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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 27 DE SETEMBRE DE 2017 

 
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: 17.15 hores 
Hora que acaba: 18.10 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  20.09.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació signatura conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Canet de 

Mar i l’entitat Associació de Venedors de la Plaça Mercat per a l’any 2017 
4) Aprovació justificació subvenció  presentada per l’entitat Associació de 

Venedors de la Plaça Mercat  
5) Atorgament llicència obres a Gas Natural Catalunya, SDG,S.A., per a la 

instal·lació d’una escomesa de gas al Torrent dels Lledoners, XX 
6) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG,S.A., per a la 

instal·lació d’una escomesa de gas al Torrent dels Lledoners, XX 
7) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, S.A., per a la 

instal.lació d’una escomesa de gas al Torrent dels Lledoners, XX 
8) Donar compte de la relació de decrets del 12 al 16 de setembre de 2017 

(números del 1057 al 1070) 
9) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20.09.17 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 20 de setembre de 2017 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 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE 
VENEDORS DE LA PLAÇA MERCAT PER L’ANY 2017 
 
L’entitat “Associació de Venedors de la Plaça Mercat” ha desenvolupat anualment 
un pla de dinamització, que recull des de campanyes de promoció en dates 
concretes assenyalades per l’activitat social del municipi fins a campanyes 
periòdiques, que contribueixin a evitar les fugues cap a altres poblacions i, alhora, 
fidelitzin la clientela actual del mercat. 
 
Atès que des de l’Àrea de Promoció Econòmica es considera necessari recolzar la 
realització d’activitats i campanyes de promoció i dinamització per part de 
l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, davant l’actual 
situació crisi d’aquest equipament. 
 
Atès l’esforç de l’associació en, malgrat la situació d’impàs actual, continuar 
proposant tot un seguit d’activitats dins del pla de dinamització de 2017 que 
s’ajusten a les propostes plantejades des de Promoció Econòmica. 
 
Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2017 té assignació 
nominativa, entre d’altres, una subvenció per import de 1.000,- € per a l’entitat 
“Associació de Venedors de la Plaça Mercat”, amb càrrec a la partida 30-
43120-48300. 
 
Atès que per ser beneficiari d’aquest recurs econòmic es requereix la 
formalització d’un conveni entre l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat i 
l’Ajuntament de Canet per regular la relació entre ambdues entitats i establir els 
termes en que es regirà. 
 
Vist tot l’exposat anteriorment i davant de la necessitat de enfortir i impulsar 
l’activitat de l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat es proposa a la Junta de 
Govern Local que aprovi la signatura de l’esmentat conveni el text del qual es 
transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA PLAÇA MERCAT PER L’ANY 
2017 

 
Canet de Mar, a ___ de                         de 2017 

 
ES REUNEIXEN 
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D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell Brugarola, amb DNI xxxxxxx en la 
seva qualitat d’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la 
secretària accidental de la corporació Cristina Cabruja Sagré, com a assessora 
legal preceptiva segons allò que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril. 
 
I d’altra part la Sra. Coia Ortiz Roig, amb DNI xxxxxxxx, presidenta de l’entitat 
Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar.  
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 

EXPOSEN 
 

Que l’entitat Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, NIF 
G64121379 amb seu a la Riera Buscarons 101 de Canet de Mar, és una entitat 
legalment constituïda del nostre municipi, reconeguda per la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de 
subvencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general 
de subvencions. 
 
Que des de la constitució de l’entitat esmentada, i malgrat la situació d’impàs 
actual, aquesta ha desenvolupat anualment un pla de dinamització, que recull des 
de campanyes de promoció en dates concretes assenyalades per l’activitat social 
del municipi fins a campanyes periòdiques, que contribueixin a evitar les fugues 
cap a altres poblacions i, alhora, fidelitzin la clientela actual del mercat. 
 
Que, per l’Ajuntament, és important recolzar la realització d’activitats i 
campanyes de promoció i dinamització per part de l’Associació de Venedors de la 
Plaça Mercat de Canet de Mar, davant l’actual situació crisi d’aquest equipament. 
 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 
 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA.- L’objecte del conveni de col·laboració entre Associació de Venedors 
de la Plaça Mercat  i l’Ajuntament de Canet de Mar és contribuir a sufragar les 
despeses originades l’any 2017 per les següents actuacions de promoció i 
dinamització:   
 

 Actuacions d’animació i ambientació durant dates assenyalades 
(Carnaval, Dia de pare, Dia de la mare). 

 Campanyes revetlles Sant Joan i Festa Major.  
 Col·laboració campanya “Tasta el mercat”  
 Sorteig i obsequis: productes de tardor i Campanya de Nadal. 
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 Cartelleria i difusió de les actuacions promocionals 
 
SEGONA.- L’Associació de Venedors de la Plaça Mercat declara complir els 
requisits següents necessaris per a l’obtenció de subvencions i autoritza a 
l’Ajuntament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir els certificats 
corresponents: 
 
a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 

renda de les persones físiques o l’impost sobre societats. 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 

corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a 
compte. 

c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau, 
les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost 
sobre el valor afegit. 

d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els 
articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
durant el període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei 
abans esmentada. 

e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, 
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, 
fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 

f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra 
la Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 

 
TERCERA- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2017 al 
finançament d’aquestes actuacions amb una subvenció per import de 1.000,-€, 
amb càrrec a la partida 30-43120-48300. Aquesta subvenció no podrà excedir del 
50% del cost total del projecte subvencionat. 
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o 
privada. No obstant, en cap cas l’import de les subvencions concedides pot ser 
d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb d'altres ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens 
públics o privats, superi el cost de l’activitat subvencionada a desenvolupar pel 
beneficiari. 
 
QUARTA.- És obligació de  l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat : 
 

- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels 

actes. 
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de 

Subvencions. 
 
CINQUENA.- El termini de pagament i de justificació de la subvenció serà en la 
forma següent: 
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Termini i forma de 
pagament: 

Bestreta del 100% durant l’any 2017. 

Termini de justificació: 31 de gener de 2018 
Forma de justificació a) Una memòria detallada de l’activitat duta a 

terme, d’acord amb els termes 
subvencionats, sempre fets dins del període 
al que es circumscriu la subvenció.  

b) Un exemplar original i autenticat de totes 
les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat 
la publicitat de l’acte.  

c) Una relació classificada de les despeses i les 
inversions de l’activitat, amb identificació del 
creditor i del document, el seu import, data 
d’emissió i, en el seu cas, de la data de 
pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses 
derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la 
sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures 
que justifiquin l'import subvencionat hauran 
de reunir els requisits següents:  
-  Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la 

subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades 

per l’activitat objecte de subvenció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del 

seu contingut que són els següents:  
* Identificació clara del beneficiari (nom i 

NIF).  
* Identificació NIF del contractista.  
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas 

que quedi repercutida dins el preu, que 
consti "IVA inclòs".  

* Retenció en concepte d'IRPF en el cas 
de serveis professionals.  

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, 
serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els casos següents:  
* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració.  
* Subministrament de begudes i 

comestibles.  
* Revelat de fotografies.  
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- Els requisits que han de contenir els 
tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA 

inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) Un certificat del president de l’entitat 

subvencionada que acrediti la justificació de 
l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a 
la qual fou concedida.  

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

 
SISENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2017. 
 

SETENA.– D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en 
tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i 
a un sol efecte, rubricat a tots els fulls, en el lloc i data que s’assenyalen a 
l’encapçalament,  
 
Vist l’informe núm. 32/2017, emès en data 25 de juliol de 2017 per la secretària 
acctal, de la Corporació, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“Informe 32/2017 de Secretaria, en relació a l’aprovació d’un conveni 
amb l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar per a 
l’atorgament d’una subvenció nominativa 
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació amb l’expedient d’aprovació d’un conveni amb l’Associació de Venedors de 
la Plaça Mercat de Canet de Mar per a l’atorgament d’una subvenció nominativa, i 
en virtut d’allò establert a l’art. 173 del Reglament de Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre i l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb 
Habilitació de Caràcter Nacional, emeto el següent, 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
 
La Legislació aplicable és la següent: 
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- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

- El títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per 
Decret de 17 de juny de 1955. 

- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol. 

- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional 
de Publicitat de subvencions. 

- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de 
la informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de 
subvencions. 

- Ordenança municipal reguladora de les bases reguladores de la concessió 
de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, 
de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
SEGON.- Consideracions jurídiques 
 
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de 
concurrència competitiva. 
 
No obstant això, es podran concedir de forma directa les següents subvencions: 
 
a) Les previstes nominativament en els pressupostos generals de l'Estat, de les 
comunitats autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els 
convenis i en la Normativa reguladora d'aquestes subvencions. 
 
Són subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de 
l'estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, aquelles de les que 
l'objecte, dotació pressupostària i benefici apareguin determinats expressament 
en l'estat de despeses del pressupost. 
 
b) Aquelles l'atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a 
l'Administració per una norma de rang legal, que seguiran el procediment de 
concessió que resulti d'aplicació d'acord amb la seva pròpia normativa. Aquestes 
subvencions es regiran per aquesta norma i per les altres d'aplicació específica a 
l'Administració corresponent. 
 
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons 
d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública. 
 
Amb caràcter previ a l'atorgament de la subvenció, hauran d'estar aprovades les 
Normes que estableixin les bases reguladores de les mateixes, en aquest sentit, 
cal tenir present que, d'acord amb allò que disposen els articles 65.3 paràgraf 
segon i l'article 67.2 paràgraf segon, en els casos de concessió de les subvencions 
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previstes nominativament en els pressupostos, l'acte de concessió o el conveni 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que disposa 
en la Llei general de subvencions. Així mateix, el Reial decret a què fan referència 
els articles 28.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions i 67.2 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2006, de 
17 novembre, general de subvencions, també tindrà caràcter de bases 
reguladores de les subvencions i ha d'incloure els aspectes recollits en l'article 
28.3 de la Llei General de subvencions. 
 
La característica fonamental del procediment de concessió directa, aplicable 
únicament en els supòsits previstos a la Llei i enumerats anteriorment, és la no 
exigència del compliment dels principis de publicitat i concurrència. Això sí, tenint 
en compte l'obligació de publicar la concessió de totes les subvencions a la BDNS, 
recollida en l'article 20.8.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, desenvolupada en l'article quart. 2 de la Resolució de 9 de 
desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, que 
estableix que aquesta informació s'ha de remetre a la BDNS de manera 
continuada a mesura que es vagin produint els fets registrables i en qualsevol 
cas, cal aportar-los abans que finalitzi el mes natural següent al de la seva 
producció. 
 
Així mateix s'ha de tenir en compte l'obligació que estableix l'article Sisè de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat quan diu que: «En aquelles subvencions o ajudes 
públiques en què no sigui preceptiva la convocatòria, l'òrgan concedent registrarà 
a la BDNS les dades estructurats immediatament després que es publiqui la 
disposició reguladora si es tracta de subvencions o ajudes amb destinataris 
indeterminats, o en el moment de la concessió, en la resta dels casos. El SNPS 
donarà publicitat immediata de tals dades sense que sigui aplicable el termini de 
72 hores que preveu la disposició cinquena. Tampoc serà necessària la publicació 
de l'extracte en el diari oficial ». 
 
TERCER.- Procediment a seguir  
 
El procediment s'iniciarà, normalment, d'ofici. Però a més, en virtut dels articles 
65.3 i 66.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, en els casos de 
concessió de subvencions previstes nominativament en els pressupostos i en els 
supòsits de concessió directa imposada a l'Administració per una norma amb rang 
legal, quan es requereixi conveni de col·laboració entre l'entitat concedent i els 
beneficiaris, el procediment s'iniciarà, bé d'ofici pel centre gestor del crèdit 
pressupostari al que se li imputa la subvenció o bé, a instància de l'interessat. 
 
El procediment per a l'atorgament de la concessió directa d’una subvenció és el 
següent: 
 
A. Una vegada que es formuli informe d'Intervenció sobre l'existència de 
consignació pressupostària per a l'atorgament de la corresponent subvenció a 
l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, s'emetrà la 
corresponent proposta amb relació a l'atorgament de la subvenció. 
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B.  Quant a l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest conveni i, atorgament de 
la subvenció, l’article 10.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que la competència per concedir 
subvencions a les Corporacions Locals correspon als òrgans que tinguin atribuïdes 
tals funcions a la legislació de règim local. No obstant això, la legislació de règim 
local no estableix expressament quin òrgan és competent per a la concessió de 
subvencions, havent, per tant, d'aplicar-se la clàusula residual de l’article 21.1.s) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que 
atribueix a l’Alcalde aquelles competències que s'assignin al municipi i no 
s'atribueixin a altres òrgans municipals, tenint en compte els límits propis de les 
despeses de la seva competència. 
 
En conseqüència, en el cas que ens ocupa, tant des del punt de vista 
competencial, com de l'import de la subvenció que es concedeix, l'òrgan 
competent és l’alcaldessa. 
 
Així doncs, per resolució de l’Alcaldia s’aprovarà el conveni i es concedirà la 
subvenció, procedint-se posteriorment a formalitzar el conveni en el que es 
recolliran les obligacions i compromisos del concessionari per a aplicat la 
subvenció i justificar-la. 
 
C. Es notificarà la resolució als interessats, segons el que estableix l'article 40 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Publiques, ajustant-se la pràctica de la notificació a les 
disposicions contingudes en l'article 41 de la precitada norma. 
 
D. Per rebre la subvenció, s’haurà de presentar la documentació necessària per a 
justificar la seva aplicació. La documentació serà l'exigida en el corresponent 
conveni regulador (art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions). 
 
No obstant, quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar 
pagaments a compte. Aquests abonaments a compte podran suposar la 
realització de pagaments fraccionats que respondran al ritme d'execució de les 
accions subvencionades, abonant-se per quantia equivalent a la justificació 
presentada. 
 
També es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran entregues de fons 
amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a 
terme les actuacions inherents a la subvenció. 
 
Aquesta possibilitat i el règim de garanties hauran de preveure’s expressament en 
la normativa reguladora de la subvenció, en el nostre cas en el conveni. 
 
En cap cas podran realitzar-se pagaments anticipats a beneficiaris quan s'hagi 
sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en 
qualsevol procediment, trobar-se declarat en concurs, llevat que en aquest hagi 
adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat 
inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol (RCL 2003, 1748), 
concursal, sense que hagi conclòs 
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el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 
 
E. Per últim i pel que fa al contingut del conveni, l'article 65.3 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, disposa que aquest haurà d'incloure els punts 
següents, els quals es comprova que s’han inclòs en la proposta de conveni a 
formalitzar amb l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar: 

 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord 
amb l'assignació pressupostària.  
 
b) Crèdit pressupostari al que s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, 
individualitzada per a cada beneficiari si fossin diversos. 
 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals. 
 
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar 
pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de 
garanties que hauran d'aportar els beneficiaris. 
 
i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la 
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons 
percebuts. 
 

CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot l’exposat la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’aprovació del conveni amb l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet 
de Mar per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a la realització de 
diverses activitats. 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i llevat 
d’error o omissió. 
 
A Canet de Mar, a la data de signatura electrònica.” 
 
Vist l’informe núm. 121/2017 emès en data 20 de setembre de 2017 per 
l’interventor municipal, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet 
de Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei 
d'Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 121 /2017 

 
ASSUMPTE: Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació de 
Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar l’any 2017, mitjançant 
conveni. 
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I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la proposta d’acord: 

 
«PRIMER.- Atorgar la subvenció nominativa a l’ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA 
PLAÇA MERCAT DE CANET DE MAR per l’exercici 2017, per import de 1.000,00 
euros, i aprovar el conveni que la instrumenta, el qual es transcriu a la part 
expositiva d’aquesta proposta. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.000 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 30 43120 48300 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2017 
(RC número 4763). 
 
TERCER.- Instar a l’òrgan competent a efectuar el pagament de la bestreta del 
100 per 100 de l’import de la subvenció, segons allò previst en la clàusula 
cinquena del conveni. 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA PLAÇA 
MERCAT DE CANET DE MAR, a Intervenció i a Tresoreria, a tots els efectes. 
 
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui més 
convenient.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 
 

 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la 
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 
básicos. 

 
B) Amb caràcter específic: 
 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, articles 21 i 91 i ss. 
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 

àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004. 
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III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el 
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les 
BEP estableix el següent: 
 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia 
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  
 

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a 
la naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  

 En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de 
caràcter plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat 
en la normativa vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es 

recullen en la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres, mitjançant el qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 
152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte de l’exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics.  
 

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius 
en la tramitació dels expedients corresponents.  
 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una 
altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels 
actes, documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, 
mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de 
verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el 
grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.  
 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat 
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i 
conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les 
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i 
suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. 
S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, 
complint els requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i 
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especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 
500/1990, de 20 d’abril.  
 
Consta expedit document RC núm. 4763 per import de 1.000,00 amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 30 43120 48300 del pressupost per l’exercici 2017. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós 
de la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
 
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats 
en els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al 
president o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que 
estableixi la normativa vigent. 
 
D’altra banda, l’article 34 de les Bases d’execució del pressupost estableix: 
 
«[...] 
2.- En la tramitació de les subvencions d’atorgament directe es comptabilitzarà 
simultàniament l’autorització i disposició de la despesa en el moment d’aprovar-
se el conveni o resolució en virtut del qual s’atorga la subvenció.  
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les d’atorgament 
directe, es tramitarà el reconeixement de l’obligació i s’expedirà el document “O” 
amb l’aprovació de la justificació de la subvenció.  
 
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la subvenció, 
es comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, en el moment en 
què s’acrediti que es compleixin els requisits establerts per percebre el pagament 
anticipat. 
 
[...] L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de 
subvencions és la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. [...]» 
 
Des del punt de vista de la legalitat administrativa, la competència per 
l'atorgament de subvencions en el marc de les bases generals, s'ha d'entendre 
que correspon a l'Alcaldia, en el marc de les atribucions en matèria de gestió 
econòmica del pressupost (article 21.1.f Llei 7/1985, de 2 d'abril, de de bases de 
règim local).  
 
En virtut del Decret d’Alcaldia 743/2015, de 19 de juny, modificat pel Decret 
1022/2017, de 28 d’agost, l’Alcaldia ha delegat la competència per «aprovació 
dels convenis de col·laboració que hagi de formalitzar aquest Ajuntament tant 
amb entitats de dret públic com amb subjectes de dret privat, així com els 
convenis que instrumentin la concessió d’una subvenció nominativa. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses 
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són 
executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de 
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documents fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en 
l’article 173.6 TRLHL. No aplicable. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les 
despeses que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. 
No aplicable. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No 
aplicable. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
Primer.- Que l'atorgament directe de la subvenció s'empara en alguna de les 
normes que, segons normativa vigent, habiliten per emprar aquest procediment. 
 
D'acord amb l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en 
règim de concurrència competitiva i únicament es podran concedir de forma 
directa les següents subvencions: 
 
«a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l'Estat, de les 
Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, en els termes recollits en els 
convenis i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions. 
A efectes d'allò establert en el paràgraf anterior, s'entén per subvenció prevista 
nominativament en els Pressupostos Generals de l'Estat aquella en què almenys 
la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els estat de 
despesa del Pressupost. L'objecte d'aquestes subvencions haurà de quedar 
determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució 
de concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació 
funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari. 
b) Aquelles quin atorgament o quantia vingui imposat a l'Administració per una 
norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que els resulti de 
aplicació d'acord amb la seva pròpia normativa. 
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons 
d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública.» 
 
Es constata que en el pressupost general de la corporació per l'exercici 2017 
existeixen en l'estat de despeses les següents subvencions nominatives: 
 
Aplicació Descripció CIF Import 
...    
30 43120 48300  ASSOC.VENEDORS PLAÇA MERCAT  G64121379 1.000,00 € 
...    
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Quant a la tramitació dels expedients d'atorgament de subvencions nominatives, 
l'article 65 del Reglament de la Llei general de subvencions estableix: 
 
«1. Als efectes del que disposa l’article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, 
són subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de 
l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, aquelles l’objecte, la 
dotació pressupostària i el beneficiari de les quals estiguin determinats 
expressament en l’estat de despeses del pressupost. 
 
2. A l’Administració General de l’Estat, a les entitats locals i als organismes 
públics vinculats o dependents de totes dues és aplicable a les subvencions 
esmentades, en defecte de normativa especifica que en reguli la concessió, el que 
preveuen la Llei general de subvencions i aquest Reglament, llevat del que en una 
i altra afecti l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència. 
 
3. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions l’inicia d’ofici el 
centre gestor del crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció, o a instància 
de l’interessat, i s’acaba amb la resolució de concessió o el conveni. 
 
En qualsevol dels casos que preveu aquest apartat, l’acte de concessió o el 
conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que 
disposa la Llei general de subvencions. 
 
La resolució o, si s’escau, el conveni ha d’incloure els aspectes següents: 
 
a) Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb 
l’assignació pressupostària. 
b) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i la quantia de la subvenció, 
individualitzada, si s’escau, per a cada beneficiari si són diversos. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o 
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals. 
d) Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar 
pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, 
si s’escau, han d’aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la 
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons 
percebuts.» 
 
Es constata que la proposta d'atorgament conté els elements mínims establerts 
en l'article 65 RLGS. 
 
Segon.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, de que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i 
davant de la Seguretat Social, i no està incurs en les prohibicions per obtenir 
aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
L'article 13 de la LGS regula els requisits que han de reunir els beneficiaris de 
subvencions , i en el seu apartat 2, lletra e), s'estableix com a causa de prohibició 
per obtenir aquesta condició «no trobar-se al corrent en el compliment de les 
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obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per la legislació 
vigent, en la forma que es determini reglamentàriament.  
 
Per la seva banda, el Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que 
l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb 
caràcter general, es realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el 
beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin obligats a presentar les 
declaracions o els documents als que es refereixen aquestes obligacions. Sense 
perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la presentació 
de declaració responsable substituirà a les certificacions. 
 
Consten en l'expedient les certificacions relatives al compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, o en el seu cas, declaració responsable. 
 
Consta també declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per 
obtenir la condició de beneficiari de subvencions. 
 
Tercer.- Que existeix, si s'escau, l'informe favorable del Ministeri d'Economia i 
Hisenda a que se refereix l'article 58 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2011. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
A la vista dels anteriors fonaments jurídics, s’emet informe favorable als efectes 
únics i exclusius del compliment dels requisits d’essencial comprovació que són 
aplicables d’acord amb el règim de fiscalització prèvia limitada establert en 
l’article 48.2 de les Bases d’execució del pressupost, en virtut de l’article 219.2 
del TRLHL. 
En cas d’ésser aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització 
plena posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò 
previst en l'article 219.3 del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució 
del pressupost vigent. 
 
Canet de Mar, la data de signatura electrònica.” 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar la subvenció nominativa a l’ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA 
PLAÇA MERCAT DE CANET DE MAR per l’exercici 2017, per import de 1.000,00 
euros, i aprovar el conveni que la instrumenta, el qual es transcriu a la part 
expositiva d’aquesta proposta. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.000 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 30 43120 48300 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2017 
(RC número 4763). 
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TERCER.- Instar a l’òrgan competent a efectuar el pagament de la bestreta del 
100 per 100 de l’import de la subvenció, segons allò previst en la clàusula 
cinquena del conveni. 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA PLAÇA 
MERCAT DE CANET DE MAR, a Intervenció i a Tresoreria, a tots els efectes. 
 
4.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PRESENTADA PER 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA PLAÇA MERCAT    
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 
2015, va aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2016, 
incloent entre d’altres la següent subvenció, Associació Plaça Mercat. 
 
Segon.- En data 27 d’abril de 2016, la Junta de Govern aprova acordà el conveni 
de col·laboració amb l’Associació Plaça Mercat amb el següent detall: 
 

 
La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 
justificació el 31 de gener de 2016, el qual ha de contenir com a mínim el següent 
contingut: 
 

a) Memòria detallada de l’activitat . 
b) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la col·laboració 

de l’ajuntament de Canet. 
c) Relació classificada de les despeses. 
d) Factures originals de les despeses derivades de l’activitat. 
e) Liquidació econòmiques de l’activitat. 
f) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció 

a la finalitat adequada. 
g) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat 

amb indicació de l’import i procedència. 
 
Tercer.- En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per 
registre d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la 
subvenció atorgada: 
 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Data 
Registre 

Nom 
entitat 

NIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Import 
bestreta 

Associació 
Venedors 
Plaça 
Mercat 

G64121379 
Actuacions de dinamització i 
promoció 920,00€ 460,00€ 
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Entrada 

Associació 
Venedors Plaça 
Mercat 

G64121379 Actuacions de 
dinamització i promoció 

920 € 2017/524 
30-01-2017 

 
Quart.- Vist l'informe emès per la tècnica de promoció econòmica, de data 8 de 
febrer de 2017, que es transcriu a continuació: 

 
“Maribel Cortés Vallespí, tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació a la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat 
Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar segons les 
condicions establertes en la clàusula quarta del conveni de col·laboració signat 
entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’esmentada entitat per l’any 2016, emet 
el següent 

INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina a l’Ordenança Municipals de Subvencions i 
a la base 28 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació 
per a l’exercici 2016, que regula les normes generals per a l’atorgament de 
subvencions amb càrrec al pressupost municipal. 
 
Segon.- Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 
d’abril de 2016, va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’entitat Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de 
Mar, l’objecte del qual era contribuir,  amb una subvenció per import de 920€, 
amb càrrec a la partida 30-43120-48900, al finançament de les despeses 
originades l’any 2016 per les següents actuacions de promoció i dinamització: 
 
 Sorteig vals de compra.  
 Actuacions d’animació i ambientació durant dates assenyalades 

(Carnaval, Dia de pare, Dia de la mare). 
 Participació jornades de l’associacionisme i la participació “ 

Porta el teu art al mercat”. 
 Participació campanya internacional “Estima el teu mercat” per 

potenciar producte de proximitat. 
 Sorteigs coques de revetlla: Sant Joan i Festa Major.  
 Repartiment de 500 rellotges de control horari per vehicles. 
 Sorteig i obsequis: productes de tardor i Campanya de Nadal. 
 
Tercer .- Vista la documentació presentada per l’esmentada entitat en data 31 
de gener de 2017 i amb registre d’entrada 2016/524 a mode de justificació de 
les activitats realitzades. 
 
Quart.- Vist que ha estat presentada dins del termini establert. 
 
Cinquè.- Vist i contrastat el contingut dels documents presentats. 
 
Sisè.- Atès que segons la convocatòria de subvencions, les documentacions 
seran estudiades i valorades per la regidoria corresponent. 
 
Conclusió 
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Primer.- Considerem acreditat que s’han realitzat les següents actuacions de 
promoció i difusió: 
 
 Sorteig vals de compra.  
 Actuacions d’animació i ambientació durant dates assenyalades 

(Carnaval, Dia de pare, Dia de la mare). 
 Participació jornades de l’associacionisme i la participació “ 

Porta el teu art al mercat”. 
 Participació campanya internacional “Estima el teu mercat” per 

potenciar producte de proximitat. 
 Sorteigs coques de revetlla: Sant Joan i Festa Major.  
 Taller de cuina campanya “Tasta el Mercat de Canet” 
 Sorteig i obsequis: productes de tardor i Campanya de Nadal. 
 
Segon.- Així mateix corroborem que, juntament amb l’àrea de Promoció 
Econòmica, es va decidir canviar una de les accions previstes inicialment al 
conveni “Repartiment de 500 rellotges de control horari per vehicles”, per la 
participació en l’organització de la campanya “Tasta el Mercat” per promocionar 
la cuina amb productes del mercat. 
 
Tercer.- Proposem que l’Àrea d’Intervenció, una vegada verificada la 
justificació econòmica, procedeixi al pagament íntegre de les subvencions 
atorgades. 
Aquest és el nostre informe que dono i signo a Canet de Mar a 8 de febrer de 
2017.” 
 

Cinquè.- Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,  
 
“Lluís Viñas Peitabí, Interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord amb 
allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel 
RDLeg. 2/2004, de 5 de març, té a bé emetre el següent: 
 

INFORME NÚM. 120/2017 
 
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció del conveni que instrumenta la 
subvenció nominativa a l’Associació de Venedors de la Plaça del Mercat 
corresponent a l’exercici 2016. 

 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la 
Junta de Govern Local, amb la següent part resolutiva: 
 
«PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a 
la subvenció nominativa del programa d’ensenyament, atorgada per acord de 
Junta de Govern de 27 d’abril de 2016: 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Associació G64121379 Actuacions de dinamització i 920,00 € 
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SEGON.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en la 
clàusula cinquena del conveni de col·laboració que regula la subvenció, al 
pagament de la quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall: 

 
TERCER.- Notificar el present acord a, així com als departaments de promoció 
econòmica, Intervenció i Tresoreria. 
 
Tanmateix, la Junta de Govern decidirà.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 
 

 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març.  

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici  
 Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió 
dels articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 

B) Amb caràcter específic: 
 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.  
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
 Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.  
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la general de subvencions.  
 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 

àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004.  
 

III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el 
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 

Venedors Plaça 
Mercat 

promoció 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  

Import 
pendent 
de 
pagament 

Associació 
Venedors Plaça 
Mercat 

G64121379 Actuacions de dinamització i 
promoció 

460,00 € 
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Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les 
BEP estableix el següent: 
 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia 
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  
 

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a 
la naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  

 En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de 
caràcter plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat 
en la normativa vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es 

recullen en la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres, mitjançant el qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 
152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte de l’exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics.  
 

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius 
en la tramitació dels expedients corresponents.  
 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una 
altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels 
actes, documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, 
mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de 
verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el 
grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.  
 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat 
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i 
conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les 
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i 
suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. 
S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, 
complint els requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i 
especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 
500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós 
de la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest expedient. 



 

 
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 

 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses 
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són 
executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de 
documents fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en 
l’article 173.6 TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que L'import de les 
despeses que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. 
No aplicable en aquesta fase. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
 
La Junta de Govern, en sessió de 27 d’abril de 2016, aprovà el conveni que 
instrumenta la subvenció nominativa a l’Associació de Venedors de la Plaça del 
Mercat corresponent a l’exercici 2016.  
 
En el certificat de l’acord no consta informe de fiscalització ni diligència 
d’intervingut i conforme de l’interventor. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
Consta informe de la tècnica de l’àrea responsable, de 1 de setembre de 2017, 
relatiu a la comprovació material efectuada. 
 
La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense 
perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 

 
4.2.-Aspectes específics 
 
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems 
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per 
expedients de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són els següents: 
 
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora 
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència 
d'aquestes garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un 
extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes. 
 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase, entenem que 
aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de 
bestretes. 
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Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant 
la Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
 

«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de 
Subvenciones [procediment de despesa i pagament de les subvencions], la 
valoración del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de 
procedencia de reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en 
los mismos términos previstos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título 
Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario aportar nueva 
certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo 
de seis meses de validez. 

 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es 
realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat 
col·laboradora no estiguin obligats a presentar les declaracions o els documents 
als que es refereixen aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 
24 RLGS regula els supòsits en què la presentació de declaració responsable 
substituirà a les certificacions. 
 
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de 
subvencions, l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant 
declaració responsable del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici 
dels procediments que es desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a) 
de la Llei, per la cessió de les dades de la base de dades nacional de 
subvencions.» 
Consten consultes, realitzades prèvia autorització de l’entitat beneficiària, que 
aquesta es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb Seguretat Social. 
 
Consta també declaració responsable inclusiva dels aspectes referits en article 25 
LGS, per bé que no es un model ad hoc per al conveni de subvenció nominativa. 
 
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del 
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del 
seguiment de la subvenció. 
 
D'acord amb aquest precepte, «[...] s'haurà d'incorporar a l'expedient que es 
tramiti per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per 
l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest: 
 

a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la 
possibilitat de efectuar pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions 
de pagament posterior; 
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b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del 
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la 
mateixa per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de 
Subvencions; 
c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a 
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats 
pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa 
subvenció.» 

 
Consta informe de la tècnica de promoció econòmica de data 1 de setembre de 
2017, que recull aquests extrems. 
 
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011, 
de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament 
de les obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes 
concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No 
aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
Primer.- En l’informe de la tècnica de promoció econòmica, de 1 de setembre de 
20177, es posa de manifest el següent:  
 
«Primer.-Considerem acreditat que s’han realitzat les següents actuacions de 
promoció i difusió: 
 

 Sorteig vals de compra.  
 Actuacions d’animació i ambientació durant dates assenyalades (Carnaval, 

Dia de pare, Dia de la mare). 
 Participació jornades de l’associacionisme i la participació “ Porta el teu art 

al mercat”. 
 Participació campanya internacional “Estima el teu mercat” per potenciar 

producte de proximitat. 
 Sorteigs coques de revetlla: Sant Joan i Festa Major.  
 Taller de cuina campanya «Tasta el Mercat de Canet» 
 Sorteig i obsequis: productes de tardor i Campanya de Nadal.» 

 
Segon.-Així mateix corroborem que, juntament amb l’àrea de Promoció 
econòmica, es va decidir canviar una de les accions previstes inicialment al 
conveni «Repartiment de 500 rellotges de control horari per vehicles» per la 
participació en l’organització de la campanya «Tasta el Mercat» per promocionar 
la cuina amb productes de mercat.»  
 
La clàusula primera del conveni de col·laboració entre l’Associació de Venedors de 
la Plaça Mercat i l’Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici 2016 establia que 
l’objecte del mateix era «...contribuir a sufragar les despeses originades l’any 
2016 per les següents actuacions de promoció i dinamització:  
 

 Sorteig vals de compra.  
 Actuacions d’animació i ambientació durant dates assenyalades (Carnaval, 

Dia de pare, Dia de la mare). 
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 Participació jornades de l’associacionisme i la participació “ Porta el teu art 
al mercat”. 

 Participació campanya internacional “Estima el teu mercat” per potenciar 
producte de proximitat. 

 Sorteigs coques de revetlla: Sant Joan i Festa Major.  
 Repartiment de 500 rellotges de control horari per vehicles. 
 Sorteig i obsequis: productes de tardor i Campanya de Nadal.» 

 
Es constata que, sense comptar l’activitat «Taller de cuina campanya «Tasta el 
Mercat de Canet» -no prevista en el conveni-, l’import justificat ascendeix a més 
del doble de la subvenció atorgada. No obstant l’anterior, es fa avinent que 
qualsevol alteració de l’objecte de la subvenció s’ha d’instrumentat mitjançant 
l’oportuna modificació del conveni.  
 
Segon.- L’article 48.2 de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de 
Canet de Canet de Mar per l’exercici 2017, fent ús de la facultat prevista en 
l’article 219.2 del TRLHL, estableix que la funció interventora en matèria de 
despesa s’exercirà en règim de fiscalització prèvia limitada, i que aquesta es 
limitarà a verificar el compliment dels requisits mínims de l’article 219.2 TRLHL 
(existència de crèdit, compliment de regles aplicables a despeses plurianuals, i 
òrgan competent), més aquells considerats «essencials» en l’àmbit de l’exercici 
de la funció interventora per part de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, segons Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 (Resolució 
IGAE 2 de juny de 2008); que són els que han estat objecte de comprovació en 
l’apartat IV de l’informe. Segons es desprèn de l’article 219.2 TRLHL, els 
advertiments que hagi de formular la Intervenció ultra els extrems definits com 
«essencials», no tindran caràcter d’objecció fiscal, sinó «d’observació 
complementària» que «en cap cas» tindran caràcter suspensiu de la tramitació de 
l’expedient. Tot això sense perjudici que les observacions formulades serveixin de 
base per al control ple posterior. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, amb OBJECCIÓ 
FISCAL pels incompliments assenyalats en l'apartat IV, sisè. 
 
Les objeccions fiscals formulades suspendran la tramitació de l'expedient, d'acord 
amb l'article 216.2.c del TRLHL. De conformitat amb l'article 217.1 TRLHL 
correspon a l'Alcaldessa resoldre la discrepància. 
 
Tot això sense perjudici dels advertiments formulats per aquest funcionari en 
l’apartat V, d’OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES, els quals es reiteren, als 
efectes de deslliurar-se de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la 
tramitació de l’expedient. 
 
El present expedient estarà subjecte a una fiscalització plena posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 219.3 del 
TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució del pressupost vigent. 
 
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té 
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.” 
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Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
ss. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa del programa d’ensenyament, atorgada per acord de Junta 
de Govern de 27 d’abril de 2016: 

 
SEGON.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  l’art. 
20 de les bases reguladores de la concessió de subvencions, procedeixin al 
pagament de la quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall: 

 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, així com als departaments de 
promoció econòmica, Intervenció i Tresoreria. 
 
5.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, 
S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS AL TORRENT DELS 
LLEDONERS, XX.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 24 
d’agost de 2017 (núm. de registre 5291/2017) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa de gas al Torrent dels Lledoners, 
XX de Canet de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 29 d’agost de 2017, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Associació 
Venedors 
Plaça Mercat 

G64121379 
Actuacions de dinamització i 
promoció 920 € 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  

Import 
pendent 
de 
pagament 

Associació 
Venedors 
Plaça Mercat 

G64121379 
Actuacions de dinamització i 
promoció 460 € 
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INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: Torrent dels Lledoners, XX  

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. 
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. 

Ref.: GDE12917070049 
Reg. Entr. 2017/5291 
Data 24-08-2017 
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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 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 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. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

8,15 € (4% de 203,82 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 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. 

S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies per l'execució de les 
obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 
 
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.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
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 
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Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una escomesa de gas al Torrent dels Lledoners, XX 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 municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€) i per 
taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u cèntims 
d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Disposar la devolució de l’import de 21,6 € ingressat en concepte de 
taxa d’ocupació de via pública, en aplicació d’allò que disposa l’art. 24.1 in fine del 
TRLRHL. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, 
S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS AL TORRENT DELS 
LLEDONERS, XX.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 24 
d’agost de 2017 (núm. de registre 5292/2017) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa de gas al Torrent dels Lledoners, 10 
de Canet de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 29 d’agost de 2017, 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 ESCOMESA DE GAS  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: Torrent dels Lledoners, XX  

 
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: 
 

Ref.: GDE12917070027 
Reg. Entr. 2017/5292 
Data 24-08-2017 
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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 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 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 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. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

8,15 € (4% de 203,82 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 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. 
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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. 

S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies per l'execució de les 
obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 
 
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.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
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 d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una escomesa de gas al Torrent dels Lledoners, XX 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 
municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Disposar la devolució de l’import de 21,6 € ingressat en concepte de 
taxa d’ocupació de via pública, en aplicació d’allò que disposa l’art. 24.1 in fine del 
TRLRHL. 
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Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, 
S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS AL TORRENT DELS 
LLEDONERS, XX (per c/ Romaní).  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 24 
d’agost de 2017 (núm. de registre 5293/2017) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa de gas al Torrent dels Lledoners, XX 
(per c/ Romaní) de Canet de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 29 d’agost de 2017, 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 ESCOMESA DE GAS  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: Torrent dels Lledoners, XX (per c/ Romaní)  

 
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. 
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. 

Ref.: GDE12917070022 
Reg. Entr. 2017/5293 
Data 24-08-2017 
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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 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 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. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

7,75 € (4% de 193,63 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 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. 

S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies per l'execució de les 
obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 
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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 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.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
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 d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una escomesa de gas al Torrent dels Lledoners, XX (per c/ 
Romaní) 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 municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta cinc cèntims d’euro 
(7,75€), i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb 
vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Disposar la devolució de l’import de 21,6 € ingressat en concepte de 
taxa d’ocupació de via pública, en aplicació d’allò que disposa l’art. 24.1 in fine del 
TRLRHL.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 12 
D’AGOST AL 16 DE SETEMBRE DE 2017 (números del 1057 al 1070)  
 

Num. Decret Data Títol 

DE1057/2017 12/09/2017 Aixecament objecció fiscal premis 
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comparses carnaval 

DE1058/2017 12/09/2017 CANVI DE NOM ACTIVITAT SUPERMERCAT 
RIERA DEL PINAR XX 

DE1059/2017 12/09/2017 BAIXA DEFINITIVA ACTIVITAT COMPRA-
VENDA D'OR 

DE1060/2017 12/09/2017 DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBERTURA 
ACTIVITAT VENDA DE ROBA RIERA 
GAVARRA XX LOC.A 

DE1061/2017 12/09/2017 Alta Registre Municipal Entitats - 
ASSOCIACIO BALLET JUVENIL ENSEMBLE 

DE1062/2017 12/09/2017 Sol·licitud subvenció programa de garantia 
juvenil 

DE1063/2017 12/09/2017 COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI DE 
TITULARITAT SUPERMERCAT (CARRER DEL 
MAR XX) 

DE1064/2017 13/09/2017 Tarja d'aparcament per a persones amb 
discapacitat per a I.R.d J. 

DE1065/2017 14/09/2017 Canvi de nom del nínxol 1026 ossari 
dep.Sta Maria 

DE1066/2017 14/09/2017 Avançament nòmina Sr. S.S. 

DE1067/2017 14/09/2017 Avançament nòmina Sr. P.R.R. 

DE1068/2017 14/09/2017 Festa aniversari K80net a jardins Vil·la 
Flora 

DE1069/2017 14/09/2017 Tarja provisional per a persones amb 
discapacitat per a F.L.E.dC. 

DE1070/2017 14/09/2017 Decret de no pertinença del prec del Cercle 
Podem Canet de Mar 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
9.- PUNTS D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial 
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decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del 
dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
9.1.- INCOACIÓ EXPEDIENT ALIENACIÓ PARCEL·LES SOBRERES 
MITJANÇANT ADJUDICACIÓ DIRECTA 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és titular de les dues parcel·les següents: 
 

Terreny A de 190,15 m2 de superfície, amb forma sensiblement triangular, 
limita: pel sud-oest amb el lateral de la ronda Sant Elm que puja cap a 
l’Avinguda Castellmar amb una longitud d’uns 70 m lineals; pel nord-est, en 
part, amb el solar on hi ha ubicat l’Hotel Carlos, ocupant tot el llarg de la 
façana del referit solar, i, en part, amb el terreny B; i, per sud en línia recta 
d’uns 3 m de longitud amb la via pública en la zona de l’Avinguda Castellmar. 
Terreny B de 333,92 m2 de superfície, amb forma sensiblement rectangular, 
limita: pel nord amb els patis dels habitatges plurifamiliars corresponents al 
carrer Cadillac núm. 10; per l’est amb l’Avinguda Castellmar; pel sud, amb la 
via pública en línia recta d’uns 3 m; i, per l’oest, amb la el solar on hi ha 
ubicat l’Hotel Carlos, al llarg de tota la façana d’aquest solar cap a l’Avinguda 
Castellmar. 

 
Atès el ple de la Corporació, en sessió de data 25 de maig de 2017 va acordar, en 
relació a les anteriors parcel·les: 
 

PRIMER.- Aprovar definitivament la desafectació de les parcel·les, propietat 
d'aquest Ajuntament, situades a la Rda. Sant Elm i Av. Castellmar, d'aquesta 
localitat, canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial. 

 
SEGON.- Declarar les parcel·les descrites com a parcel·les sobrants, de 
conformitat amb els articles 12 i 20 del Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals de Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 

 
TERCER.- Anotar en el Llibre Inventari de Béns de la Corporació l'alteració de 
la qualificació jurídica que han sofert els bens immobles, i traslladar al Registre 
de la Propietat perquè procedeixi a deixar constància d'aquest canvi mitjançant 
els corresponents assentaments o anotacions registrals. 

 
Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 12 de setembre d’enguany es 
disposar el següent: 
 

PRIMER. Que pels Serveis Tècnics Municipals s'emeti informe sobre la 
qualificació com a parcel·les sobreres dels béns, realitzant una descripció 
detallada i una valoració de les mateixes. 

 
SEGON. Que vista aquesta valoració, es determini per l'Interventor quin 
percentatge suposa aquests béns en relació amb els recursos ordinaris del 
Pressupost municipal. 
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TERCER. Que s'adjunti certificació de l'Inventari de béns i del Registre de la 
Propietat, acreditatives que estan degudament inscrites en concepte de 
patrimoni de l'Entitat. 

 
QUART. Que per la secretària acctal. s'emeti informe sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir per dur a terme l'alienació dels terrenys 
descrits. 

 
Vistos els informes emesos per l’arquitecta municipal en data 13 i 26 de setembre 
d’enguany el contingut literal dels quals és el següent: 
 
 
“INFORME DE L’arquitecta municipal 
ASSUMPTE Informe tècnic per alienació de parcel·les sobreres ubicades a la Ronda 

Sant Elm i Avinguda Castellmar. 
 
Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar, emeto aquest 
informe per disposició de Decret d’Alcaldia de data 23 de setembre de 2016, en relació 
amb l’oportunitat d’alienar les parcel·les sobrants de vial de la urbanització de l’Avinguda 
Castellmar realitzada per acord de ple en sessió ordinària de data 30 d’octubre de 1985. 
 
L’objecte del present informe és determinar la situació urbanística actual de les parcel·les i 
la taxació de les mateixes. En aquest sentit, el present informe es fonamenta en el 
document “Informe-Valoració econòmica dels terrenys de propietat municipal ubicats a la 
Ronda Sant Elm de Canet de Mar” de juny de 2016 elaborat per Jordi Duatis i Puigdollers a 
través de l’assistència tècnica sol·licitada per l’Ajuntament de Canet de Mar a la Diputació 
de Barcelona. 
 
Havent realitzat una visita in situ i havent consultat l’arxiu municipal, s’indica que a les 
parcel·les actualment hi ha construïdes unes edificacions amb llicència municipal d’obres 
exp. 272/85, que consisteixen en l’ampliació de la terrassa de l’hotel que s’ubica a la 
parcel·la adjacent (a nivell de planta primer pis) i un espai destinat a magatzem amb accés 
per a vehicles des del carrer. La superfície construïda és de 146,58 m2. Aquestes 
edificacions han estat recentment rehabilitades junt amb la totalitat de l’hotel. 
 
SITUACIÓ URBANÍSTICA 
 
El text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC núm. 4471del 
16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes subsidiàries de 
planejament, inclouen aquestes parcel·les dins el sòl urbà amb un aprofitament limitat pels 
paràmetres de la zona 3 de “blocs aïllats” dina la subzona 3a(1) “ordenació singular 
subzona Hotel Carlos”: 
 
a) La parcel·la serà de 1.390 m². 
b) El percentatge màxim d'ocupació de la parcel·la per a l'edificació principal serà del 
42,20% i per a l'edificació secundària del 5%. 
c) La volada màxima dels cossos sortint de les alineacions serà d’1,20 m. 
d) Les separacions de l'edificació principal als límits de la parcel·la seran, com a mínim, de 
3 m, excepte en els casos en els quals s'admet l'alineació a vial. 
e) L'alçada reguladora màxima serà de 16 m, equivalent a PB+4PP+SOTACOBERTA per la 
Rda. St. Elm i de 7,5 m, equivalent a PB+1PP +SOTACOBERTA a l'avinguda Castellmar. 
f) L'alçada màxima de l'edificació secundària serà de 3,5 m, corresponent a PB. 
g) Els usos admesos als espais lliures són els relatius a jardins privats, piscines i esportiu. 
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Per altra banda, en data 19 de maig de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en aquest sentit es constata 
que les parcel·les no estan incloses a l’àmbit sotmès a suspensió de llicències i les noves 
determinacions no comporten un canvi en el règim urbanístic del sòl. El POUM qualifica 
l’edificació dins la zona R4e corresponent a “residencial, ordenació oberta”. 
 
Conseqüentment, aquestes parcel·les es qualifiquen com a parcel·les sobrants per la seva 
reduïda extensió (inferior a la parcel·la mínima edificable), la seva forma irregular i el seu 
emplaçament que ho fan impropi per a un ús adequat. 
 
TAXACIÓ 
 
En base a l’informe-valoració elaborat a través de l’assistència tècnica sol·licitada a la 
Diputació de Barcelona per Jordi Duatis i Puigdollers, es considera que el valor de mercat 
dels sobrants de vial de l’avinguda Sant Elm de Canet de Mar és de 231.237,95€ (DOS-
CENTS TRENTA-UN MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS).” 
 
 
“INFORME DE L’arquitecta municipal 
ASSUMPTE Dictamen tècnic sobre l’ordenació més racional per a les parcel·les 

sobreres ubicades a la Ronda Sant Elm i Avinguda Castellmar. 
 
Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar, emeto aquest 
dictamen per disposició de Decret d’Alcaldia de data 23 de setembre de 2016, en relació 
amb l’oportunitat d’alienar les parcel·les sobrants de vial de la urbanització de l’Avinguda 
Castellmar realitzada per acord de ple en sessió ordinària de data 30 d’octubre de 1985. 
 
L’objecte del present dictamen és determinar l’ordenació més racional de les parcel·les 
sobreres objecte d’alienació ubicades a la Ronda Sant Elm i Avinguda Castellmar. 
 

 

 
 

Plànol topogràfic d’ubicació de les 
parcel·les 

 

 

 
 
Plànol de detall de la normativa urbanística 

vigent 
 

 
El text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC núm. 4471 del 
16/09/2005) inclou aquestes parcel·les dins el sòl urbà amb un aprofitament limitat pels 
paràmetres de la zona 3 de “blocs aïllats” dina la subzona 3a(1) “ordenació singular 
subzona Hotel Carlos”, en aquesta zona s’estableix per normativa una parcel·la de 1.390 
m2. Conseqüentment, l’ordenació més racional, d’acord amb el planejament vigent, és la 



 

 
39 

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 

d’agregar aquests sobrants de parcel·la al solar on actualment hi ha ubicat un hotel 
(antigament l’Hotel Carlos) tal com queda definit a la normativa urbanística. 
 
Únicament hi ha una parcel·la de les que són objecte d’alienació que limiti en una petita 

part al nord amb un altre solar, concretament limita amb els patis dels habitatges 
plurifamiliars situats al carrer Cadillac núm. 10. Tant mateix, l’agregació d’aquests 
sobrants a les parcel·les dels habitatges plurifamiliars donaria una configuració estranya i 
sense aprofitament possible. Per altra banda, es valora el fet que els sobrants de vial 
corresponen a la totalitat del perímetre de la finca que ocupa l’hotel i s’informa que 
actualment ja contenen una part de la seva edificació, concretament l’ampliació de la 
terrassa i un espai destinat a magatzem (llicència municipal d’obres exp. 272/85). 
 
Per tot l’exposat, i en aplicació de l’art. 44.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, la tècnica sotasingant considera 
que l’agregació de les parcel·les sobreres a la finca que actualment ocupa l’hotel 
(antigament Hotel Carlos) és l’ordenació més racional d’aquests terrenys.” 
 
Vist el “faig constar” emès per l’interventor municipal en data 21 de setembre 
d’enguany, el contingut literal del qual és el següent: 
 

 
Jo, en Lluís Viñas Peitabí, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, a sol·licitud de 
l’Alcaldia, i als efectes de determinar l’òrgan competent i tràmits del procediment 
d’alienació d’una parcel·la sobrant: 
 
FAIG CONSTAR: 
 
Que l’import dels recursos ordinaris del Pressupost consolidat de l’Ajuntament i 
l’Organisme autònom Ràdio Canet per l’exercici 2017, integrat pels capítols I a V de la 
classificació econòmica, ascendeix a 12.713.546,00 €(DOTZE MILIONS SETCENTS TRETZE 
MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS). 
 
 
La qual cosa s’informa als efectes oportuns. 
 
A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.” 
 
Atès que en data 14 de juny de 2017 va ser emès certificat de l'Inventari de Béns 
i amb data 4 de setembre d’enguany, es va rebre certificat del Registre de la 
Propietat 
 



 

 
40 

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 

Vist l’informe núm. 62/2017, emès en data 26 de setembre d’enguany per la 
secretària acctal., el contingut literal del qual és el següent: 
 
“Informe núm. 62/2017, en relació a un expedient d’adjudicació directa de dues 
parcel·les sobreres propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar.  

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, Barcelona, 
d'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant provisió de data 12 de setembre 
d’enguany, i en compliment del que es disposa en l'article 3.a) del Reial decret 
1174/1987, de 18 de setembre, emeto el següent: 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Els articles 12 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre i 7 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per 
Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, estableixen que són parcel·les sobreres aquelles 
porcions de terreny propietat de les Entitats Locals que, per la seva reduïda extensió, 
forma irregular o emplaçament, no són susceptibles d'ús adequat. 
 
SEGON.- La Legislació aplicable és la següent: 

 
—  Els articles 11, 12, 20, 40, 41, 42 i 44 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals 

aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre (en endavant RPEL). 
— Els articles 209 i 214 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (en endavant TRLMC). 
— Els articles 7, 8, 109, 113, 114, 115, 118 i 119 del Reglament de Béns de les 

Entitats Locals aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny (en endavant 
RBEL). 

— L'article 4.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP). 

 
TERCER. De conformitat amb l'article 4.1.p) TRLCSP, estan exclosos de l'àmbit de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, els contractes de compravenda, donació, permuta, 
arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, que tindran sempre el 
caràcter de contractes privats i es regiran per la legislació patrimonial. 

 
La legislació patrimonial a la qual hem de remetre'ns és la legislació patrimonial 
autonòmica, i amb caràcter específic al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i al Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
 
QUART. En el supòsit de parcel·les sobreres, l'article 44 RPEL, estableix que aquestes 
podran ser alienades per venda directa al propietari o propietaris adjacents o permutades 
amb els seus terrenys, previ requeriment personal. 

 
El terreny qualificat com a parcel·la sobrera serà ofert al propietari o propietaris adjacents; 
si fossin varis, la venda es farà de manera que les parcel·les resultants s'ajustin al criteri 
més racional d'ordenació del sòl, segons dictamen tècnic.  

 
En el cas que algun propietari es negui a adquirir la parcel·la que li correspon, l'ens local 
pugues, subsidiàriament, expropiar-li el seu terreny per regularitzar o normalitzar la 
configuració de les finques, amb la finalitat urbanística d'executar el planejament. 
 
CINQUÈ. En cap cas, l'import de l'alienació de béns patrimonials es podrà destinar a 
finançar despeses corrents, amb l'excepció que es tracti de parcel·les sobreres de vies 
públiques no edificables, com és el present supòsit, o de béns no utilitzables en serveis 
locals. 



 

 
41 

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 

 
SISÈ. El procediment a seguir és el següent: 
 

1. El procediment s’incoarà mitjançant provisió de l’alcaldia que haurà de disposar 
l’emissió dels informes oportuns, per tal de procedir a l’alienació dels terrenys. 
L’objecte d’aquest informe és acreditar, per part de la secretaria, la legalitat de 
l’expedient. 
 
Així mateix, l’arquitecta municipal haurà d’emetre informe sobre la taxació del bé. 
L’article 40.1.b) RPEL estableix la necessitat de fer la valoració pericial que acrediti 
l’apreuament dels béns. Consta a l’expedient informe de l’arquitecta municipal, de 
15 de setembre de 2017, que valora els esmentats terrenys en 231.237,95 €. 
 
Igualment, la intervenció municipal haurà d’emetre el corresponent informe 
relacionat amb tota la documentació econòmica que sigui rellevant, tal com, 
l’import dels recursos ordinaris del pressupost municipal vigent, per tal d’estar a 
les previsions de la disposició addicional segona del TRLCSP, en relació a la 
determinació de l’òrgan competent per adoptar l’acord d’alienació. En aquest punt, 
l’art. 41.1 RPEL disposa que l’òrgan competent per a l’alienació de béns és el ple de 
la Corporació, però aquesta disposició entra en contradicció amb la disposició 
addicional segona del TRLCSP, segons la qual correspon als alcaldes dels ens locals 
l’alienació de patrimoni quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost ni l’import de 3.000.000,00 €. Davant d’aquesta situació cal aplicar 
el principi de jerarquia normativa recollit a l’art. 9.3 de la Constitució Espanyola, 
segons el qual les normes de rang inferior no poden contradir allò que disposen les 
de rang superior. Per altra banda, també cal tenir en compte que la disposició 
addicional segona del TRLCSP té caràcter bàsic (disposició final segona, punt tercer 
TRLCSP). Cal concloure doncs, a criteri de la qui subscriu, que la disposició 
addicional segona del TRLCSP és d’aplicació preferent davant l’art. 41.1 RPEL.  
  
Consta a l’expedient informe de l’interventor municipal conforme l’import dels 
recursos ordinaris del pressupost consolidat de l’Ajuntament i l’Organisme 
Autònom de Ràdio Canet per a l’exercici 2017, puja la quantitat de 12.713.546,00 
€. A la vista d’aquest informe i donat que l’import de l’alienació no supera el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost, l'òrgan competent per adjudicar les 
parcel·les és l’Alcalde, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del 
TRLCSP. No obstant, aquesta competència 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”. 
 
 

2. S'ha adjuntat a l'expedient certificat de l'Inventari de béns i certificat de la 
inscripció de les parcel·les en el Registre de la Propietat, analitzant les càrregues 
que pogués tenir. 
 

3. Una vegada incorporats aquests documents, es dictarà resolució motivada per 
l'òrgan competent aprovant l'expedient, disposant l'inici del procediment 
d'adjudicació i donant audiència als interessats de l’expedient d’alienació per venda 
directa, mitjançant l’oportuna notificació de la resolució corresponent, perquè, en 
un termini de deu dies hàbils, puguin formular aquelles al·legacions que considerin 
convenients i formular oferta. 
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Cal recordar, arribats a aquest punt, que pel cas que siguin varis els propietaris 
adjacents, la venda o permuta s'ha de fer de manera que les parcel·les resultants 
s'ajustin al criteri més racional d'ordenació del sòl, segons dictamen tècnic. En 
aquest sentit, i pel que fa al cas que ens ocupa, l’arquitecta municipal, en data 26 
de setembre d’enguany, ha emès un informe que s’ha adjuntat a l’expedient, en el 
qual conclou que, en aplicació de l’art. 44.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, considera que 
l’agregació de les parcel·les sobreres a la finca que actualment ocupa l’hotel 
(antigament Hotel Carlos) és l’ordenació més racional d’aquests terrenys. 
 

4. L'alienació tindrà lloc per adjudicació directa pel que s'oferirà l'alienació onerosa  
dels béns immobles patrimonials, qualificats de parcel·les sobreres, al propietari o 
propietaris adjacents, tal com estableix l'article 44 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
 
En el cas que algun propietari es negués a adquirir la parcel·la que li correspon, 
l'ens local podria, subsidiàriament, expropiar-li el seu terreny per regularitzar o 
normalitzar la configuració de les finques, amb la finalitat urbanística d'executar el 
planejament. 
 

5. Segons preveu l'article 209.2.d) TRLMC, cal l’informe previ del departament 
competent en matèria d’Administració local si el valor del bé o del gravamen 
excedeix els 100.000 euros, com és el cas. Si no s’excedeix aquest valor s’ha 
d’incorporar un informe previ del secretari o secretària de l’entitat local.  
 
L’informe del departament s’ha d’emetre en el termini de 20 dies hàbils. Si 
l’informe fos desfavorable, el ple haurà d’adoptar l’acord d’alienació amb els 
requisits fixats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, això és per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 

6. Segons l’article 40.1.c) RPEL, en el cas de venda d’immobles caldrà informe previ 
del Departament de Governació si el seu valor excedeix el 25% dels recursos 
ordinaris del pressupost consolidat de la Corporació. L’informe s’haurà d’emetre en 
el termini màxim de 30 dies, transcorregut el qual sense haver-se emès es podran 
prosseguir les actuacions. Si l’informe no fos favorable, el Ple hauria d’adoptar 
l’acord d’alienació amb el vot favorable de les dues terceres parts  del nombre de 
fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. No obstant, i a efectes del control de legalitat de l’alienació de béns 
immobles, malgrat el valor dels quals no excedeixi del 25% indicat, se n’haurà de 
donar compte també al Departament de Governació, una vegada instruït 
l’expedient i abans d’adoptar la resolució definitiva. 
 

7. L'oferta que presenti no podrà ser mai inferior al preu que l’Administració hagi fixat 
de sortida, i es presentarà en el termini que s’indiqui en el corresponent acord. 
 

8. Si s'observessin defectes o omissions esmenables en la documentació 
administrativa presentada, atorgarà un termini no superior a 3 dies hàbils perquè 
el licitador els corregeixi o esmeni. 
 

9. L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà al candidat. En la notificació 
s'indicarà el termini en què ha de formalitzar-se. 
 

10. L'alienació de béns immobles haurà de formalitzar-se en escriptura pública, article 
113.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques i 1280 del Codi Civil. 
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11. Per últim, en relació amb el destí del valor de la venda del bé patrimonial, l’apartat 
2 de l’article 4 del RPEL estableix que: “En cap cas es pot procedir a l’alienació de 
béns patrimonials per finançar despeses corrents, llevat que es tracti de parcel·les 
sobreres de vies públiques no edificables o de béns no utilitzables en serveis 
locals.” 

 
Una idèntica previsió es fa a l’article 5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
que afirma: 

 
“Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que 
tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de 
gestos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no 
edificables o de efectos no utilizables en Servicios municipales o provinciales.” 

 
Aquest és l’informe que emet la qui subscriu a Canet de Mar, en la data que figura en la 
signatura electrònica.” 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en 
la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de 
conformitat amb la proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la incoació del procediment per a l'alienació de les parcel·les 
ubicades a la Rda. Sant Elm i Av. Castellmar d'aquesta localitat, inscrites al 
Registre de la Propietat amb el núm. 12885, tom 2610, llibre 390, foli 91, 
inscripció 1a i 12886, tom 2610, llibre 390, foli 94, inscripció 1a respectivament, 
que estan qualificades com a parcel·les sobreres, i que no estan afectes a cap ús 
o servei públic, ni són susceptibles d'aprofitament, per adjudicació directa en 
virtut del que disposa l’art. 44.1 RPEL. 
 
SEGON.- Aprovar el Plec de condicions per a l'alienació de les esmentades 
parcel·les sobreres, el contingut literal del qual és el següent: 
 
PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRÀ L’EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DIRECTA DE 
DUES PARCEL·LES SOBRERES UBICADES A LA RONDA SANT ELM I AV. 
CASTELLMAR DE CANET DE MAR 
 
Clàusula primera. Objecte i naturalesa 
 
1. Constitueix l'objecte del contracte l'alienació directa per aquest Ajuntament de dues 
parcel·les propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar, que per la seva reduïda extensió, 
forma irregular i emplaçament, no són susceptibles d'ús adequat, i estan qualificades com 
a parcel·les sobreres, de propietat municipal, la descripció de les quals es detalla en 
l'Annex I d'aquest Plec. 

 
2. El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal com estableix l'article 4.1.p) 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
 
Clàusula segona. Procediment d’adjudicació 

 
La forma d'adjudicació serà l'adjudicació directa d'acord amb el que es disposa en l'article 
44 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre. 
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Clàusula tercera. Import de l’alienació 
 

L'import de l'alienació s'estableix en la quantitat de 231.237,95 euros, impostos que en el 
seu cas siguin d’aplicació exclosos. 
 
Clàusula quarta. Òrgan competent 
 
A la vista de l'import del contracte que ascendeix a 231.237,95 euros, impostos que en el 
seu cas siguin d’aplicació exclosos., l'òrgan competent per efectuar la present alienació i 
tramitar l'expedient, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, serà l’alcaldessa. No obstant, mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, 
l’alcaldessa va delegar la competència per a l’alienació de patrimoni quan el seu valor no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost en la Junta de Govern Local. L’adreça 
d’aquest òrgan és carrer Ample, 11 de Canet de Mar (08360), mentre que l’URL és 
www.canetdemar.cat. 
 
Clàusula cinquena. Capacitat 
 
Podrà presentar oferta, per si mateix o per mitjà de representant, la persona física o 
jurídica, que tingui plena capacitat per a això, que sigui la titular de finca adjacent a la 
qual es pretén alienar i, que d'acord amb la singularitat del present procediment, és a la 
propietària de la finca que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta municipal, 
agrupada a les parcel·les sobreres és l’ordenació més racional d’aquests terrenys. 
 
Clàusula sisena. Acreditació de l’aptitud per contractar 
 
1. Podrà presentar oferta la persona física o jurídica, assenyalada en la clàusula anterior, 
que tingui plena capacitat d'obrar. Serà requisit per poder dur a terme el contracte, 
l'acreditació de no estar incurs en les circumstàncies de prohibició per contractar amb 
l'Administració previstes en l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, excepte les quals 
resultin d'exclusiva aplicació a la contractació administrativa. 

 
La capacitat d'obrar s'acreditarà, mitjançant la fotocòpia compulsada del NIF i 
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals 
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, 
en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti.  

 
Clàusula setena. Presentació de l’oferta i documentació administrativa 

 
1. Les ofertes es presentaran al registre general de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 
dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores i els dijous de les 17 a les 19 hores,, durant el 
termini de 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la des de la recepció del 
present plec de condicions per l'únic possible licitador acreditat en l'expedient. 

 
Les ofertes podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. Quan les ofertes s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data 
d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan competent la 
remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el 
número de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom licitador. L'acreditació 
de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant diligència estesa en 
el mateix pel Secretari municipal. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta 
data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa. 
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Els candidats no podran presentar més d'una oferta. La presentació d'una oferta suposa 
l'acceptació incondicionada pel propietari de les clàusules del present Plec. 

 
2. Les ofertes per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres tancats, signats 
pel licitador i amb indicació del domicili a l'efecte de notificacions, en els quals es farà 
constar la denominació del sobre i la llegenda «Ofereix per licitar l'alienació del ben 
immoble patrimonial situat a la Rda. Sant Elm i Av. Castellmar». La denominació dels 
sobres és la següent: 

 
— Sobre «A»: Documentació Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Econòmica. 
 

Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, 
conforme a la Legislació en vigor. 

 
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada 
dels mateixos: 

 
SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
2.1. Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La documentació que acrediti la personalitat 
de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï 
en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar 
l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la 
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o 
entitat  i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts 
en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre 
quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar 
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, 
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la 
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 TRLCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 
l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, RGLCAP). 

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat 
amb el que disposen els articles 55 i 72 TRLCSP. 
 
2.2. Capacitat per a contractar.- Declaració responsable d’acord amb el model següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o 
document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, 
núm..........), declara responsablement que les facultats de representació que 
ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació); que reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les prohibicions per 
contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 84 TRLCSP; i que es troba 
al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritzo 
l’Ajuntament de Canet de Mar perquè pugui obtenir directament, davant de les 
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Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de l'empresa licitadora. 
 

 SI   NO 
 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 

 
 
Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en cas que no hagi autoritzat 
l’Ajuntament per obtenir-los directament. 
 
Una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions.  

 
SOBRE «B» 

OFERTA ECONÒMICA 
 

2.3. Oferta econòmica. Es presentarà conforme al següent model: 
 

« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a 
____________________________________, amb NIF núm. _________, en representació 
de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de 
l'expedient per a l'alienació de les finques núm. 12885 i 12886 inscrites al Registre de la 
Propietat d’Arenys de Mar amb els codis 08113000759426 i 08113000759433 
respectivament, qualificades com a parcel·les sobreres, per adjudicació directa, anunciat 
en el Perfil de Contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i 
ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme 
l'objecte del contracte per l'import de _________________ euros, impostos que en el seu 
cas siguin d’aplicació exclosos. 

 
A ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
 

Signatura del licitador, 
 
 

Signat: _________________». 
 
Clàusula vuitena. Obertura de l’oferta 
 
1. L'obertura de l'oferta  es durà a terme l’endemà del finiment del termini atorgat per 
presentar l’oferta. En cas que s’escaigués en dissabte o festiu, es durà a terme el primer 
dia hàbil següent 

 
2. L'òrgan competent qualificarà la documentació continguda en el sobre «A» i, si escau, 
concedirà un termini no superior a 3 dies hàbils perquè l'oferent corregeixi els defectes o 
omissions esmenables observats en la mateixa. 

 
3. Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del sobre «B» i procedirà a l'adjudicació 
del contracte. 
 
Clàusula Novena. Tramesa de l’expedient a l’òrgan competent en matèria 
d’Administració Local 
 
1. Una vegada rebuda l’oferta aquesta es traslladarà, juntament amb una còpia de 
l’expedient administratiu, a l’òrgan competent en matèria d’Administració Local en 
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aplicació de l’art. 209.2.d) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
2. L’anterior informe s’ha d’emetre en el termini de 20 dies hàbils. Si l’informe fos 
desfavorable, el ple haurà d’adoptar l’acord d’alienació amb els requisits fixats a l’art. 47.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, això és per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Clàusula desena. Adjudicació del contracte 

 
1. Rebut l’informe esmentat a la clàusula anterior, l'òrgan competent haurà d'adjudicar 
l'alienació dins dels 10 dies hàbils següents a la seva recepció en cas que fos favorable. En 
cas que fos desfavorable s’haurà de sotmetre al Ple de la Corporació en la primera sessió 
ordinària que celebri. 

 
2. L'adjudicació haurà de ser motivada i notificada a l'adjudicatari. En la notificació 
realitzada, es fixarà la data prevista per a la formalització de l'alienació.  
 
Clàusula onzena. Formalització del contracte 
 
S'haurà de produir la formalització del contracte en escriptura pública, de conformitat amb 
allò que es disposa a l’art. 113.1 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de 
les Adminisrtracions Públiques i 1280 del Codi Civil. 
 
Clàusula dotzena. Règim jurídic del contracte 

 
1. Aquest contracte tindrà caràcter privat; la seva preparació i adjudicació es regiran per 
l'establert en aquest Plec, i per a allò no previst en ell, seran aplicables el Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril i el Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 1372/1986, 
de 13 de juny; els principis extrets de la legislació continguda en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
i les seves disposicions de desenvolupament, per resoldre els dubtes i llacunes que 
poguessin presentar-se; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret 
administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat. 

 
2. Quant als seus efectes i extinció es regirà per les Normes de Dret privat. 

 
3. L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent el coneixement de les 
qüestions que se suscitin en relació amb la preparació i adjudicació d'aquest contracte. 

 
4. L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin 
entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte. 

 
ANNEX I 

DESCRIPCIÓ DELS BÉNS OBJECTE D’ALIENACIÓ 
 

Terreny A de 190,15 m2 de superfície, amb forma sensiblement triangular, limita: pel 
sud-oest amb el lateral de la ronda Sant Elm que puja cap a l’Avinguda Castellmar amb 
una longitud d’uns 70 m lineals; pel nord-est, en part, amb el solar on hi ha ubicat l’Hotel 
Carlos, ocupant tot el llarg de la façana del referit solar, i, en part, amb el terreny B; i, per 
sud en línia recta d’uns 3 m de longitud amb la via pública en la zona de l’Avinguda 
Castellmar. Titular actual: Ajuntament de Canet de Mar. Qualificació: parcel·la sobrant per 
la seva reduïda extensió (inferior a la parcel·la mínima edificable), la seva forma irregular i 
el seu emplaçament que ho fan impropi per a un ús adequat. Classificació: sòl urbà. 
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Inscrita al Registre de la Propietat d’Arenys de Mar amb el núm. 12885, tom 2610, llibre 
390, foli 91, inscripció 1a. 

 
Terreny B de 333,92 m2 de superfície, amb forma sensiblement rectangular, limita: pel 
nord amb els patis dels habitatges plurifamiliars corresponents al carrer Cadillac núm. 10; 
per l’est amb l’Avinguda Castellmar; pel sud, amb la via pública en línia recta d’uns 3 m;  i, 
per l’oest, amb la el solar on hi ha ubicat l’Hotel Carlos, al llarg de tota la façana. Titular 
actual: Ajuntament de  Canet de Mar. Qualificació: parcel·la sobrant per la seva reduïda 
extensió (inferior a la parcel·la mínima edificable), la seva forma irregular i el seu 
emplaçament que ho fan impropi per a un ús adequat. Classificació: sòl urbà. Inscrita al 
Registre de la Propietat d’Arenys de Mar amb el núm. 12886, tom 2610, llibre 390, foli 94, 
inscripció 1a.” 
  
TERCER.- Que es trameti el Plec de condicions aprovat a l’entitat Incresa Trade, 
SL propietari de la finca confrontant de conformitat amb el dictamen tècnic emès 
per l’arquitecta municipal en data 26 de setembre d’enguany, perquè present 
oferta ajustant-se a les condicions fixades en el mateix. 
 
QUART.- Atès que el valor del bé excedeix els 100.000 euros, una vegada 
presentada l’oferta, trametre l'expedient al Departament competent en matèria 
d'Administració Local perquè emeti informe previ en el termini de vint dies. 
 
CINQUÈ.- Atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils a comptar des de la 
notificació del present acord, a la comunitat de propietaris de la finca ubicada al 
carrer Cadillac, 10, en ser aquesta confrontant a una de les parcel·les objecte 
d’alienació. 
 
9.2.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/38/2017 de data 27 de setembre de 
2017 per import de 482,00€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
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 dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2017. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
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la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/38/2017, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/38/2017 

 
data: 27-09-17 

 

NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
aprovat 

205 S.M.P   Lloguer 442,00€ Ad. Finques Pere Planas, SL    B64968100 

206 R.M.R   Allotjament 40,00€ Hostalet de Canet                   B64226186 

     

     

     

Total  482,00€  
 

SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
10.- 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 18.10 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell Brugarola  
 
 
 
 
 
 
 
 


