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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 10 D’ABRIL DE 2014 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.25 hores 
Hora que acaba: 20.00 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 
 

EXCUSEN LA  SEVA 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 02.04.14 

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació fraccionament cànon municipal 2014 guingueta núm. 5 
5) Aprovació oferta places, criteris complementaris per regular admissió i normes 

de preinscripció i matrícula a l’escola bressol curs 2014-2015 
6) Relació de decrets des del dia 24 fins al dia 28 de març de 2014 
7) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 02.04.13 
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Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 2 d’abril de 2014 i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, per unanimitat sen’acorda l’aprovació. 
 
2.-DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Diligència d’ordenació de la secretària judicial del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 2 de Barcelona de data 3 d’abril de 2014 amb relació al 
recurs 261/2013 D interposat pel senyor JC  i NFS  contra l’Ajuntament de Canet 
de Mar, mitjançant la qual es comunica que es té per comparegut al senyor AAMF  
en nom i representació del senyor Manuel Fernández Alonso en aquest recurs i 
que es podrà interposar recurs de reposició davant d’aquest Jutjat en el termini de 
cinc dies. 
 
Es dóna compte. 
 
2.2.- Decret del secretari judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala Contenciosa Administrativa Secció Quarta, de 8 d’abril de 2014, amb relació 
al recurs d’apel·lació 149/2013 C, mitjançant el qual resol aprovar la taxació de 
costes practicada a instància de l’Ajuntament de Canet de Mar a càrrec del senyor 
PNA. 
 
Es dóna compte. 
 
2.3.- Justificant d’ordre de transferència del senyor PNA a l’Ajuntament de Canet 
de Mar de 250,00 euros en concepte de costes del recurs d’apel·lació 149/2013 C 
presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa 
Administrativa Secció Quarta. 
 
Es dóna compte. 
 
2.4.- Diligència d’ordenació de la secretària judicial del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 15 de Barcelona de data 31 de març de 2014, amb relació al 
recurs 317/2011 secció C, mitjançant la qual es demana que s’incorpori a 
l’expedient un escrit emès pel Ministeri Fiscal i se’n lliuri una còpia a les parts, en 
el qual manifesta que no es tracta d’un recurs tramitat per la via de protecció de 
drets fonamentals i, per tant, no  escau un informe del fiscal, ja que no és part 
d’aquest recurs per imperatiu legal. 
 
Es dóna compte. 
 
2.5.- Acte del jutge magistrat titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 15 
de Barcelona de 4 d’abril de 2014, amb relació al recurs ordinari 317/2011 C, 
mitjançant el qual no s’admet la legitimació del senyor PNA  en aquest recurs. 
 
Es dóna compte. 
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2.6.- Acte de la jutge magistrada del Jutjat d’Instrucció número 7 d’Arenys de Mar 
de data 27 de març de 2014, amb relació al procediment de prèvies 1624/2012 
secció F, mitjançant el qual es declara sobresegut de manera provisional per 
desconeixement de l’autor dels fets i arxivar les actuacions. 
 
2.7.- Acte de la jutge del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Vitòria-
Gasteiz de data 28 de març de 2014 amb relació al recurs 73/2014, mitjançant el 
qual declara la incompetència d’aquest jutjat per conèixer aquest recurs 
contenciós administratiu, ja que correspon als jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.8.- Diligència de taxació de costes del secretari judicial del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 9 de Barcelona de 7 d’abril de 2014, amb relació al 
procediment abreujat 299/2012-A, mitjançant la qual s’indiquen les costes a pagar 
per part del senyor JGP a l’Ajuntament de Canet de Mar en concepte d’honoraris. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.9.- Diligència d’ordenació del secretari judicial del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa Secció Quarta, de 31 de març de 
2014, amb relació al recurs d’apel·lació 14/2013 C, mitjançant la qual s’indiquen 
les costes a pagar per part del senyor JGP a l’Ajuntament de Canet de Mar en 
concepte d’honorari. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.10.- Relació de l’estat processal en què es troben els recursos contenciosos 
administratius de diferents ajuntament que foren demandats per la Delegació del 
Govern arran de l’aprovació d’una moció a favor de la sobirania fiscal. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 10 d’abril de 2014, de l’Ajuntament per import 
de 190.762,71 €, corresponent a la relació de la mateixa data, F/2014/12. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2014, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de 2013. 
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat:  
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 10 d’abril de 2014, per import 
de 190.762,71 €, corresponent a la relació F/2014/12 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la corporació municipal de l’any 2014. 
 
4.- APROVACIO FRACCIONAMENT CANON MUNICIPAL 2014 GUINGUETA 
NÚM. 5 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 14 d’abril de 2011, 
va acordar entre d’altres, autoritzar la cessió de l’explotació de la guingueta núm. 
5 de la platja de Canet de Mar, pel preu cert i global de 9.009.-€ per temporada, 
essent aquest cànon revisable després del seu primer any de vigència, i així 
successivament, sempre d’acord amb l’índex estatal de preus al consum, publicat 
per l’Institut Nacional d’Estadística a 31 de desembre, d’acord amb el que disposa 
el PCAP. 
 
Atès que en data 21 de juny de 2012, el Sr. Miquel Llobet Extremera va sol.licitar 
autorització municipal per formalitzar la cessió de la guingueta núm. 5 a favor del 
senyor LGH, aportant tota la documentació requerida per aquest ajuntament al 
respecte, sol.licitud que es va resoldre favorablement mitjançant acord de la Junta 
de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de juny de 2012. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 2 d’abril d’enguany ha acordat, entre 
d’altres, augmentar el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 5 en 
28,47.-€, equivalent a l’augment del 0.3% que ha experimentat l’ IPC en el darrer 
any, essent el cànon a liquidar l’any 2014 de 9.521,21.-€. 
 
Vista la instància presentada en data 1 d’abril d’enguany pel Sr. LGH, on sol.licita 
el fraccionament del pagament del cànon de la guingueta núm. 5 previst per a la 
temporada 2014 en dos fraccionaments, concretament els dies 15 de juliol i 15 
d’agost. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal en data 4 d’abril d’enguany, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el 
següent 
 
I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Informe relatiu al fraccionament en el pagament del cànon de la concessió de 
l’explotació de la guingueta de temporada núm. 5 de la platja de Canet de Mar per a 
la temporada d’estiu 2014 
 
RELACIÓ DE FETS 
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En data 17 de febrer de 2011 la Junta de Govern Local va acordar incoar l’expedient 
d’atorgament de les autoritzacions per a l’explotació dels serveis de temporada a les 
platges de Canet de Mar per als anys 2011 a 2014, ambdós inclosos. 
 
En data 14 d’abril de 2011 la Junta de Govern Local va acordar entre d’altres, 
atorgar l’autorització per a l’explotació de la guingueta num. 5 a l’empresa Vam 
Group Eleven, S.L., pel preu cert i global de 9.009.-€. 
 
En data 10 d’octubre i 7 de novembre de 2011, el Sr. Miquel Llobet Extremera en 
representació de Vam Group Eleven S.L., va sol.licitar autorització municipal per 
formalitzar la cessió de les guinguetes 3 i 5 a favor seu com a persona física, 
aportant tota la documentació requerida per aquest ajuntament al respecte. 
 
En data 15 de desembre de 2011 la Junta de Govern Local va acordar autoritzar la 
cessió de l’explotació de la guingueta núm. 5 de la platja de Canet de Mar a favor 
del Sr. MLE pel preu cert i global de 9.009.-€ per temporada. 
 
En data 17 de maig de 2012 la Junta de Govern Local, va acordar, entre d’altres, 
augmentar el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 5 en 216,21.-€, 
equivalent a l’augment del 2,4% que va experimentar l’IPC i aprovar la corresponent 
liquidació complementària per aquest import, essent l’import total del cànon a 
liquidar de 9.225,21.-€. 
 
En data 21 de juny de 2012, el Sr. MLE, va sol.licitar autorització municipal per 
formalitzar la cessió de la guingueta núm. 5 a favor del senyor LGH, aportant tota la 
documentació requerida per aquest ajuntament al respecte. Aquesta sol.licitud es va 
resoldre favorablement mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de data 28 de juny de 2012. 
 
En data 14 de març de 2013 la Junta de Govern Local, va acordar, entre d’altres, 
augmentar el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 5 en 267,53.-€, 
equivalent a l’augment del 2,9% que ha experimentat l’IPC i aprovar la corresponent 
liquidació d’aquest import, essent l’import total del cànon a liquidar de 9.492,74.€. 
 
En data 2 d’abril de 2014 la Junta de Govern Local, va acordar, entre d’altres, 
augmentar el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 5 en 28,47.-€, 
equivalent a l’augment del 0,3% que ha experimentat l’IPC i aprovar la corresponent  
liquidació d’aquest import, essent l’import total del cànon a liquidar de 9.521,21.-€. 
 
En data 1 d’abril de 2014, el Sr. LGH ha sol.licitat el fraccionament del pagament del 
cànon de la guingueta núm. 5 corresponent a la temporada d’estiu 2014, en 2 
pagaments, proposant les següents dates per fer-lo efectiu: 15 de juliol primer 
pagament i 15 d’agost, segon pagament. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació, estableix: 
 
“Article 44. Aplaçament i fraccionament del pagament. 
 
1. L’Administració podrà a sol·licitud de l’obligat aplaçar o fraccionar el pagament de 
les deutes en els termes previstos en els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003. de 17 de 
desembre, General Tributaria. 
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2. Seran aplaçables o fraccionablestots els deutes tributàries i altres de 
naturalesa pública la titularitat correspongui a la hisenda pública, llevat de les 
excepcions previstes en les lleis. 
....” 
“Article 53. Càlcul d’interessos en aplaçaments i fraccionaments. 
... 
2. En el cas de concessió del fraccionament, es calcularan interessos de demora 
per cada fracció del deute.” 
 
L’article 82.2 La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, estableix: 
 
“2.Es pot dispensar totalmentoparcialmentl'obligattributaride la constitució 
delesgaranties a quèesrefereix l'apartat anterior en elscasossegüents: 
 
a.Quanels deutes tributarissiguinde quantiainferior a la queesfixi enla 
normativatributària. Aquestaexcepcióes pot limitar asol · licitudsformuladesen 
determinadesfasesdel procediment derecaptació 
...” 
 
CONCLUSIONS  
 
Atès l’establert a l’article 44 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de Recaptació, que permet a sol·licitud de 
l’interessat, fraccionar els deutes de naturalesa pública. 
 
Atès que en cas de concessió de fraccionament, es calcularan interessos de 
demora per a cada fracció del deute, i en conseqüència, el càlcul a satisfer es el 
següent: 
 
     5,00%  

Import 
Data 
Pagament Fraccionament 

Dates 
Fraccionament 

Dies 
Fraccionament Interessos 

Total a 
pagar 

       

9.521,21 € 17/07/2014 4.760,61 € 15/07/2014 89      58,85 €     4.819,45 € 

  4.760,61 € 15/08/2014 120      79,34 €     4.839,95 € 

  
       

 Total 9.521,21 €  Total     138,19 €  
 
Atès l’article 82.2 de la Llei General tributaria, estableix, la possibilitat de dispensar 
de la constitució de garantia, en els casos de quanties inferiors a la que fixi una 
normativa tributaria, i atès que l’Agència Tributaria dispensa de la constitució de 
garantia, en els casos de quanties inferiors a 18.000 €, i en conseqüència, el 
fraccionament no restaria condicionat a que l’interessat presenti davant d’aquest 
Ajuntament cap tipus d’aval bancari en la forma legalment establerta o qualsevol 
altra de les garanties previstes en la normativa aplicable. 
 
Informo FAVORABLEMENT a la concessió de fraccionament en el següents termes: 
 
 Quota 1 - 15/07/2014- 4.819,45.- € (Inclou interessos de demora). 
 Quota 2 - 15/08/2014- 4.839,95.- € (Inclou interessos de demora). 

 
 Dispensar la prestació de garantia atès l’import del deute fraccionat. 
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 Comunicar a la persona interessada que en cas de falta de pagament d’algun 

dels fraccionaments aquests s’exigiran per via de constrenyiment pel deute 
fraccionat més els interessos meritats, amb el recàrrec de constrenyiment 
corresponent. 

 
Vistos els expedients de referència, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-Aprovar el fraccionament del cànon municipal corresponent a la 
guingueta núm. 5 per a la temporada 2014 de la platja de Canet de Mar en els 
següents termes: 
 

1. Quota núm.1- 15/07/2014- 4.819,45 € (inclou interessos de demora) 
2. Quota núm.2- 15/08/2014- 4.839,45 € (inclou interessos de demora) 

 
SEGON.- Notificar el següent acord als interessats i a la Intervenció i Tresoreria 
municipals per al seu coneixement. 
 
5.- APROVACIÓ DE L’OFERTA DE PLACES, ELS CRITERIS 
COMPLEMENTARIS PER REGULAR D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT I  LES 
NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A L’ESCOLA BRESSOL PER AL 
CURS 2014-2015 
 
Atès que en data 19 de desembre 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
aprovar l’establiment del servei públic municipal d’escola bressol i atenció a la 
petita infància, el qual es ve prestant des del 2003 a l’escola bressol municipal 
denominada El Palauet. 
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i 
social de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en 
alguns casos exerceix aquesta etapa, no ha escatimat esforços a l’hora de 
consolidar l’escola bressol municipal. 
 
Atès que des del curs 2003-2004 l’Ajuntament de Canet de Mar presta el servei 
públic d’escola bressol i gestiona el procés de preinscripció i d’admissió dels 
infants en aquest servei d’acord amb allò que estableix la normativa emesa per la 
Generalitat de Catalunya al respecte. 
 
Vista la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 de 16.7.09), 
estableix les garanties i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment d’admissió; 
el Decret 75/2007, de 7 de març (DOGC núm. 4852 de 29.3.07), que estableix el 
procediment d’admissió de l’alumnat als centres educatius en ensenyaments 
sufragats amb fons públics; la resolució ENS/260/2014 de 7 de febrer, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyament 
sostinguts amb fons públics, per al curs 2014-2015. 
 
Atès que en data 14 de febrer de 2008 la Junta de Govern Local va acordar 
sol·licitar delegació de competències relacionades amb el procés de preinscripció i  
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admissió d’infants als centres d’ensenyament sufragats amb fons públics, i que en 
data 27 de març de 2008 el Ple municipal va aprovar el conveni corresponent amb 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per això que, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta inicial de places al curs 2014-2015 següent: 
 

 Places infants 
2014 

Places infants 
2013 

Places infants 
2012 

Places Ordinàries NEE Ordinàries NEE Ordinàries NEE 
Places curs 
vacants 
2014/15 

14 2 34 4 16 3 

Places totals 
per edats 16 52 60 

TOTAL: 128 PLACES 
 
Per ratificar les vacants totals de les places es demana a les famílies que 
escolaritzen els seus fills al centre la confirmació de la continuïtat de 
l’escolarització en aquest centre, mitjançant un imprès. Si es produeix alguna 
baixa, aquesta plaça s’adjuntarà a les ofertes inicialment. 
 
Es reservarà una plaça per aula per atendre alumnes amb necessitats educatives 
específiques. S’entén per alumnes amb necessitats educatives especials aquells 
que pateixen discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, que manifestin 
trastorns greus de conducta o aquells que estan en situacions socials i culturals 
desfavorides.  
 
Tal i com recull la resolució ENS/260/2014 de 7 de febrer, les reserves de les 
places per a alumnes amb necessitats educatives específiques són vigents fins al 
dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, quan ja s’han atès totes les 
sol·licituds que afecten aquest alumnat. Si no són cobertes, aquestes places 
s’adjuntaran a les ofertes inicialment. 
 
L’oferta inicial de places es podrà modificar per adaptar-la a les dades que es 
desprenguin de la preinscripció. Si aquesta modificació es produeix es comunicarà 
i es farà pública pels mateixos mitjans que l’oferta inicial abans de la publicació de 
la llista d’admesos. 
 
SEGON.- Aprovar els criteris complementaris i els barems corresponents  que es 
detallen a continuació: 
 
Criteris complementaris 
 

- Pel fet de formar part de família nombrosa, monoparental, per formar 
part d’un part múltiple o per tenir un/a  germà/na menor de 3 anys. 

15 punts 
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- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el 
seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 

10 punts 

- Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors a càrrec 
de l’infant . 

10 punts 

- Per renda familiar inferior al doble del salari mínim interprofessional 
del darrer exercici fiscal liquidat 

10 punts 

- Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els progenitors o els 
tutors estiguin empadronats al municipi amb anterioritat a l’1 de juny de 
l’any anterior. 

5 punts 

 
TERCER.- Establir la documentació acreditativa de les circumstàncies que es 
puguin al·legar a efectes d’aplicació del barem. Aquesta documentació s’afegirà a 
la que es demana en la resolució ENS/260/2014 de 7 de febrer, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyament 
sostinguts amb fons públics, per al curs 2014-2015. 
 
La documentació s’haurà d’aportar dins el període de presentació de sol·licituds 
de preinscripció.  
 
La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de 
preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri 
a efectes de baremació. 
 
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de 
prioritat que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau es constata un cop iniciat 
el curs, l’alumnat perd el dret a la plaça i ha de participar en el següent procés de 
preinscripció i matrícula. L’Ajuntament comunicarà a l’autoritat competent aquest 
fet per tal que aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la 
responsabilitat en què el sol·licitant hagi pogut incórrer.  
 
Documentació acreditativa dels criteris complementaris. 
 
a) Condició legal de família nombrosa, monoparental, part múltiple, i/o germà/ana 
menor de 3 anys. 
 
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o del carnet de família 
monoparental vigent. 
Original i fotocòpia del llibre de família per acreditar part múltiple i/o germà/ana 
menor de 3 anys. 
 
b) Malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic. 
 
Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat 
mèdic amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació 
corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna està 
diagnosticat o diagnosticada d’una malaltia crònica que afecta el seu sistema 
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digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina 
malaltia es tracta. 
 
c) Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors a càrrec de 
l’infant. 
 
Original i fotocòpia del darrer full de salari o certificat emès per l’empresa. En el 
cas dels treballadors per compte propi, original i fotocòpia del darrer rebut 
d’autònoms i document d’alta de l’IAE. 
En el cas de les persones separades i/o divorciades que només vulguin fer 
constar el treball  del progenitor que ostenti la guàrdia i custòdia  caldrà aportar 
original i fotocòpia del conveni regulador a més de la documentació referida al 
paràgraf anterior. 
 
d) Per renda familiar inferior al doble del salari mínim interprofessional del darrer 
exercici fiscal liquidat. 
 
S’entén per renda familiar la suma dels ingressos de tots els membres de la unitat 
familiar. La renda familiar no podrà superar el doble del salari mínim, 
concretament 1.290,6€/mensuals. S’haurà de presentar: el certificat de 
convivència municipal, la declaració/cions de renda del darrer exercici fiscal 
liquidat/o un certificat d’hisenda conforme s’està exempt de presentar declaració i 
document d’autorització a l’Ajuntament de Canet de Mar per efectuar comprovació 
administrativa de les dades fiscals que consten en l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària. 
 
e) Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els progenitors o els tutors 
estiguin empadronats al municipi amb anterioritat a l’1 de juny de l’any anterior. 
 
Certificat municipal de convivència de l’alumne o alumna on ha de constar que 
conviu amb la personal sol·licitant i la data d’alta de la persona sol·licitant al padró 
municipal. 
 
QUART.- Aprovar el calendari i el procés de preinscripció i matriculació següent: 
 
Període de presentació de sol·licituds de preinscripció del 5 al 16 de maig 
Publicació de llistes baremades 27 de maig 
Reclamacions a les llistes baremades 28, 29 i 30 de maig 
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds, si és 
necessari 30 de maig 

Publicació de les llistes finals d’admesos 5 de juny 
Període de matriculació De l’10 al 13 de juny 
 
El procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de sol·licituds  i finalitza amb 
la publicació de la relació d’alumnat admès. Qualsevol sol·licitud de preinscripció 
per al curs 2014-2015 presentada abans de l’inici d’aquest període té la 
consideració de nul·la. 
 
La sol·licitud de preinscripció es formalitza, dins el període indicat, en l’imprès que 
es troba a disposició de les persones sol·licitants a l’Escola Bressol Municipal El 
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Palauet i es lliurarà en tots els casos una còpia segellada i datada que n’acrediti la 
presentació. 
 
CINQUÈ.- Establir que el sorteig públic per determinar l’ordenació de les  
sol·licituds es farà el dia 30 de maig a les 16.00 de la tarda a l’Escola Bressol 
Municipal. 
 
SISÈ.- Establir que tot allò que no estigui previst en el present acord, es regularà 
per la normativa vigent. 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 17 FINS AL DIA 21 DE MARÇDE 
2014 
 

Núm. Data Resum 
378 24/03/2014 Incoació sancionador civisme FPG 
379 24/03/2014 Incoació sancionador civisme ERC 
380 24/03/2014 Contractació servei auditoria escola bressol 
381 24/03/2014 Contractació servei auditoria piscina 
382 24/03/2014 Contractació servei auditoria pàrquing 
383 24/03/2014 Autorització ús Masoveria 
384 25/03/2014 Nomenament representació recurs contenciós 73/2014 
385 25/03/2014 Baixes d'ofici padró 
386 25/03/2014 Baixes d'ofici padró 
387 25/03/2014 Baixes d'ofici padró 
388 25/03/2014 Baixes d'ofici padró 
389 25/03/2014 Autorització festa al Dau al Set 27 de març 
390 25/03/2014 Baixes d'ofici padró 
391 25/03/2014 Baixes d'ofici padró 
392 25/03/2014 Baixes d'ofici padró 
393 25/03/2014 Baixes d'ofici padró 
394 25/03/2014 Baixes d'ofici padró 
395 25/03/2014 Desestimació recurs Sr. J.V.D. 
396 25/03/2014 Autorització terrassa estiu 2014 bar Mesón 
397 25/03/2014 Autorització festa Terra i Cel plaça universitat 
398 25/03/2014 Canvi nom nínxol 
399 25/03/2014 Canvi nom nínxol 
400 25/03/2014 Canvi nom nínxol 
401 25/03/2014 Canvi nom nínxol 
402 26/03/2014 Canvi nom nínxol 
403 26/03/2014 Canvi nom nínxol 
404 26/03/2014 Canvi nom nínxol 
405 26/03/2014 Canvi nom nínxol 
406 26/03/2014 Canvi nom nínxol 
407 26/03/2014 Despeses setmanals 
408 26/03/2014 Canvi de nom de cementiri 
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Núm. Data Resum 
409 26/03/2014 Canvi de nom de cementiri 
410 26/03/2014 Canvi de nom de cementiri 
411 26/03/2014 Canvi de nom de cementiri 
412 26/03/2014 Canvi de nom d cementiri 
413 26/03/2014 Desestimació pagament assistència a judici 
414 26/03/2014 Bestreta pagament ocupació via pública Bar Ancla 
415 26/03/2014 Contractació personal (administració) Plans Ocupacionals 
416 26/03/2014 Modificació de pressupost mitjançant generació d'ingressos 
417 26/03/2014 Aprovació trienni Sr. D.A.D 
418 27/03/2014 Terrassa estiu Bar Les Banderes 
419 27/03/2014 Aprovació nòmina mes de març 
420 27/03/2014 Autorització terrassa estiu Cal Tibu 
421 27/03/2014 Pròrroga nomenament interí inspector policia 
422 27/03/2014 Canvi nom nínxol 
423 27/03/2014 Canvi nom nínxol 
424 27/03/2014 Canvi nom nínxol 
425 27/03/2014 Canvi nom nínxol 
426 27/03/2014 Canvi nom nínxol 
427 28/03/2014 Desestimació petició pagament assistència judici 
428 28/03/2014 Autorització festa dau al set 3 d'abril 
429 28/03/2014 Contractació edició revista Sot de l'Aubó 

 
7.- 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 20.05 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


