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 
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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.  
 
12.3 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.  
 
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 
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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 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 



Ref: S/Sd 

18 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  

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

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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.  
 
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 
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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 ELECTRÒNIC 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 ELECTRÒNIC MONEY, EDE, SL. 
 

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 
 
 
Localitat i data          
 
 
 
Llegit i conforme, el contractant    Per MoneyToPay 
 
 
 

Per ”la Caixa” 
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ANNEX I 
CONDICIONS D’ÚS DE LA TARGETA “AJUDA SOCIAL” 

 
SALDO DISPONIBLE DE LA TARGETA: A determinar  NO 
RECARREGABLE.NO REINTEGRABLE EN EFECTIU 
 
1. La targeta que li ha lliurat l’Ajuntament de Canet de Mar de 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 DE 
L’ALIMENTACIÓ (supermercats, hipermercats, botigues d’alimentació, 
etc.). 
2. És important que sàpiga que l’Ajuntament de Canet de Mar de 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 reembossament 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 Moneder comporta la PÈRDUA DEL 
SALDO DISPONIBLE.  Quan arribi la data de caducitat no podrà tornar a 
fer servir la targeta i l’haurà de tornar a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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. En el cas que la targeta li hagi estat lliurada al seu nom, haurà de 
SIGNAR–LA en el revers de seguida, si hi ha un espai reservat per fer-ho, i 
l’ha de conservar i fer servir correctament.  
Si a la targeta no hi figura el seu nom i cognom NO L’HA DE SIGNAR en el 
revers. 
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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 l’Ajuntament de Canet de Mar de i/o 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 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 l’Ajuntament de Canet de Mar  o bé 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 Electrònic 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 Electrònic 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 



Ref: S/Sd 

22 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  

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

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

es dipositen en un compte bancari separat obert a ”la Caixa” a nom de 
CaixaBank Electrònic 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 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.  

 
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.- Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local del 21 
d’octubre, aprovant l’anterior contracte. 
 
SEGON.- Aprovar el nou “contracte d’emissió de targetes prepagament”, en el 
marc del Programa Targeta moneder d’Impacte Social, de la Diputació de 
Barcelona, amb l’especificació afegida de què no representarà cap cost per  
 
SEGON.-. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, així com a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
 
 
6.-CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS  AL SR. CSS, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA A LA RONDA FERRER DE CANET, xx.  

 

Vista la instància presentada pel Sr. CSS,  en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la construcció de piscina a la Ronda Ferrer de Canet, xx. 

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 26 d’octubre d’enguany i 
que es transcriu a continuació: 

 
“Revisada la documentació de referencia es comprova que es tracta de 

la Resolució d’autorització d’obra/actuació en zona de protecció de la carretera 
presentada per part del Servei Territorial de Carreteres del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en relació a la 
instal·lació d’una piscina a la Ronda Ferrer de Canet, 4, zona compresa entre 
els punts quilomètrics 113 i 115, marge E de l’autopista C-32. 
 
 
Antecedents: 
 
 En data 14 de maig del 2015, el Sr. CSS, va sol·licitar a aquest 
Ajuntament una llicència d’obres menors per a la construcció d’una piscina a la 
Ronda Ferrer de Canet, xx. 
 
Les obres proposades s’ajustaven les previsions de la normativa urbanística 
vigent, ara bé, per tal  de poder completar l’expedient era necessari presentar 
prèviament l’informe favorable de la Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, ja que la finca es troba dins la zona d’afectació 
respecte l’autopista. 
 
 En data 2 de juny del 2015 es va notificar al Sr. CSS  la necessitat de 
presentar la següent documentació, per a completar l’expedient de sol·licitud 
de llicència d’obres menors: 

- Informe favorable de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, ja que la finca es troba dins la zona d’afectació respecte 
l’autopista. 

- Quantificació del volum de residus – terres i identificació del responsable 
de la deposició.  
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El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 6.530,00 € (IVA exclòs), 
aquest pressupost es troba dins dels preus actuals de mercat. 
 
 
Conclusions  
 

Per tot l’esmentat, donat que s’ha presentat l’autorització 
d’obra/actuació en zona de protecció de la carretera presentada per part del 
Servei Territorial de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, i que les obres esmentades s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, s’informa FAVORABLEMENT a la 
sol·licitud de llicència d’obres  menors amb les següents condicions: 

 
- Per tal de completar l’expedient, abans de l’inici de les obres caldrà 

quantificar el  volum de residus – terres i identificar del responsable de 
la deposició.  

- La construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o 
murs de contenció superiors a 1.50 m., en cas contrari serà necessari 
presentar l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 

- La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar la topografia del 
terreny i mantenint les rasants existents. 

 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 27 d’octubre d’enguany, 
el contingut del qual és: 

 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 26.10.2015, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció de piscina a la Ronda Ferrer de Canet, xx, sol·licitada pel senyor 
CSS, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- A l’informe tècnic de data 19.05.2015 es fa constar que la finca 
objecte de l’actuació es troba dins la zona d’afectació de l’autopista C-32, per la 
qual cosa és preceptiu l’informe favorable de la Direcció General de Carreteres. 
 
En data 20.10.2015 (registre núm. 6595) té entrada l’informe favorable dels 
Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, els quals fan 
constar que tant l’empresa concessionària, INVICAT, com la Subdirecció 
General de Relació amb les Empreses Gestores d’Infraestructures Viàries, han 
informat favorablement la sol·licitud.  
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Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO 
i de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de 
llicència d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació 
privativa de domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la 
mateixa Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública 
complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de 
l’actuació han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal 
destacar-ne el fet que s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències 
que complementen, segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida 
Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic, si bé per poder iniciar les obres caldrà aportar la 
quantificació del volum de residus-terres i identificació del responsable de la 
seva gestió.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
Junta de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 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 menors al Sr. CSS, per a la construcció de 
piscina a la Rda. Ferrer de Canet, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat, amb les següents condicions particulars: 
 

- Per tal de completar l’expedient, abans de l’inici de les obres caldrà 
quantificar el  volum de residus – terres i identificar del responsable de 
la deposició.  

- La construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o 
murs de contenció superiors a 1.50 m., en cas contrari serà necessari 
presentar l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 
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- La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar la topografia del 
terreny i mantenint les rasants existents.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per un import de dos-cents seixanta un euros amb vint cèntims 
d’euro (261.20€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta vuit 
euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros  (60.00 €) i 
la fiança pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros 
(150,00 €). 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha sitnat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de 
les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als 
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació 
d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les ordenances 
fiscals vigents. 
 

 
7.-LA CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. RCM, PER 
A LA PAVIMENTACIO DE LOCAL EN PLANTA BAIXA AL CARRER AMPLE, 
xx.  

 

Vista la instància presentada per la Sra. RCM, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a la pavimentació de local en planta baixa al carrer 
Ample, xx. 

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 19 d’octubre d’enguany i 
que es transcriu a continuació: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en 
pavimentar el local de planta baixa de l’edifici situat al C/ Ample, xx. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 2.100,00 € (IVA exclòs), aquest 
pressupost es troba dins dels preus actuals de mercat. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors per a pavimentar el local de planta baixa, amb les següents condicions: 
 

 Donat que l’edifici del C/ Ample, xx es troba inclòs al catàleg del 
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el 
nivell de protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 020, 
essent objecte de protecció la façana pel que fa a: 

o Composició en dos eixos verticals i la geometria. 
o Posició dels sostres. 
o Forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals. 
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o Balcons i baranes. 
o Cornises i coronaments. 
o Tipologia dels tancaments practicables de l’època. 

les obres de conservació que es realitzin no podran alterar la 
imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici i no 
modificaran cap del elements especialment relacionats a la fitxa 
del Catàleg.  
 

 Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici 
on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques 
originals. 

 No es tocarà cap element estructural.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 20 d’octubre d’enguany, 
el contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 19.10.2015, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
pavimentació de local en planta baixa ubicat al carrer Ample, xx, sol·licitada 
per la senyora RCM, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de 
Canet de Mar, com a BCIL (fitxa B 020), essent-ne objecte de protecció els 
elements descrits a l’informe tècnic de data 19.10.2015.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que 
disposa l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 

Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès 
local” (BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran 
autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació 
sempre que no alterin de manera visible la imatge i característiques 
arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció 
relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts 
o aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa 
corresponent del Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres 
que modifiquin els objectes de protecció relacionats en les fitxes o que 
no segueixin els criteris d’intervenció indicats, sempre que s’incorpori un 
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informe favorable de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, 
tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on 
s’intervingui, i es tindrà cura que aquests s’adeqüin a les 
característiques tipològiques originals. 

 
A l’informe tècnic es posa de manifest que les obres previstes s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent. 
 
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i de les taxes 
urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de 
llicència d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació 
privativa de domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la 
mateixa Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública 
complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de 
l’actuació han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal 
destacar-ne el fet que s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències 
que complementen, segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida 
Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic de data 19.10.2015.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
Junta de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. RCM, per a pavimentar el 
local de planta baixa ubicat a l’edifici del carrer Ample, xx, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions particulars: 

 Donat que l’edifici del C/ Ample, xx es troba inclòs al catàleg del 
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el 
nivell de protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 020, 
essent objecte de protecció la façana pel que fa a: 

o Composició en dos eixos verticals i la geometria. 
o Posició dels sostres. 
o Forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals. 
o Balcons i baranes. 
o Cornises i coronaments. 
o Tipologia dels tancaments practicables de l’època. 

les obres de conservació que es realitzin no podran alterar la 
imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici i no 
modificaran cap del elements especialment relacionats a la fitxa 
del Catàleg.  
 

 Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici 
on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques 
originals. 

 No es tocarà cap element estructural.” 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per un import de vuitanta quatre euros (84.00€) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de cent seixanta vuit euros amb vint-i-un cèntims 
d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros  (60.00 €) i 
la fiança pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros 
(150,00 €). 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha sitnat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de 
les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als 
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació 
d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les ordenances 
fiscals vigents. 
 
 
 
8.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS  A LA MERCANTIL EL 
MON DEL JABUGO, SL, PER A L’ADAPTACIÓ DEL LOCAL UBICAT AL 
CARRER CALDETA, 1, BAIX 2A, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA 
ACTIVITAT DE VENDA D’IBÈRICS I DEGUSTACIÓ.  

 

Vista la instància presentada per la mercantil EL MON DEL JABUGO, SL,  en 
virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a l’adaptació del local 
ubicat al carrer Caldeta, 1, baix 2a, per a la implantació d’una activitat de venda 
d’ibèrics i degustació. 
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Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 30 d’octubre d’enguany i 
que es transcriu a continuació: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que es tracta d’un escrit 
de l’enginyer industrial Ricard Osuna Silvestre, on es justifica la impossibilitat 
de construir una rampa d’obra a l’accés del local del carrer Caldeta, 1, baix, 2a. 
donada la reduïda superfície interior útil i distribució del local. En el mateix 
escrit s’indica el compromís dels propietaris de disposar d’una rampa mòbil 
transportable, per quan sigui necessari, i la instal·lació d’una porta corredissa 
amb un ample d’entrada de 80 cm. que també facilitarà l’accés. 
 
Per tot l’esmentat, referent a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a 
adaptar l’esmentat local per poder implantar una activitat comercial de venda 
d’ibèrics i degustació, donat que les obres esmentades s’ajusten de forma 
general a les previsions de la normativa urbanística vigent,  i es justifica la 
impossibilitat d’adaptar l’entrada pel que fa a l’accessibilitat, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors.” 
 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 30 d’octubre d’enguany, 
el contingut del qual és: 

 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en dates 09.10.2015 i 29.10.2015 per la mercantil 
EL MÓN DEL JABUGO, SL per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per 
a l’adaptació del local ubicat al carrer Caldeta, 1, baix 2a, per a la implantació 
d’una activitat de venda d’ibèrics i degustació, d’acord amb el projecte redactat 
per l’enginyer industrial Ricard Osuna Silvestre, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística 
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i 
per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del 
sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), 
subjecta a llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i 
instal·lació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació 
d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. 
 
Segon .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts 
en l’article 70 LRJPAC, va  documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall 
suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, 
tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
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Tercer.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a 
què es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per 
l’arquitecta tècnica municipal en data 30.10.2015. 
 
Quart.- D’acord amb la documentació presentada, el local objecte de la 
llicència es destinarà a la venda de productes ibèrics amb degustació, activitat 
sotmesa a la comunicació prèvia municipal per a l’obertura d’establiments fixos 
oberts al públic, d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries, d’acord 
amb el que estableix el Capítol 4 de l’Ordenança d’intervenció municipal en 
espectacles públics i activitats recreatives de Canet de Mar, publicada al BOPB 
en data 19.10.2012. 
 
Si bé l’article 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), estableix que en 
cap cas no s’ha d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o 
simultània de la referent a l’activitat, en el cas present cal tenir en compte el 
que disposa l’article 96 de l’ordenança esmentada, segons el qual la 
comunicació es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions 
necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament al seu inici.  
 
Segons el mateix article, aquestes obres han d’estar emparades per la llicència 
urbanística corresponent o, si escau, per la comunicació prèvia d’obres no 
subjectes a una llicència, i també per la resta de llicències sectorials 
necessàries, fixades per la llei o per desplegament reglamentari, per dur a 
terme l’activitat. 
 
Cinquè.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports 
corresponents a la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres i taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors 
urbanístics en risc i per residus de la construcció, consta acreditat que s’ha 
efectuat ambdós dipòsits. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita 
que no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
Sisè.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 

“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret  núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 

 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada. 

Aquest és el meu informe, que dono i signo a Canet de Mar, a 30 d’octubre de 
2015.” 

 
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 
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d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
Junta de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 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 menors a la mercantil EL MON DEL 
JABUGO, SL, per a l’adaptació del local ubicat al carrer Caldeta, 1, baix, 2a, pr 
a la implantació d’una activitat de venda d’ibèrics i degustació, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per un import de cent noranta cinc euros amb noranta un 
cèntims d’euro (195.91€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta 
vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de noranta set euros amb 
noranta cinc cèntims d’euro  (97.95 €) i la fiança pels residus de la construcció 
per valor de cent cinquanta euros (150,00 €). 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha sitnat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de 
les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als 
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació 
d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les ordenances 
fiscals vigents. 
 
 
9.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONCESSIÓ DEMANIAL EXPLOTACIÓ BAR 
DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I ACTUALITZACIÓ CÀNON 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de setembre de 2011, 
va acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de 
Contractació en la reunió duta a terme el 30 d’agost de 2011, la concessió de 
domini públic per a l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports, 
al Sr. TPV, establint-se un cànon anual de 4.800 €. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2011 es va procedir a la formalització de 
l’esmentada concessió, establint-se en la clàusula tercera que la seva durada 
seria de 2 anys a comptar des de la data de formalització, tot preveient la 
possibilitat que es pogués anar prorrogant d’any en any fixant-se un termini 
màxim de 10 anys. 
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Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2013, va aprovar 
la pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal 
d’esports prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és 
per un any, fins al 15 de setembre de 2014. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2014, va aprovar la 
2a pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal 
d’esports prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és 
per un any, fins al 15 de setembre de 2015. 
 
Atès que en data 29 d’octubre de 2015, el concessionari de l’explotació del bar 
ha sol$licitat que se li concedeixi una nova pròrroga d’aquesta concessió. 
 
Vist l’informe emès en data 30 d’octubre d’enguany, pel tècnic municipal 
d’Esports, el qual es transcriu a continuació: 

 
En relació a la pròrroga sobre la concessió del bar del pavelló municipal 
donat el bon funcionament i compromís del concessionari és considera 
oportú exercir la pròrroga que ja s’establia en la contractació. 
 
Aquest és el meu informe que signo a Canet de Mar, el 30 d’octubre de 
2015. 
 

Atès que en la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat 
en un import equivalent a l’Índex de Preus al Consum a Catalunya publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de 
l’IPC en el mes de setembre és d’un -0,5%. 
 
Atès que d’acord amb aquest percentatge, la disminució del cànon anual per a 
l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports és de 25,09 euros 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta d’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del 
pavelló municipal d’esports prevista en la clàusula tercera del document de 
formalització, això és per un any, fins al 15 de setembre de 2016. 
 
 
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, la present concessió es seguirà regint 
per totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en 
data 16 de setembre de 2011. 
 
TERCER.- Disminuir el cànon anual per a la concessió demanial per a 
l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports en 25,09 €, import 
equivalent a la disminució del 0,5% de l’IPC en aquest últim període anual. 
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QUART.- Fixar el preu de 4.992,06 euros com a cànon anual per a l’explotació 
del servei de bar al pavelló municipal d’esports fins al 15 de setembre de 2016. 
 
CINQUÈ.- Atès que el Sr. TPV ja ha dipositat l’import de 5.017,15 €, en 
concepte de cànon anual, disposar el retorn de 25,09 € corresponent al cànon 
dels mesos de setembre 2015 a setembre 2016, en concepte d’actualització del 
cànon conforme a l’índex de Preus al Consum a Catalunya publicat per l’Institut 
Nacional d’Estadística a setembre de 2015. 
 
SISÈ.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals a tots els efectes. 
 
SETÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. Alcaldessa per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
 
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 17AL28 D’AGOST DE 2015 
(DEL NÚM. 962 AL NÚM. 988) 

Es dónacompte de la relació de decrets des del dia17 al 28 d’agost de 2015 (del 
núm. 962 al núm. 988) que sónelssegüents: 
 

Núm. Decret Data de decret Títol 

 

DE0962/2015 17/08/2015 Incoació expedients trànsit 17/08/15 

 

DE0963/2015 18/08/2015 Autorització OVP ANC 

 

DE0964/2015 18/08/2015 Baixa d'activitat a la Riera Gavarra, 63 

 

DE0965/2015 19/08/2015 Anul·lació baixa d'ofici- LG  

 

DE0966/2015 19/08/2015 Contractació actuació La Companyia 
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DE0967/2015 19/08/2015 Baixa activitat merceria al carrer Castañer, 3, local 
4 

 

DE0968/2015 19/08/2015 Aprovació IRFP mes de juliol 

 

DE0969/2015 19/08/2015 Autorització Torneig Estiu de Petanca 

 

DE0970/2015 19/08/2015 Bestreta nòmina 

 

DE0971/2015 20/08/2015 Autorització festa veïns Avda. Dr. Marià Serra 

 

DE0972/2015 20/08/2015 Autorització Fi de curs Fanàtic 

 

DE0973/2015 21/08/2015 Autorització sopar del c/Alba 

 

DE0974/2015 21/08/2015 Ordre tancament accessos nau Riera d'en Misser, 5 

 

DE0975/2015 21/08/2015 Tarja de minusvàlida MS 

 

DE0976/2015 21/08/2015 Canvi de titularitat activitat de bar al carrer de la 
Font, 17 
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DE0977/2015 24/08/2015 Tarja de minusvàlida- TR 

 

DE0978/2015 24/08/2015 Canvi de nom activitat de bar-cafeteria ubicada a 
la Ronda Doctor Anglès, 66 

 

DE0979/2015 25/08/2015 Modificació condicions contractuals 

 

DE0980/2015 25/08/2015 Reconeixement de triennis  

 

DE0981/2015 25/08/2015 Reconeixement trienni Sr. E.C.M. 

 

DE0982/2015 26/08/2015 Incoació expedients trànsit 24/08/15 

 

DE0983/2015 27/08/2015 Nòmina mes d'agost 

 

DE0984/2015 27/08/2015 permís rodatge anunci Igloo Films SL 

 

DE0985/2015 27/08/2015 Desestimació recurs reposició Carrer de la Font, 4 

 

DE0986/2015 27/08/2015 Autorització Sopar pl. Pere Domènech 
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DE0987/2015 28/08/2015 Ampliació termini d'execució obres Odèon 

 

DE0988/2015 28/08/2015 Registre Parelles estables Oscar/Cristina-Irene 

 
11.- 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 12 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola 
 

 

 

 

 


