
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2013 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació 
de protecció de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.35 hores 
Hora que acaba: 20.50 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
 

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

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 14.11.13 

2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació serveis extraordinaris mes d’octubre 
4) Aprovació revisió cànon any 2013-2014 explotació bar camp de futbol 

municipal 
5) Aprovació conveni amb Diputació de Barcelona curs preparació proves 

accés a cicles formatius de formació professional de grau superior 
6) Aprovació conveni amb Diputació de Barcelona tractament arxivístic fons 

municipal arxiu municipal de Canet de Mar 
7) Aprovació conveni amb l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a Maresme 

Centre per a la promoció del voluntariat i activitats socials, any 2013 
8) Concessió llicència obres recuperació coberta i façanes masia can 

Santinyà, C/ Josep Baró, xx 



 

 
 

9) Concessió llicència obres menors arranjament balcons sense col·locació de 
bastida C/ del Molí, xx 

10) Concessió llicència obres menors sanejament parets soterrani i pintar C/ 
Ample, xx 

11) Concessió llicència obres menors impermeabilització coberta R/ Gavarra, xx 
12) Concessió llicència obres menors canviar enrajolat de la part frontal de la 

façana de 60 cm. d’alçada i arranjament replà vestíbul C/ Barcelona, xx 
13) Relació de decrets des del dia 4 fins al dia 8 de novembre de 2013 
14) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 14.11.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 14 de novembre de 2013 i de conformitat amb allò que es 
disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat sen’acordal’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 21 de novembre de 2013, de l’Ajuntament 
per import de 141.579,61 €, corresponent a la relació de la mateixa data,  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2013, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de novembre de 
2012. 
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 21 de novembre de 2013, per 
import de 141.579,61 €, corresponent a la relació F/2013/37 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2013. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15 D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE DE 2013 
 



 

 
 

Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 d’octubre al 15 de novembre de 
2013. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis. 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2013, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de cinc mil tres-cents vint-i-dos euros 
amb noranta-sis cèntims (5.322,96 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el 15 d’octubre al 15 de novembre de 2013, segons relació detallada que 
s’adjunta. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil sis-cents setanta-nou euros amb 
trenta- un cèntims (1.679,31 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local durant  el mes de novembre de 2013. 
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat cinc-cents quaranta-sis euros (546€) 
corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia 
local durant el mes de novembre de 2013.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents vuitanta euros amb 
setanta-vuit cèntims (380,78€) corresponent a les tasques efectuades com a 



 

 
 

coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
novembre de 2013.  
 
CINQUÈ.-Remunerar fins a la quantitat de tres-cents noranta-quatre euros amb 
vuitanta-sis cèntims (394,86 €) corresponent a l’assistència a judicis fora 
d’hores de treball als agents de la Policia Local durant el mes de novembre de 
2013.  
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents trenta-quatre euros amb 
trenta-dos cèntims (334,32 €) corresponent al plus de disponibilitat dels agents 
de la Policia Local, durant el mes de novembre de 2013. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2013. 
 
4.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ BAR CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juliol de 2010, va 
acordar incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la 
concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al 
camp de futbol municipal, de conformitat amb el plec clàusules administratives 
que també es van aprovar en el mateix acord. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 810/2010, de 28 de setembre, es 
va resoldre elevar a definitiva l’adjudicació provisional de la concessió demanial 
de l’ús privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol 
municipal a la senyora MCJ, pel preu anual de 3.660,00 €, és a dir, 305,00 € al 
mes, pagadors entre els dies 1 i 7 de cada mes (actualitzable anualment 
segons IPC) i d’acord amb les consideracions contingudes en l’informe tècnic, 
havent-se ratificat aquest decret per la Junta de Govern Local en sessió de data 
30 de setembre de 2010. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2010 es va formalitzar la concessió privativa 
de domini públic adjudicada a la Sra. MCJ. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de novembre de 2011 
va acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 109,80 euros, 
import equivalent a l’augment del 3% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.769,80 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de novembre de 2012 
va acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 131,94 euros, 
import equivalent a l’augment del 3,5% que ha experimentat l’IPC en aquest 
últim període anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.901,74 
euros. 



 

 
 

 
Atès que en la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat 
en un import equivalent a l’índex de Preus al Consum estatal publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de 
l’IPC en el mes d’octubre és d’un -0,1%. 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, la disminució del cànon anual per a 
l’explotació del servei de bar del camp de futbol municipal és de 3,90 euros, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana 
i Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-Disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 3,90 euros, import 
equivalent a la disminució del 0,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 3.897,84 euros com a cànon anual per a l’explotació 
del servei de bar al camp de futbol municipal, cànon que la concessionària 
haurà de satisfer en quotes mensuals de 324,82 euros, a pagar entre els dies 1 
i 7 de cada mes. 
 
TERCER.-Disposar el retorn de 0,66 €corresponent al cànon dels mesos 
d’octubre i novembre, en concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex 
de Preus al Consum estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a 
octubre de 2013. 
 
QUART.-Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals a tots els efectes. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES 
FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR 

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha 
aprovat el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que 
és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i las metodologia d’implementació 
de les actuacions i dels recursos del Pla.  

Atès que en el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Canet de Marha 
sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació de recursos 
consistents en ajut econòmic per a l’actuació Curs de preparació per a les 
proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior. 



 

 
 

Atès que la sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant 
conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret de la Vicepresidenta 
segona i Presidenta delegada  de l’Àrea d’Atenció a les Persones de data 26 de 
setembre de 2013. 

Vist i trobat conforme el conveni específic a signar que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 
Dades identificatives 

Codi XGL 13/Y/97745 

Ens destinatari Ajuntament de Canet de Mar 

NIF P0803900J 

Actuació Curs de Preparació de preparació per a les proves d’accés a 
Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior 

Tipus de recurs  No catalogat 

Classe de recurs  No catalogada 
Aportació de la 
Diputació 21.000,00 € 

Cost total  23.293,00 €  

Àmbit de concertació Àmbit de Garantia de la prestació adequada de serveis 
públics locals 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vicepresidenta segona i 
Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Mercè Conesa i Pagès,  
i facultada d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple,  aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació de 
14/2/2013 (núm. 882/13), publicat al BOPB de 19/2/2013; assistida pel secretari 
delegat, Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al 
BOPB de data 16/5/2012. 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. representat per l’Alcalde, Jesús Marín i 
Hernàndez degudament autoritzat. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha 
aprovat el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 
8/6/2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions 
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el 



 

 
 

seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i las 
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.  

II. En el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Canet de Marha 
sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació de recursos 
consistents en ajut econòmic per a l’actuació Curs de preparació per a les 
proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau 
Superior. 

III. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant 
conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret de la 
Vicepresidenta segona i Presidenta delegada  de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de data 26 de setembre de 2013, i modificat per decret de data 
4 de novembre de 2013 aprovat pel mateix òrgan. 

IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena 
capacitat per a aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà 
pels següents 

 
PACTES 
 
1. Objecte del conveni 

 
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts 

signatàries en relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Formació Professional de Grau Superior 

Àmbit de concertació Àmbit de Garantia de la prestació adequada de serveis 
públics locals 

 
1.2. L’actuació anterior es concreta en la realització de la planificació, 

organització i en dur a terme un curs de preparació per a les proves d’accés 
a Cicles Formatius de Formació professional de Grau Superior per tal de 
donar majors oportunitats a les persones que volen presentar-se a les 
proves d’accés a aquesta formació. 
 

1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de 
l’ens destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general 
d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea 
d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels 
interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es 
palesa en la vinculació existent entre les actuacions esmentades, la 
competència de la Diputació d’assistència i cooperació envers els 
municipis i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.  

 
2. Obligacions de les parts 

 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 

 



 

 
 

 Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport: 

 

Tipus de recurs Classe de 
recurs 

Aportació de la 
Diputació 

Cost total Aplicació 
pressupostària  

Ajut econòmic No catalogada 21.000 € 23.293 € G/40300/323A0/46282 
 

La Diputació de Barcelona, mitjançant els tècnics adscrits a la Gerència de 
Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les Persones prestarà suport i 
acompanyament tècnic en l’execució de l’activitat subvencionada. 

 
 Per part de l’ens destinatari 
a) La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.  
b) El curs que es subvenciona haurà de tenir una durada de 300 hores, 

desenvolupant-se entre el mesos de setembre de 2013 i maig de 2014. El 
nombre de persones beneficiàries serà d’un màxim de 35 per ens. La 
seva edat haurà de ser de 19 anys complerts o que es compleixin durant 
l’any de realització de la prova. Les persones participants en aquestes 
accions formatives hauran d’haver acabat la seva formació bàsica en el 
Sistema Educatiu Formal sense cap acreditació i no tinguin el Batxillerat. 

c) En cas que l’Ajuntament de Canet de Marvulgui establir un preu públic a 
abonar per les persones que vulguin participar en aquest curs, en cap 
cas podrà excedir de 75 €. Haurà de fer públic aquest preu donant 
publicitat a les bonificacions a les que es poden acollir aquelles persones 
que per la seva situació personal o familiar no puguin abonar aquest 
import.    

d) La participació en reunions de seguiment del projecte (setembre 2013, 
novembre 2013, gener 2014 i març 2014) i a la presentació d’un breu 
informe de seguiment en cada una de les reunions, en el cas de ser 
sol·licitat per la coordinació tècnica de la Diputació de Barcelona. 

e) La participació en una reunió d’avaluació (maig-juny 2014) i a la 
presentació d’un informe d’avaluació de l’acció formativa, previ enviament 
d’esquema per la coordinació tècnica de la Diputació de Barcelona. 

f) A compartir amb tots els municipis que participen d’aquestes mesures els 
materials didàctics i metodologies emprades en el desenvolupament de 
l’acció formativa. 

g) A cofinançar el projecte amb l’aportació de 2.293,00€. 
 
3. Vigència del conveni 

 
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-
se la seva vigència fins el 30 de juny de 2014. 
 

4. Condicions de cofinançament de l’actuació  
El cost total de l’activitat s’eleva a la quantitat de 23.293,00€ dels quals 
l’Ajuntament de Canet de Mares compromet a aportar la quantitat de 
2.293,00€ i l’import restant es correspon amb l’ajut objecte d’aquest conveni. 
 

5. Execució i justificació  
 



 

 
 

5.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de 
l’ajut, establert en el període comprés entre 1 de setembre de 2013 i el 30 
juny de 2014.  

5.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins a 3 mesos des de la finalització 
del termini d’execució establert per a trametre a la Diputació la justificació de 
les actuacions objecte d’ajut. 

5.3. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens destinatari 
presenti la documentació relativa al tràmit C400 “Justificació de despeses", 
disponible a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona 

5.4. La despesa elegible serà la corresponent  als capítols 1, 2 i 4 del pressupost 
de depeses dels ens destinataris.  

5.5. El model normalitzat de justificació de despeses inclou la motivació de les 
desviacions que s’hagin produït respecte el contingut de la sol·licitud inicial. 
Quan el cost de l’actuació que es justifiqui experimenti una desviació a la 
baixa superior al 75 per cent respecte del cost que es va informar en la 
sol·licitud, el centre gestor podrà proposar, previ informe justificatiu de la 
mesura, la revocació de l’ajut o la reducció a la baixa.  

5.6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran 
d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions 
de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d'execució establert, a excepció de les declarades plurianuals. 

5.7. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació es posarà en contacte amb l’ens destinatari per tal que 
aquest pugui presentar de nou la justificació. 

5.8. En cas que el total d’aportacions superi el 100 per cent del seu cost de 
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a 
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputacióquedarà ajustat a la 
baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

5.9. Es podran justificar despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses 
directes imputades.  
 

6. Pagament  
 

6.1.  S’estableix un sol pagament avançat per l’import total de la subvenció 
atorgada, és a dir, vint-i-un mil euros (21.000,00 €) que es farà efectiu un 
cop signat el conveni per ambdues parts. En tractar-se d’unes mesures 
adreçades a lluitar contra la crisi, i per tal que els ens puguin endegar 
aquestes en el termini més  breu possible, s’estima necessari l’avançament 
de la subvenció.   

6.2. En el cas d’haver participat l’any 2012 en la mateixa línia d’ajut, serà requisit 
indispensable haver justificat la subvenció atorgada corresponent. 
 

7. Identificació i senyalització 
 
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure 
la presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. 
Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes 
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 
 

8. Modificacions 
 



 

 
 

8.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació 
previstos, l’ens destinatari haurà de comunicar-ho al centre gestor. 

8.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un 
canvi en l’actuació objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es 
modifiqui per tal que quedi recollida en el clausulat.  

8.3. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’Alcalde/essa 
(president/a) de l’ens destinatari presentada a la Diputació com a molt tard 
un mes abans de la finalització del període d’execució. 

8.4. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels 
òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a 
annex del conveni, formant part integrant del mateix. 
 

9. Incompliment 
9.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 

donar lloc a la seva resolució. 
9.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 

requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 

9.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

10. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de 

vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i 
principis que presideixen les relacions interadministratives i de 
cooperació. 

 
11. Marc normatiu 

 
11.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol 

general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, constitueixen la llei 
del present conveni. 

11.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 

d’octubre de 1985, i ratificada per instrument de 20 de gener de 
1988. 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de 

Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 



 

 
 

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic La resta de la 
normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. 

 
12. Jurisdicció competent 

 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents 
per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin 
suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 

13. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra 
administració pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o 
l’ens destinatari. Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de 
comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic 
quan això sigui preceptiu. 
 

14. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de 
les actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a 
l’ens executor material de les actuacions.  
 

15. Protecció de dades 
 

15.1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la 
normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les 
disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de dades de caràcter personal (LOPD), específicament, en allò relatiu a les 
previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers sempre que 
ostentin la condició de Responsables dels fitxers de les dades personals a 
tractar en el decurs dels treballs. 

15.2. L’ens destinatari autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada 
del tractament, per subcontractar a un tercer la realització d’aquells 
tractaments de dades que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la 
realització de les actuacions pròpies de l’objecte de cada recurs sol·licitat, 
així com també, per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de 
satisfacció del servei objecte del recurs. Tanmateix, la Diputació de 
Barcelona vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el 
subcontractista respectant les obligacions fixades a l’art. 12 de la LOPD. 

15.3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens destinatari còpia del contracte 
subscrit amb el subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li 
comunicarà la identitat del subcontractista i els tractaments subcontractats. 

15.4. En cas que l’ens destinatari actuï com a intermediari entre altres entitats 
(públiques o privades) i la Diputació de Barcelona, es considerarà que 
actua en condició d’encarregat del tractament i que disposa de 
l’autorització dels diferents responsables dels fitxers, en els termes 
previstos a l’art. 12 de la LOPD per al subencàrrec a la Diputació. 



 

 
 

15.5. El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les 
previsions següents: 

- Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran 
utilitzades per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte del 
recurs sol·licitat i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de 
satisfacció dels serveis oferts. 

- La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà 
les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat 
de les dades, dels sistemes i equips que intervinguin en el tractament de 
les dades de caràcter personal, i garantirà el compliment del deure de 
secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les 
fases del tractament de les dades, d’acord amb les previsions establertes a 
l’art. 10 de la LOPD. 

- Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona 
procedirà a la devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i 
de les obtingudes en execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es 
projectarà també sobre l’empresa o empreses subcontractades. 

- No es realitzarà cap transferència internacional de dades sense disposar 
prèviament de la corresponent autorització del director de l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades. 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, 
per duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
Atès que l’aportació de 2.293,00 euros de l’Ajuntament de Canet de Mar queda 
coberta amb la cessió dels espais on s’imparteix el curs que se subvenciona, el 
material que s’utilitza i amb la dedicació de 10 hores setmanals d’una 
professional de l’ensenyament adscrita a l’Escola d’Adults Maria Saus de 
titularitat municipal.  
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Diputació de Barcelona per al curs de preparació per a les 
proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, perquè signi tots 
els documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els 
efectes. 
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER 
AL TRACTAMENT ARXIVÍSTIC DEL FONS MUNICIPAL DE L’ARXIU 
MUNICIPAL DE CANET DE MAR 
 
L’Arxiu Municipal, des de la posada en marxa del Servei l’any 2002, ha rebut el 
suport de l’Oficina de Patrimoni de la Diputació pel que fa al tractament 



 

 
 

arxivístic de documentació: 3 intervencions d’arxivers itinerants (5, 3 i 3 mesos, 
respectivament) i un becari (4 mesos). Aquest suport extern ha estat 
determinant a l’hora d’avançar en la descripció documental del fons municipal. 
Malgrat això, el volum documental pendent de tractament arxivístic en els 
dipòsit d’arxiu és encara considerable.  
 
Per tant, l’Àrea de Cultura ha proposat a l’Oficina de Patrimoni de la Diputació 
la realització d’una nova intervenció que, d’acord amb el Pla de Treball elaborat 
per l’Arxiu Municipal, es centrarà en els treballs de classificació, organització i 
descripció de documentació parcial dels grups de sèries d’Administració, 
Hisenda, Proveïments, Cultura i lleure, Sanitat i medi ambient, Població, Obres i 
urbanisme i Servei Militar del fons municipal de l’Arxiu Municipal de Canet de 
Mar (1906 / 2010) amb un volum de 92 ml, durant el termini de 6 mesos.  
 
Aquesta acció obeeix a la necessitat de donar una resposta més eficient i eficaç 
a les consultes i al préstec intern de documentació municipal, que en aquests 
dos últims anys té un promig de 256 registres anuals 
 
La dedicació actual de l’arxivera municipal centrada en tasques del dia a dia i 
altres processos de gestió documental i cultural fa impossible tractar aquest 
volum documental  en un termini de 6 mesos, sense la col·laboració d’un tècnic 
extern 
 
Atès que es tractarà d’una intervenció conveniadaamb l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona, amb despesa compartida. 
 
Atès que la intervenció comporta la contractació d’un tècnic arxiver i que la 
durada seria de 6 mesos (3+3 mesos) entre 2013 i 2014: els primers 3 mesos 
assumits econòmicament per l’Ajuntament i els darrers 3 mesos per la 
Diputació de Barcelona; cosa que implicaria una despesa de 7.650 euros per a 
l’Ajuntament.  
 
Atès que aquest la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Canet de Mar  s’ha de d’establir a través de la signatura del conveni següent:  
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL TRACTAMENT ARXIVÍSTIC 
DEL FONS MUNICIPAL DE L’ARXIU MUNICIPAL DE CANET DE MAR 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i 
Cañizares, Diputat adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, i publicada al BOPB 
de 19 de febrer de 2013, assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació 



 

 
 

de Corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 
16/5/2012. 
 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l’Il·lm. Sr. Jesús Marín 
Hernández, Alcalde de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.-Que l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de 
Patrimoni Cultural, dins el seu programa anomenat Xarxa d’Arxius Municipals, 
manté una política de serveis, de suport i de cooperació en matèria de patrimoni 
documental i arxius municipals.  
 
II.- Que l'Oficina de Patrimoni Culturalde la Diputació de Barcelona, dins els 
programes de la Xarxa d’Arxius Municipals, està desenvolupant un programa de 
col·laboració per a la descripció i conservació dels fons documentals dels Arxius 
Municipals que en formen part. 
 
III.- Que l'Ajuntament de Canet de Mar gestiona el seu Arxiu Municipal, el qual 
forma part de la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals en 
virtut del conveni signat en data 15 d’octubre de 2003, i que està interessat en 
desenvolupar un projecte de normalització de la descripció i l’organització de la 
documentació de l’Arxiu Municipal. 
 
IV.-Que les dues institucions sotasignants estan interessades a treballar 
conjuntament per tal de completar i millorar l’organització i gestió del fons 
documental de l’Arxiu Municipal de Canet de Mar. 
 
V.- Que la minuta de conveni va ser aprovada per Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona de data ........................ 
 
VI. Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de .............(especificar 
òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament de Canet de Mar en sessió de data ................ 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L'objecte del present conveni és establir la col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de desenvolupar treballs de 
normalització del tractament arxivístic de la documentació de l’Arxiu Municipal de 
Canet de Mar. 
 
La intervenció se centrarà en els treballs de classificació, organització i descripció 
de documentació parcial dels grups de sèries d’Administració, Hisenda, 
Proveïments, Cultura i lleure, Sanitat i medi ambient, Població, Obres i urbanisme 
i Servei Militar del fons municipal de l’Arxiu Municipal de Canet de Mar (1906 / 
2010) amb un volum de 92 ml.  
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona 



 

 
 

 
La Diputació de Barcelona, mitjançant l'Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de 
Cultura, es compromet a posar a disposició d’aquesta col·laboració, 
l’assessorament i el suport tècnic i econòmic necessari per a realitzar les accions 
del projecte. En aquest sentit, les despeses que s’originin per la contractació d’un 
tècnic arxiver durant la segona part de l’execució del projecte d’aquest exercici, 
aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona. L’import màxim a assumir per la 
Diputació de Barcelona serà de SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS 
(7.650,00 €) i es satisfaran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/13102/332A1/22792 del pressupost que s’aprovi per a l’exercici 2014. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
- Fer-se càrrec de les despeses de la contractació del tècnic arxiver durant la 

primera part del projecte, per un import de SET MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA EUROS (7.650,00 €) i amb càrrec al pressupost municipal de 
2013.  

 
- Facilitar els materials i aparells necessaris per desenvolupar les tasques del 

tractament arxivístic de la documentació de l’Arxiu Municipal. 
 
- Fer constar en tota la informació pública la participació i el suport de l’Oficina 

de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona. 

 
Quart.- Seguiment del projecte 
 
La Diputació de Barcelona garantirà la gestió i el desenvolupament del projecte, 
assegurant la coordinació entre les diferents parts implicades: Ajuntament i 
personal contractat. 
 
A tal efecte s’assignarà una persona de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, per garantir aquesta coordinació. Igualment, l’Ajuntament 
designarà un tècnic de l’Arxiu com a interlocutor. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà 
una vigència d’un any. 
 
 
Sisè.- Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 
a) Per realització del seu objecte o expiració del seu termini. 

 
b) Per resolució. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera 

expressa a l’altra part amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la 
data d’expiració del conveni. 

 



 

 
 

c) Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
 
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el 

conveni. 
 
e) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als 

pactes. 
 
f) Per a qualsevol altre causa admissible en Dret. 

 
Setè.- Modificacions  
 
Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut del present 
conveni haurà de ser expressada de mutu acord per ambdues parts, en un 
document que s’adjuntarà al present conveni i en formarà part a tots els efectes. 
 
Vuitè.- Règim jurídic 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries 
de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, 
es regirà per  les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, per tot allò establert al capítol 2 del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya, així com al capítol 1 del Títol VII del R.O.A.S, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè.- Jurisdicció Competent 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin 
sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts.  
 
Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni per 
duplicat en el lloc i la data que s’assenyalen. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.-Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar per al tractament arxivístics del fons 
municipal de l’Arxiu Municipal de Canet que es transcriu en aquest acord. 
 
SEGON.-Aprovar la despesa de 7.650 euros a càrrec de la partida 31 33100 
22706, d’acord amb la retenció de crèdit número 9694. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde Jesús Marín i Hernàndez signar tots els documents 
que es derivin d’aquest acord. 
 



 

 
 

  



 

 
 

7.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE PER A LA PROMOCIÓ 
DEL VOLUNTARIAT I ACTIVITATS SOCIALS, ANY 2013  
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de 
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el 
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals 
o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran 
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per 
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Atès que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, 
amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva 
integració social, la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i en 
general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit 
de la institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, 
Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva 
modificació al Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les 
normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es 
disposa la publicació dels seus estatuts, la Creu Roja és una entitat idònia per 
contribuir al desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja hi ha un interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi 
ambientals, preventives i de seguretat ciutadana. 
 
Atès que la Creu Roja també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies 
locals, mitjançant el voluntariat de l’associació. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja i l’Ajuntament de 
Canet de Mar amb relació a la promoció del voluntariat i activitats socials al 
municipi de Canet de Mar per a l’any 2013, el qual es transcriu a continuació: 
 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Assemblea 
Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre, per a la promoció del voluntariat, 
any 2013 
 

Canet de Mar, a  
R E U N I T S 

 



 

 
 

D'una part l’Il.lustríssim Sr. Jesús Marín i Hernández, en la seva qualitat d'alcalde 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la Sra. Núria Mompel i Tusell, 
secretaria general de la Corporació, com a assessora legal preceptiu segons allò 
que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d'altra part la Sra. FGP, presidenta de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a 
Maresme Centre (a partir d’ara Creu Roja), reconeixent-se ambdós 
compareixents capacitat i competència per contractar i obligar-se 
 

MANIFESTEN 
 
Primer: Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès 
públic, està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les 
administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per 
les mateixes. 
 
Segon: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració 
social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats 
públiques, conflictes, malalties i epidèmies, la cooperació en programes de 
prevenció sanitària i en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de 
salut, i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb 
l’esperit de la institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, 
Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Tercer: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva 
modificació en el Reial Decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de 
les normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es 
disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una Entitat 
idònia per a contribuir al desenvolupament de la política social de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Quart: 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. 
 
Cinquè: Que entre l'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja existeix l'interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, en els seus 
respectius camps d'actuació per tal de fer més eficaç l'atenció a diferents sectors 
de la població. 
 
Sisè: Que la Creu Roja prioritzarà les seves actuacions d’acord als eixos 
estratègics establerts en la VI Assemblea General de la Creu Roja Espanyola pel 
període 2011-2015: 
 
1. Garantir la nostra presència a la societat, i incrementar la captació de 

recursos amb la finalitat d’aconseguir una Institució més independent i eficaç. 
2. Reordenació de l’activitat dels centres sanitaris, valorant l’oportunitat en cada 

cas i prenen especial consideració a la planificació de les autoritats sanitàries 



 

 
 

i les necessitats en cada àrea d’influència.  
3. Reforçar el compromís humanitari i solidari de la Creu Roja Espanyola des de 

els nostre propi mon local fins al mon local d’altres països, compartint amb 
les Societats nacionals la dedicació a les persones i col·lectius vulnerables i 
promocionant el desenvolupament de llurs capacitats a llarg termini. 

4. Millorar la capacitat de resposta de la xarxa local de la Institució mitjançant la 
planificació d’accions acordes amb les polítiques de Creu Roja, la seva 
normativa i la seva estructura orgànica i dirigida a respondre a les necessitats 
de persones i col·lectius vulnerables, amb eficàcia, eficiència i qualitat. 

5. Sensibilitzar a la societat sobres els principis i valors de Creu Roja per a 
transmetre el compromís institucional amb els persones vulnerables. 

6. Fer una Institució més eficaç i eficient per atendre el seu compromís 
humanitari amb les persones vulnerables. 

7. Desenvolupar i optimitzar la línia d’acció de la Promoció de la Salut en les 
actuacions que realitzar la Creu Roja Espanyola. 

8. Protegir la vida, la salut, la dignitat i el medi ambient de les persones 
vulnerables afectades per situacions d’emergències i/o crisis, es la nostra 
iniciativa humanitària. 

9. Contribuir a la inclusió social de les persones desfavorables, treballant amb 
un enfocament integral les diferents dimensions del fenòmen de l’exclusió. 

10. Promoure l’educació i la dimensió ambiental en totes les àrees d’actuació de 
Creu Roja coma eix transversal i d’acció directa per a reduir la vulnerabilitat i 
millorar la qualitat de vida de les persones.  

11. Facilitar la participació ciutadana en la transformació social mitjançant la Creu 
Roja i el seu voluntariat actiu, capacitat, compromès i participatiu.  

 
Setè: Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2013 té 
consignada la quantitat de 2.300,00 € en concepte de subvenció per a l’entitat 
Creu Roja Maresme Centre, amb càrrec a la partida 40 23100 48028. Vist això, 
d’acord amb l’article 7a de l’ordenança municipal que regula les bases per a la 
concessió de subvencions, aquesta subvenció pot concedir-se directament i es 
canalitzarà a través d’un conveni de col·laboració. 
 

ACORDEN 
 
Primer: És objecte del present conveni el foment i promoció d'activitats a realitzar 
per la Creu Roja com a complementàries de les competències pròpies locals. 
 
Segon:L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2013 al 
sosteniment de les despeses derivades del funcionament de l’activitat acordada 
amb una subvenció per un import de 2.300,00 €, que es pagarà en dos terminis: 
una bestreta del 50% durant l’any 2013 i l’altre 50% una vegada justificada la 
despesa. Com a justificant la Creu Roja aportarà documentació en concepte de 
partida d’estructura del personal tècnic. 
 
Tercer: La Creu Roja es compromet a: 
 
1.- Capacitar el voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar 
correctament les tasques i projectes acordats, principalment en equipaments i  
formació. 
 
2.- Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats: 
A. L’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar juntament amb 



 

 
 

Càritas Parroquial de Canet de Mar i Creu Roja Maresme Centre, tenen la 
voluntat de poder donar resposta a les demandes de necessitat d’aliments a 
les persones que presentin una situació de risc d´exclusió social. D’aquesta 
voluntat sorgeix “CANET ALIMENTS”, com a treball i coordinació de les 3 
entitats en aquest projecte.  Sota la valoració tècnica de les necessitats per 
part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar es realitzaran les 
derivacions  dels mateixos a Creu Roja Maresme Centre qui gestionarà i 
coordinarà les recepcions dels aliments ja siguin procedents del programa 
d’aliments de la U.E. (del qual l’Ajuntament és el beneficiari) i/o provinents 
d’altres donacions, així com l’emmagatzematge, control d’estoc, i tota la 
gestió necessària per a la correcta distribució als usuaris, utilitzant el protocol 
i documentació establerta tant pel Pla d’Aliments com pel Canet Aliments. 

B. Col.laborar en el programa d’acompanyament  als usuaris/àries del transport 
adaptat que ofereix l’Ajuntament del municipi, mitjançant la participació de 
voluntaris/àries donant suport a les persones o usuaris/es del transport 
adaptat. 

C. Donar suport al programa de l’Escola d’adults, el qual es gestionat 
directament pel propi Ajuntament de Canet de Mar. Aquest programa conté: 
C.1. ALFABETITZACIÓ: Els/les voluntaris/es donen suport al mestre de les 
classes d’alfabetització de l’escola d’adults. 
C.2.  ALFABETITZACIÓ A NOUVINGUTS: Els/les voluntaris/es donen 
suport al mestre en les classes d’alfabetització a nouvinguts. 

D. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos 
humans i materials que disposa l'entitat previ mutu acord. 

 
En el desenvolupament de les activitats i projectesque es duguin a terme en virtut 
del present conveni , cada una de les parts signants serà responsable del 
compliment de la normativa reguladora de les dades de caràcter personal.  
 
Quart: És obligació de Creu Roja: 

- 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. 
 
Cinquè: El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2014 en 
la forma següent: 
 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de 
realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període 
al que es circumscriu la subvenció. 
 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte. 
 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu 



 

 
 

cas, de la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un 
pressupost, s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut. 
 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del 
període corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import 
subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 
 
- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 
 
 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 Identificació NIF del contractista 
 Número de factura 
 Lloc i data d’emissió de la factura 
 Descripció del subministrament o servei 
 Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

preu, que consti “IVA inclòs”. 
 Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals. 

 
No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets 
o vals en els casos següents: 

 
 Vendes al menor 
 Transport de persones 
 Serveis d’hosteleria i restauració 
 Subministrament de begudes i comestibles 
 Revelat de fotografies 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són 
 
 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs” 
 Contraprestació total. 
 

e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
 
g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 
 
Sisè: L'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja vetllaran pel bon 
funcionament dels projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi 
constituiran una comissió paritària de seguiment integrada: 
 
 Per part de l'Ajuntament: 

- L'alcalde o persona en qui delegui. 
- Regidor de Sanitat i Benestar Social. 

 



 

 
 

 Per part de la Creu Roja: 
- President/Delegat de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a 

Maresme Centre o persona en qui delegui. 
- Referent Tècnic/Coordinador Comarcal. 

 
Ambdues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per realitzar les 
funcions de seguiment, coordinació i control, així com per resoldre quasevol 
controvèrsia que pogués sorgir tant a la interpretació com a l’aplicació del present 
conveni. 
 
Setè: La vigència del present conveni serà fins el 31 de desembre de 2013. Per a 
resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la 
interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió 
paritària, ambdues parts es sotmeten de manera explícita a la jurisdicció  i 
tribunals de Barcelona, amb renúncia explicitada al seu propi fur, si és que en 
disposen d’un.  
 
Vuitè: 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 
0posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 

 
Vist el Decret d’Alcaldia 916/2013, de 6 de juliol de 2013, pel qual es va 
resoldre subscriure un conveni individualitzat amb l’entitat Assemblea Comarcal 
de Creu Roja a Maresme Centre, aprovar la despesa corresponent amb càrrec 
al pressupost per a l’any 2013 i establir les formes i terminis de pagament i de 
justificació. 
 
Vist i trobat conforme el programa de treball de les activitats a fer al municipi de 
Canet de Mar, pel que fa a la promoció del voluntariat i les activitats socials. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Assemblea Comarcal de 
Creu Roja a Maresme Centre per a l’any 2013, amb relació a la promoció del 
voluntariat i activitats socials. 
 
SEGON.- Nomenar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família, 
Joventut i Festes Populars, la senyora CatiForcano Isern, o persona en qui 
delegui, i la senyora Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials, com 
a representant de l’Ajuntament, membres de la comissió paritària que farà les 
funcions de seguiment, coordinació i control de l’aplicació d’aquest conveni. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 



 

 
 

8.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA RECUPERACIÓ 
COBERTA I FAÇANES DE LA MASIA DE CAN SANTINYA, AL CARRER 
JOSEP BARO NÚMERO XX. 
 
Vista la instància presentada pel senyor Víctor Jover-Santinyà Roca, en nom i 
representació d’ell mateix, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la 
reparació de coberta i façanes de la masia de Can Santinyà, ubicada al carrer 
Josep Baró número xx 
 
Vist l’informe de l’arquitecta de data 14 de novembre de 2013, el contingut del 
qual és: 

 
“Revisada la sol·licitud presentada, es comprova que es tracte d’un projecte de 
reparació. Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la reparació de les 
façanes, de les cobertes i dels murs soterrats de l’edifici existent, sense 
modificar-ne l’estructura, ni la volumetria, ni l’ús actual, a la finca de “Can Gofau” 
situada al Carrer Josep Baró, xx. Són, per tant, obres de reparacions menors, de 
conservació i manteniment d’un ús existent, doncs únicament s’actua a les 
façanes, a l’element de coberta i a la impermeabilització dels murs soterrats, i no 
a la totalitat de la construcció existent. 
 

Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent 
(DOGC núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les 
Normes subsidiàries de planejament, es constata que la finca de referència 
queda inclosa al sòl  urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la 
zona 4 “cases aïllades”, subzona 4d “cases amb jardí existents d’especial 
interès”. 

 
Per altra banda, es constata que l’edifici de la finca queda inclòs al “Catàleg 

de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar”, 
amb la fitxa B 049, corresponent a Can Gofau, com a “Bé cultural d’interès local” 
(BCIL), i que té com a objectes de protecció: 

1-Conformació volumètrica 
2-Les façanes pel que fa a composició de les obertures en eixos verticals 
3-Els jardins que l’envolten amb la pèrgola i l’arbrat 
 
Les actuacions proposades, acompleixen les determinacions de l’Art. 48 de 

les “Normes Subsidiàries de planejament vigent” i l’Art. 6 de la Normativa del 
“Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet 
de Mar”, i únicament es realitzen sobre la construcció existent, conservant-ne la 
conformació volumètrica i restaurant-ne les façanes deteriorades, sense 
modificar-ne la composició de les obertures en eixos verticals.  

 
Tanmateix i perquè en quedi constància, d’acord amb el que estableix l’Art. 

17.3 de la Normativa del “Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès 
històric i artístic de Canet de Mar”, pel qual es definiran amb detall els materials, 
tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es 
tindrà cura que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals, en 
la documentació complementària presentada com a annex a la memòria es 
defineixen els següents acabats  : 

1-Façanes: color de pintura groguenc original. 



 

 
 

2-Paviment vorera exterior: rajola ceràmica catalana vermella, seguint el 
material existent. 

3-Teules noves: teules noves el més similar possibles a les originals. 
4-Lluerna de coberta: substitució de la lluerna actual.  
 
Conseqüentment, el projecte s’adapta i acompleix de forma general la 

normativa vigent, per tant, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència 
d’obres.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 14 de novembre de 2013, 
el contingut del qual és: 
 
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en data 30.10.2013, pel senyor VJR per tal d’obtenir 
llicència municipal d’obres majors per a la reparació de l’envoltant de la masia de 
Can Santinyà, al carrer Josep Baró, xx, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte 
bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte JJM (visat núm. 2013011091 de 
23.10.2013), s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística 
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per 
les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o 
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va  documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 117 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Tercer.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a 
què es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta 
municipal en data 14.11.2013. 
 
Quart.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de 
Canet de Mar, com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) -fitxa B 049, essent-ne 
objecte de protecció els esmentats a l’informe tècnic de data 14.11.2013.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres cal tenir en compte el que disposa 
l’article 16 del Catàleg: 
 
Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” 
(BCIL). 
 



 

 
 

1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran 
autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació 
sempre que no alterin de manera visible la imatge i característiques 
arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció 
relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 

 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 

aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa 
corresponent del Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres 
que modifiquin els objectes de protecció relacionats en les fitxes o que 
no segueixin els criteris d’intervenció indicats, sempre que s’incorpori un 
informe favorable de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  

 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments 

i colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà 
cura que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 

 
Segons consta a l’informe de l’arquitecta municipal, les obres per a les quals se 
sol·licita la llicència són de conservació, adequació i manteniment d’un ús 
existent.  
 
Cinquè.- Consta acreditat a l’expedient que han estat dipositades les garanties 
legals exigibles i que s’han liquidat els imports corresponents a la provisió dels 
conceptes d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i taxes 
urbanístiques. 
 
Pel que fa la taxa per ocupació de la via pública, consta a l’expedient que s’ha 
declarat per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres.  
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada”. 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 



 

 
 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor VJ per a la reparació de coberta i 
façanes de l’edifici Masia Can Santinyà, ubicada al carrer Josep Baró número 
xx, d’acord al projecte bàsic i executiu de l’arquitecte JJM, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les 
condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades 
per Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil set-cents vint-i-quatre euros amb vint-i-sis 
cèntims (1.724,26 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents trenta-
tres euros amb noranta-nou cèntims (333,99 €).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de vuit-cents seixanta-dos 
euros amb tretze cèntims (862,13 €) i dels residus de construcció per import de 
quatre-cents vint-i-nou euros amb trenta-tres cèntims (429,33 €). Aquestes 
fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de primera 
ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de 
les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als 
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació 
d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances 
fiscals vigents. 
 
9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE BALCONS SENSE COL.LOCACIÓ DE BASTIDA AL 
CARRER DEL MOLÍ, xx.. 
 
Vista la instància presentada per la Mercantil LUCENA LECHUGA, SL,  en virtut 
de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a l’arranjament de balcons 
sense col.locació de bastida al carrer del Molí, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 18 de novembre del 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arranjar els balcons, sense col·locació de bastida, al 
carrer Del Molí, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 L’acabat dels balcons serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 

de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat haurà 
de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  



 

 
 

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

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 18 de novembre de 
2013, el contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 18.11.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de balcons sense col·locació de bastida al carrer del Molí, xx, 
sol·licitada per la Comunitat de propietaris de l’immoble, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 



 

 
 

CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Mercantil LUCENA LECHUGA SL, per 
a l’arranjament de balcons sense col.locació de bastida al C/Molí, XX, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 120.00€ (cent vint euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 37.90 € (trenta-set euros amb noranta cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER AL 
SANEJAMENT DE LES PARETS DEL SOTERRANI I PINTAR AL C/AMPLE, 
xx. 
 
Vista la instància presentada per la Mercantil GAMAR MULTIPLE ALLIANCE, 
SL,  en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per al sanejament de 
les parets del soterrani i pintar al c/Ample, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 18 de novembre del 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en fer el sanejament de les parets del soterrani i pintar, al 
carrer Ample, xx. 
 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigents 
(DOGC núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors, es 
constata que la finca de referència està inclosa al sòl urbà i es troba limitada pels 
paràmetres de la zona 1 “carrers de cases alineades”, subzona 1b “carrers 
històrics” clau 1b10. 
 
Per altra banda, l’edifici situat a finca situada al C/ Ample, xx  està inclòs a la fitxa 
núm. B 012 del Text Refós del Pla Especial “Catàleg de patrimoni arquitectònic i 
elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar”. Amb un nivell de protecció 
de BCIL – Bé Cultural d’Interès local –, essent els objectes de protecció:  

1. La conformació volumètrica i estructural 
2. La integritat de la façana 

 



 

 
 

Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificarà cap element considerat com a objecte de protecció pel 

Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de 
Canet de Mar. 

 En qualsevol cas, recordar, que el soterrani queda limitat als usos de 
magatzem, instal·lacions tècniques, serveis o similars.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 18 de novembre de 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 18.11.2013, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al 
sanejament de les parets del soterrani i pintar al carrer Ample, xx, sol·licitada per 
la mercantil GAMAR MULTIPLE ALLIANCE, SL, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de 
Canet de Mar, com a BCIL (fitxa B 012), essent-ne objecte de protecció els 
elements descrits a l’informe tècnic de data 18.11.2013.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que 
disposa l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 
Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” 
(BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran autoritzar-
se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que no alterin 
de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l'edifici, d’acord 
amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del 
Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes 
de protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris d’intervenció 
indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la Comissió de Patrimoni 
de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 



 

 
 

3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que 
aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 
 
A l’informe tècnic es posa de manifest que les obres previstes s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent. 
 
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

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



 

 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 40.00€ (quaranta euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 37.90 € (trenta-set euros amb noranta cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA A LA RIERA GAVARRA, xx. 
 
Vista la instància presentada per la Mercantil CONSTRU-SPAI SL,  en virtut de 
la qual sol.licita llicència d’obres menors per a la impermeabilització de la 
coberta a la Riera Gavarra, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 18 de novembre del 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en 
impermeabilitzar la coberta de l’edifici de la Riera Gavarra, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 18 de novembre de 
2013, el contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 18.11.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
impermeabilització de la coberta a la Riera Gavarra, xx, sol·licitada per la 
mercantil CONSTRU-SPAI, SL, en nom i representació de la Comunitat de 
propietaris de l’immoble, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 



 

 
 

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

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Mercantil CONSTRU-SPAI SL, per a 
la impermeabilització de coberta a la Riera Gavarra, xx, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 58.27€ (cinquanta-vuit euros amb vint-i-set 
cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 37.90 € (trenta-set euros 
amb noranta cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 



 

 
 

en risc de 60€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A CANVIAR 
L’ENRAJOLAT DE LA PART FRONTAL DE LA FAÇANA DE 60 CM. 
D’ALÇADA I ARRANJAMENT REPLÀ VESTÍBUL. 
 
Vista la instància presentada per la Mercantil CONSTRU-SPAI CANET, SL,  en 
virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a canviar l’enrajolat de la 
part frontal de la façana de 60 cm d’alçada i arranjament replà vestíbul. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 18 de novembre del 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en canviar l’enrajolat de la part frontal de la façana a 60 cm. 
d’alçada, i arranjament del replà del vestíbul a l’edifici situat al C/ Barcelona, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’edifici. 
 L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 

de la gama dels terrossos clars. Per a l’aplacat del sòcol, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors. “ 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 18 de novembre de 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 18.11.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
impermeabilització de la coberta al carrer Barcelona, xx, sol·licitada per la 
mercantil CONSTRU-SPAI, SL, en nom i representació de la Comunitat de 
propietaris de l’immoble, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 



 

 
 

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

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Mercantil CONSTRU-SPAI CANET 
SL, per a l’arranjament de la façana i el replà del vestíbul al carrer Barcelona, 
xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 92.57€ (noranta-dos euros amb cinquanta-set 
cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 37.90 € (trenta-set euros 
amb noranta cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
 



 

 
 

 
 
13.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 4 FINS AL 8 DE NOVEMBREDE 
2013 
 
Núm. Data Resum 
1227 04/11/2013 Incoació expedients trànsit 
1228 04/11/2013 Imposició sanció persones físiques 
1229 04/11/2013 Imposició sanció persones jurídiques 
1230 04/11/2013 Ampliació termini permís excavació Sant Pere de Romeguera al 

CEC. 
1231 04/11/2013 Concessió nínxol 
1232 04/11/2013 Anul·lació baixa d'ofici 
1233 05/11/2013 Sobreseïment ordre de restauració rial Mas Figuerola, s/n Club 

Tennis Canet 
1234 05/11/2013 Autorització actuació Escolania de Montserrat envelat de Vil·la Flora 
1235 06/11/2013 Incoació expedient baixa d'ofici Fogons de la Teresa 
1236 06/11/2013 Tinença d'animals perillosos 
1237 06/11/2013 Material i treballs reparació servei de ràdio a la carta 
1238 07/11/2013 Canvi de nom de cementiri 
1239 07/11/2013 Canvi de nom de cementiri 
1240 07/11/2013 Justificació subvenció joventut 
1241 07/11/2013 Desestimació al·legacions restaurant plat buit 
1242 07/11/2013 Baixes d'ofici 
1243 07/11/2013 Baixes d'ofici 
1244 07/11/2013 Baixes d'ofici 
1245 07/11/2013 Baixes d'ofici 
1246 07/11/2013 Baixes d'ofici 
1247 07/11/2013 Baixes d'ofici 
1248 08/11/2013 Nomenament funcionari interí 
1249 08/11/2013 Desballestament vehicle B0257VP 
1250 08/11/2013 Baixes d'oficina 
1251 08/11/2013 Baixes d'ofici 
1252 08/11/2013 Baixes d'ofici 
1253 08/11/2013 Aprovació 1a i 2a certificació obres Escola de Música 
1254 08/11/2013 Retorn fiança circ Alex Zavarta 
1255 08/11/2013 Autorització del disc del col·leccionisme 

 
  



 

 
 

14.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.50 
hores de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


