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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 16 D’OCTUBRE 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: 19.15 hores 
Hora que acaba: 19.52 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell, per videoconferència 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. 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 8.10.14 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació pròrroga conveni de col·laboració entre l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, 
l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, S.A., per a la utilització de les 
instal·lacions de la Cúpula 

5) Aprovació conveni de col·laboració amb l’Assemblea Comarcal de Creu Roja 
al Maresme Centre en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2014 

6) Correcció error material acord Junta de govern Local sobre l’acceptació del 
recurs econòmic consistent en fons de prestació “suport servei de menjador de 
les Escoles Bressol Municipals” 

7) Aprovació pròrroga concessió demanial explotació bar del Pavelló Municipal 
d’Esports i actualització cànon 

8) Aprovació concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, 
artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, convocatòria 1/2014 
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9) Concessió de llicència d’obres a la Sra. DRS per a la reforma de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres ubicat al carrer Sant Feliu, XX 

10) Relació de decrets des del dia 29 de setembre al 3 d’octubre de 2014 
11) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 8.10.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 8 d’octubre 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, se’n proposa l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Diligència d’ordenació, de data 6 d’octubre de 2014, emesa per la Secretaria 
Judicial del Jutjat Social núm. 6 de Barcelona, relativa al Procediment 
d’Incapacitat temporal per E.P. 622/2011, interposat per PNA. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Diligència d’ordenació, de data 6 d’octubre de 2014, emesa per la Secretària 
Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, relativa al 
Recurs: 182/2013 B, interposat per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. 
 
Se’n dóna compte. 
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  16 d’octubre  de 2014, de l’Ajuntament  per 
import de 210.051,89 €, corresponent a la relació de la mateixa data, F/2014/36. 
 
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 16 d’octubre  de 2014, per 
import de  210.051,89 €, corresponent a la relació F/2014/36  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.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
COMEDIANTS S.A. PER A LA UTILITZACIÓDE LES INSTAL·LACIONS DE LA 
CÚPULA.  
 
Ates que l’Institut Lluís Domènech i Montaner ofereix el  Batxillerat artístic en la via 
d’arts escèniques, música i dansa dels del curs 2009-2010  i  que per al curs 
2014-2015  hi ha un total de 65 alumnes matriculats entre els cursos de primer i 
segon. 
 
Vist que en data 22 de 2010 es va signar un conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Canet de Mar i Comediants, SA, per la utilització de les instal·lacions de la cúpula 
per dur a terme activitats docents de l’alumnat de Batxillerat de la modalitat d’arts, 
via arts escèniques música i dansa, durant els cursos 2009-2010 i 2010-2011. 
 
Atès que en data 2 d’agost de 2012 la Junta de Govern Local  va aprovar la 
renovació del conveni esmentat. 
 
Atès que en data 30 de desembre der 2013 la Junta de Govern Local va tornar a 
aprovar la renovació del conveni esmentat. 
 
Vist que  es necessari la pròrroga del conveni esmentat, quedant el text literal del 
document de la manera següent:   
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
COMEDIANTS, SA, PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
DE LA CÚPULA PER DUR A TERME ACTIVITATS DOCENTS DE 
L’ALUMNAT DE BATXILLERAT DE LA MODALITAT D’ARTS, VIA ARTS 
ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA DURANT EL CURS 2013-2014 
 
A Canet de Mar, a --- d’octubre de 2014 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d'Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, 
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nomenada pel Decret 169/2011, de 18 de gener, (DOGC núm. 5800, de 
20.1.2011), actuant en l'exercici de les facultats delegades per Resolució 
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències (DOGC 
núm. 5930, de 28.7.2011). 
 
 
 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de Canet de Mar, en virtut de 
les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
 
PER COMEDIANTS, S.A. 
 
El senyor JBM, amb el NIF XXXXXXX, president del Consell 
d’Administració de Comediants, S.A, (segons escriptura pública atorgada 
davant del notari MRB, de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb el 
número de protocol 2012/161 i, actuant en ús dels poders conferits segons 
escriptura pública atorgada davant de notari ASC, de l’Il·lustre Col·legi 
Notarial de Barcelona, amb el número de protocol 657/1989), en nom i 
representació d’aquesta, amb adreça a la Riera Gavarra, XX, de Canet de 
Mar. 
 
MANIFESTEN: 
 
l. Que en data 22 de gener de 2010 es va signar el conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Canet 
de Mar i Comediants, SA, per a la utilització de les instal·lacions de la 
cúpula per dur a terme activitats docents de l’alumnat de batxillerat de la 
modalitat d’arts, via arts escèniques, música i dansa. 
 
II. Que en data 4 d’octubre de 2012 es va signar un conveni relatiu al curs 
2012-2013. 
 
III. Que tant l’Ajuntament de Canet de Mar, com el Departament 
d’Ensenyament, com l’Institut Lluís Domènech i Montaner, com 
Comediants, SA valoren positivament el desenvolupament de la 
col·laboració iniciada, que fa possible el desenvolupament a l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner dels estudis de batxillerat de la modalitat d’arts, via 
arts escèniques, música i dansa. 
 
IV. Que per al curs 2012-2013 el Departament d’Ensenyament ha instal·lat 
a l’Institut Lluís Domènech i Montaner uns mòduls prefabricats que han 
dotat al centre de més espais on desenvolupar de manera correcta el 
currículum de Batxillerat d’arts en la via d’arts escèniques, música i dansa. 
Les instal·lacions modulars, però, tenen una sèrie de limitacions com ara 
l’alçada de l’espai i el tipus de terra que fan necessari poder continuar 
disposant d’un espai escènic adequat on impartir determinats 
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ensenyaments com ara les assignatures d’Arts escèniques i Història de la 
música i la dansa. 
 
V. Que Comediants, SA és propietària de la parcel·la de terreny La Vinya i 
que d’aquesta parcel·la en forma part l’anomenada “Cúpula de 
Comediants”, que és un espai idoni per programar aquests ensenyaments. 
 
VI. Que un cop tancat el procés de matriculació, s’han inscrit a l’Institut 
Domènech i Montaner un total de 65 alumnes (35 de primer curs i 30 de 
segon curs) per dur a terme aquests estudis durant el curs acadèmic 2014-
2015. 
 
VII. Que per aquest curs escolar continua essent necessària la utilització 
dels espais de Comediants, SA. per al desenvolupament d’algunes de les 
matèries de modalitat d’arts escèniques, música i dansa. 
 
VIII. Que durant els diversos cursos transcorreguts des de l’inici de l’oferta 
del Batxillerat d’Arts Escèniques en el curs 2009-10, la col·laboració entre 
el personal docent de l’Institut Lluís Domènech i Montaner i Comediants SA 
ha estat molt estreta. En aquest sentit, i d’acord amb el que preveien els 
convenis anteriors, Comediants S.A. a petició de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, ha aportat professionals de la seva borsa del sector d’arts 
escèniques, tant a nivell artístic com tècnic per tal de realitzar 
col·laboracions puntuals en forma de tallers monogràfics. 
 
Per tot això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden 
formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
Comediants, SA i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la utilització de les 
instal·lacions de la Cúpula per dur a terme activitats docents de l’alumnat 
de Batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, música i dansa de 
l’Institut Lluís Domènech i Montaner. 
 
Segona.- El calendari i horari d’utilització de la cúpula se subjectarà als 
criteris següents: 
 
- Es podrà utilitzar l’espai un màxim de quatre hores setmanals en horari 
exclusivament de matí, entre les 8.00 i les 10.00 hores, prèvia comunicació 
i autorització de Comediants, SA entre els mesos de setembre a juny. 
S’exclou explícitament d’aquest conveni el cap de setmana. 
 
- La realització d’activitats fora dels horaris establerts està sotmesa a 
estudi i viabilitat. 
 
Tercera.- Per tal de cobrir les despeses ordinàries que ocasiona la 
utilització, manteniment i neteja de la Cúpula de Comediants en el 
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calendari previst anteriorment, s’ha calculat un import mensual de 302,50 € 
IVA inclòs que s’haurà satisfer a Comediants, SA. 
 
A aquest import s’haurà d’afegir 302,50 € IVA inclòs per tal de cobrir les 
despeses ordinàries de les activitat que es realitzin i que requereixin 
assistències especialitzades (il·luminació, so, projeccions, muntatges 
escenogràfics, utilització de vestuari, etc.) així com la presència de 
professionals de la borsa de la companyia Comediants SA, per dur a terme 
col·laboracions puntuals en forma de tallers monogràfics. 
 
La quantitat final serà de 605 € mensuals IVA inclòs que l’Ajuntament de 
Canet de Mar haurà de satisfer a Comediants, aquesta es farà efectiva 
mensualment i es revisarà 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. No s’admetrà cap altre fórmula 
de revisió de preus. 
 
El sistema de calefacció anirà a càrrec de la partida 51 32100 21200 del 
pressupost vigent per al 2014 de l’Ajuntament de Canet de Mar amb un 
import màxim de 500€. 
 
Quarta.- Per al curs 2014-115 L’Ajuntament de Canet de Mar farà una 
aportació de 6.050 € IVA inclòs, la qual es farà efectiva dividida en 10 
mensualitats i a mes vençut, aplicant-se la part corresponent a l’any 2014, 
amb càrrec a la partida pressupostària núm. 51 3210020200 del vigent 
pressupost ordinari per a l’any 2014. En tenir aquest conveni una durada 
plurianual, l’Ajuntament de Canet de Mar haurà de consignar en el 
pressupost de cada exercici la quantitat que correspongui, quedant 
condicionada la seva efectivitat a l’existència de consignació suficient. 
Quant als cursos següents els anteriors imports seran actualitzats de 
conformitat amb el que disposa a la clàusula tercera. 
 
Cinquena.- Pel que fa a la coordinació de l’activitat i la relació amb l’Institut 
Lluís Domènech i Montaner, aquesta estarà sempre canalitzada per una 
única persona, que serà la persona docent de l’assignatura d’arts 
escèniques. En tots els casos les activitats hauran de conviure amb les que 
estigui realitzant la companyia Comediants. Tanmateix, aquesta tindrà 
sempre en compte els horaris establerts per l’Institut, els respectarà al 
màxim i farà possible que les sessions es puguin dur a terme en tots els 
casos. 
 
Sisena.- Obligacions de les parts: 
 

a) Ajuntament de Canet de Mar: 
 
1. Aportar el preu mensual previst a la clàusula 3. 
 
2. Aportar el sistema de calefacció de l’espai. 
 

b) Comediants, SA: 
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1. Fer-se càrrec del manteniment i la neteja de l’espai. 
 
2. Aportar durant els quatre primers dies del curs l’assistència de personal 
de la companyia per atendre el professor responsable i explicar-li el 
funcionament de les instal·lacions. 
 
3. Tenir en compte els horaris lectius establerts i respectar-los al màxim i 
fer possible en tots els casos l’activitat lectiva dins l’horari programat. 
 
4. Aportar la borsa de professionals del sector d’arts escèniques, tant a 
nivell artístic com tècnic, d’acord amb la petició que abans de l’inici de cada 
curs efectuarà l’Institut Lluís Domènech i Montaner, un cop analitzada la 
viabilitat i el pressupost de la proposta. 
 

c) Departament d’Ensenyament: 
 
1. Autoritzar, a través del Consell escolar de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, l’assistència de l’alumnat de batxillerat que cursa matèries 
relacionades amb la via d’arts escèniques, música i dansa, a les activitats 
lectives que s’imparteixen en l’espai Cúpula de Comediants. 
 
2. La direcció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner en l’organització dels 
horaris de les matèries relacionades amb la via d’arts escèniques, música i 
dansa, quan les activitats lectives que s’imparteixen requereixin la 
utilització de l’espai Cúpula de Comediants, tindrà en compte els horaris 
especificats en la clàusula segona. 
 
3. La direcció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner presentarà abans de 
l’inici de cada curs la proposta de col·laboracions especialitzades a través 
de la borsa de professionals de la companyia Comediants SA, que es 
pretén dur a terme, així com una memòria detallada d’aquestes 
col·laboracions i el cost final que han representat a final de cada curs. 
 
Setena.- Comissió de seguiment: 
 
A fi d’impulsar els objectius d’aquest conveni, es constituirà una comissió 
de seguiment que vetllarà pel seu correcte desenvolupament, i establirà el 
programa de les actuacions necessàries per a dur-lo a terme. La comissió 
es reunirà almenys un cop a l’any. La comissió estarà formada per: un 
representant del Departament d’Ensenyament, un representant de 
l’Ajuntament de Canet i un representant de Comediants S.A. 
 
Vuitena.- Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, 
amb efectes des de l’1 de novembre de 2014 i fins el 31 de desembre de 
2015. Podrà prorrogar-se, sempre que ho manifestin de manera expressa 
les parts signatàries en el termini de dos mesos abans de la finalització de 
la seva vigència. 
 
Novena.- Seran causes de resolució del conveni: 



Ref: S/Anm 

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

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

8

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos 
d’antelació. 
c) Les generals establertes a la legislació vigent. 
 
Desena.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la 
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes per 
la persona titular del Departament d’Ensenyament. 
 
Contra els seus actes, que posen fi a la via administrativa, podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat 
amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
Així mateix, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, previ 
al recurs contenciós administratiu, davant de la persona titular del 
Departament d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la seva notificació, segons el què disposen els articles 116 i 
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar triplicat i, en 
prova de conformitat, el signen les parts implicades en el lloc i data ut 
supra. 

 
Vist l’informe emès per la tècnic municipal d’Ensenyament, Maria Artigas Gurri, el 
qual es transcriu a continuació: 

 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA PRORROGA CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT,  
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I COMEDIANTS, SA, PER A LA 
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CÚPULA PER DUR A TERME 
ACTIVITATS DOCENTS DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT DE LA 
MODALITAT D’ARTS, VIA ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA. 
El curs 2009-2010 es va implementar l’oferta dels estudis de Batxillerat de la 
modalitat d’arts en la via de les arts escèniques, música i dansa a l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner de Canet de Mar. Arran d’aquest fet es va iniciar la 
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, la companyia de teatre 
Comediants, SA i l’ajuntament de Canet de Mar. Aquesta col·laboració s’ha 
materialitzat a través de la signatura de diversos convenis: 
En data 22 de gener de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació,  l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA, per a 
la utilització de les instal·lacions de la cúpula per dur a terme activitats docents 
de l’alumnat de batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, música i 
dansa. 
En data 4 d’octubre de 2012 es va  signar un conveni relatiu al curs 2012-2013. 
En data 31 de desembre de 2013 es va signar un conveni relatiu al curs 2013-
2014, el qual té vigència fins al 31 de desembre de 2014, i que es vol prorrogar 
atès que tant l’Ajuntament de Canet de Mar, com el Departament 
d’Ensenyament, com l’Institut Lluís Domènech i Montaner com Comediants, SA 
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valoren positivament el desenvolupament de la col·laboració iniciada, que fa 
possible el desenvolupament a l’Institut Lluís Domènech i Montaner  dels estudis 
de batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, música i dansa.   
Per al curs 2014-2015 un cop tancat el procés de matriculació, s’han inscrit a 
l’Institut Domènech i Montaner un total de 65 alumnes (35 de primer curs i 30 
de segon curs) per dur a terme els estudis de Batxillerats den aquesta 
modalitat.  
Atès que el nombre d’alumnes inscrits es molt similar al del curs anterior no es 
preveu que hagin de variar les necessitats d’espais ni de suport tècnic previstes 
en el conveni vigent.   
En conclusió, s’informa favorablement la prorroga del conveni esmentat. 

 
Vist això i un cop examinada la documentació de referència,de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya,  l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA,  per a 
la utilització de les instal·lacions de la cúpula per dur a terme activitats docents de 
l’alumnat de batxillerat en la modalitat d’arts escèniques.  
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.815,00 € del curs 2014-2015 aplicable a l’any 
2014 amb càrrec a la partida 51 32100 20200 del pressupost vigent de 2014. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde, Jesús Marín i Hernàndez,  perquè signi tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a Comediants, SA, als Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Maresme i Vallès Oriental i a l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner 
 
5.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE EN EL MARC DE LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A L’ANY 2014. 
 
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. 
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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 2014, 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 I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
CARÀCTER SOCIAL, PER A L’ANY 2014 
 
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 secretària accidental de la 
corporació Cristina CabrujaSagré, com a assessora legal preceptiva segons allò 
que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d'altra part la Sra. FGP, presidenta de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a 
Maresme Centre (a partir d’ara Creu Roja), reconeixent 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. 
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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 hi ha 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 fenomen 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.  
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Setè: Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2014 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 23000 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 2014 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 2014 a la signatura del conveni, 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 per 
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/àries 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/àries donen suport al mestre de les 
classes d’alfabetització de l’escola d’adults. 

C.2.  ALFABETITZACIÓ A NOUVINGUTS: Els/les voluntaris/àries gestionen les 
classes d’alfabetització de persones nouvingudes. 

D.  Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos                
humans i materials que disposa l'entitat previ mutu acord. 
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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 2015 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 
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 Serveis d’hostaleria 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 qualsevol 
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 2014. 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 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
En el cas que una de les parts no vulgui donar continuïtat a aquesta col·laboració 
ha de fer constar per escrit a l’altra part abans de la finalització del conveni vigent. 

 
Vist el Decret d’Alcaldia 965/2014, de 8 de juliol de 2014, pel qual es va resoldre 
subscriure un conveni individualitzat amb l’entitat Assemblea Comarcal de Creu 
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Roja a Maresme Centre, aprovar la despesa corresponent amb càrrec al 
pressupost per a l’any 2014 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 la Tinència de 
l’Alcaldia de Benestar Social i Festes Populars, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb l’Assemblea Comarcal 
de Creu Roja a Maresme Centre en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 
2014. 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 2.300,00 € a favor de l’entitat Creu Roja, 
corresponent a la subvenció nominativa de l’exercici en curs, d’acord amb 
l’operació de retenció de crèdit núm. 149/2014. 
 
TERCER.- Nomenar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social i Festes 
Populars, la senyora CatiForcano Isern, o persona en qui delegui, i la senyora 
Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials, com a representants de 
l’Ajuntament, membres de la comissió paritària que farà les funcions de 
seguiment, coordinació i control de l’aplicació d’aquest conveni. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcaldia perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’entitat l'Assemblea Comarcal de la Creu 
Roja a Maresme Centre, així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
 
6.- CORRECCIÓ ERROR MATERIAL ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 
SOBRE L’ACCEPTACIÓ DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT EN FONS 
DE PRESTACIÓ “SUPORTAL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS” 
 
Atès que en data 5 de juny de 2014 la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
va acordar acceptar la concessió del fons de prestació  “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipal”. 
 
Vist que s’ha detectat una errada material en el text de l’esmentat acord, el qual es 
transcriu a continuació:  
 

Atès que en data 10 d’abril de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar la resolució del recurs econòmic consistent en fons 
de prestació ”Suport al servei de menjador de les escoles bressol 
municipals” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
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Vist que en data 13 de maig de 2014 s’ha rebut comunicació de  la 
Gerència de Serveis d’Educació  de la Diputació de Barcelona en la qual 
es notifica el dictamen de resolució aprovat.  

 
Atès  que en el dictamen esmentat s’atorga a l’Ajuntament de Canet de 
Mar un recurs econòmic per import de 6.276€  amb codi 14/Y/101943.  

 
Vista i examinada la documentació de referència, es proposa a la Junta de 
Govern que prengui l’acord següent: 

 
PRIMER.- Acceptar la concessió del fons de prestació “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals” per import de 3.378€ codi 
13/Y/91009 en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal 

 
Atès que on diu: 
 

PRIMER.- Acceptar la concessió del fons de prestació “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals” per import de 3.378€ codi 
13/Y/91009 en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
ha de dir: 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió del fons de prestació “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals” per import de 6.276€  amb codi 
14/Y/101943.en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Efectuar la correcció de l’errada material següent: 
on diu: 

PRIMER.- Acceptar la concessió del fons de prestació “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals” per import de 3.378€ codi 
13/Y/91009 en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
ha de dir: 

PRIMER.- Acceptar la concessió del fons de prestació “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals” per import de 6.276€  amb 
codi 14/Y/101943.en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal 
 
 
7.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONCESSIÓ DEMANIAL EXPLOTACIÓ BAR 
DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I ACTUALITZACIÓ CÀNON 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de setembre de 2011, va 
acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de 
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Contractació en la reunió duta a terme el 30 d’agost de 2011, la concessió de 
domini públic per a l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports, al 
Sr. TPV, establint-se un cànon anual de 4.800 €. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2011 es va procedir a la formalització de 
l’esmentada concessió, establint-se en la clàusula tercera que la seva durada 
seria de 2 anys a comptar des de la data de formalització, tot preveient la 
possibilitat que es pogués anar prorrogant d’any en any fixant-se un termini màxim 
de 10 anys. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2013, va aprovar la 
pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2014. 
 
Atès que en data 9 d’octubre de 2014, el concessionari de l’explotació del bar del 
pavelló municipal d’esports va fer la transferència del cànon anual per un valor de 
5.012,14 euros, amb la qual cosa se sobreentén que accepta una nova pròrroga 
d’aquesta concessió. 
 
Vist l’informe emès en data 15 d’octubre d’enguany, pel tècnic municipal 
d’Esports, el qual es transcriu a continuació: 

 
En relació a la pròrroga per 10 anys sobre la concessió del bar del pavelló municipal donat el 
bon funcionament i compromís del concessionari és considera oportú exercir la pròrroga que 
ja s’establia en la contractació. 
 
Aquest és el meu informe que signo a Canet de Mar, el 15 d’octubre de 2014. 
 

Atès que en la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat en 
un import equivalent a l’Índex de Preus al Consum a Catalunya publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de l’IPC 
en el mes de setembre és d’un 0,1%. 
 
Atès que d’acord amb aquest percentatge, l’augment del cànon anual per a 
l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports és de 5,01 euros 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat 
Ciutadana i Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló 
municipal d’esports prevista en la clàusula tercera del document de formalització, 
això és per un any, fins al 15 de setembre de 2015. 
 
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, la present concessió es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 16 
de setembre de 2011. 
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TERCER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió demanial per a 
l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports en 5,01 €, import 
equivalent a l’augment del 0,1% de l’IPC en aquest últim període anual. 
 
QUART.- Fixar el preu de 5.017,15 euros com a cànon anual per a l’explotació del 
servei de bar al pavelló municipal d’esports fins al 15 de setembre de 2015. 
 
CINQUÈ.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon 
corresponent al període 16/09/2014 a 15/09/2015 per un import total de 5,01 
euros, en concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de preus al 
consum a Catalunya publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a setembre de 
2014. 
 
SISÈ.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals a tots els efectes. 
 
Facultar tan àmpliament com sigui menester el Sr. Alcalde per signar qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
 
8.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS 
CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O 
QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, CONVOCATÒRIA 1/2014 
 
Vist allò que es determina a l’article 14 de l’Ordenança reguladora de la concessió 
de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, amb relació a 
l’atorgament de subvencions per part d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 6 de març de 2014 va aprovar la 
convocatòria 1/2013, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2014, i va establir els 
crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció 
de les finalitats.  
 
Pel que respecte al termini per presentar les sol·licituds, l’acord de Junta de 
Govern de data 6 de març de 2014, establia una data límit de 15 de setembre, no 
obstant l’anterior, les bases publicades establien “que el termini per presentar les 
sol·licituds de les subvencions és de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà 
de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona”, això és fins el dia 23 d’abril de 2014, i per altre banda, l’anunci 
publicat a la pàgina web establia un altre data no coincident amb cap de les 
anteriors, això es 14 d’abril.  
 
Atès que els tècnics municipals de les diferents àrees han emès els seus 
respectius informes d’atorgament de subvencions a les entitats, informes que 
s’han lliurat la consell regulador, òrgan d’instrucció del procediment. 
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Vist l’informe emès pel consell regulador en data 16 d’octubre de 2014, que es 
transcriu a continuació, en què s’atorga una puntuació a cada entitat peticionària 
(resultat d’aplicar els criteris ponderats de distribució de les subvencions), així com 
el coeficient/valor que s’atorga a cada punt, amb la qual cosa s’obté l’import de 
subvenció a atorgar a cada entitat: 
 

  1 2 3 4 5 Total Valor/Punt 
 
Subvenció 

Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p    
         
Entitats d’Educació         
         
Escola  Misericòrdia 32 19 14 15 0 80 37,50 3.000,00 € 
Col·legi Sta. Rosa de Lima 3 2 3 3 0 11 37,50 412,50 € 
Institut Lluís Domènech i Montaner 7 3 3 4 0 17 37,50 637,50 € 
Col·legi Yglesias 6 2 2 1 0 11 37,50 412,50 € 
Escola  Turó del drac 15 5 12 9 0 41 37,50 1.537,50 € 
Secció Institut Canet de Mar 9 3 3 7 0 22 37,50 825,00 € 
AMPA Turó del drac 5 2 2 2 0 11 37,50 412,50 € 
AMPA Escola Misericòrdia 8 2 4 1 0 15 37,50 562,50 € 
AMPA Col·legi Sta. Rosa 6 2 3 2 0 13 37,50 487,50 € 
AMPA Institut Lluís Domènech i 
Montaner 8 2 4 1 0 15 

37,50 562,50 € 

Junta Rectora Col·legi Yglesias 2 1 1 1 0 5 37,50 187,50 € 
AMPA EBM El Palauet 4 2 3 3 0 12 37,50 450,00  € 
Assoc.Cultural Mares Malabaristes 1     1 37,50 37,50 € 
Agents Civics de Canet  2 1 2 3 0 8 37,50 300,00 € 
AMPA Secció d’Institut de Canet  7 2 3 4 0 16 37,50 600,00 € 

10.425,00 € 

  1 2 3 4 5 Total Valor/Punt 
 
Subvenció 

Nom Entitat 
35
p 20p 15p 15p 15p   

 

         
Entitats de Cultura         
ACPO 30 15 7 10 10 72 55,50 3.996,00 € 
Orfeó Misericòrdia 10 5 3 2 2 22 55,50 1.165.50 € 
Amics del Ball 15 13 6 1 10 45 55,50 2.485,00 € 
CEC 7 5 2 2 2 18 55,50 900,00 € 
Colla de Diables 8 7 6 5 5 31 55,50 1.720,50 € 
Plataforma llengua 3 3 1 1 1 9 55,50 490,50 € 
Amics de la Sardana 5 6 5 3 3 22 55,50 1.221,00 € 
Perkutes de Canet 3 2 3 1 1 10 55,50 555,00 € 
Ass.CulturalSoroll.Som 8 8 8 4 1 29 55,50 1.609,50 € 
Ed.Pins 7 6 5 5 4 27 55,50 1.498,50 € 
Sisè Sentit 1 1 1 1 1 5 55,50 277,50 € 
CEDIM 6 5 4 4 3 22 55,50 1.221,00 € 
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AMPA Misericòrdia 1 1 1 1 1 5 55,50 277,50 € 
17.538,00€ 
 

  1 2 3 4 5 Total Valor/Punt 
 
Subvenció 

Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p    
         
Entitats de Joventut         
Cop de Rock 31 15 11 12 15 84 7,57 636,08 € 
 25 11 7 5 8 56 7,57 424,05 € 
DEKAA 31 15 11 12 15 84 7,17 616,98 € 
 25 11 7 5 8 56 7,57 424,05 € 
Esplai Bitxus 31 18 7 7 5 68 7,57 514,92 € 
Casal d’Asia 20 8 9 1 5 43 7,57 325,61 € 
Otaku Soul 10 10 2 7 0 29 7,57 219,60 € 
 10 10 2 7 0 29 7,57 219,60 € 

3.399,99 € 
 
 

  1 2 3 4 5 Total Valor/Punt 
 
Subvenció 

Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p    
         
Entitats de Serveis Socials         
AECC – Catalunya Contra el 
Càncer- Junta local de Canet de 
Mar 10 10 0 0 7 27 33,80 912,68 € 
Associació “Terra i Cel “ 35 20 15 15 15 100 33,80 3.380,28 € 
Fundació Privada Marpí 5 5 5 0 0 15 33,80 507,04 € 
Fundació El Maresme 25 15 10 10 10 70 33,80 2.366,20 € 
Associació de Gent Gran l’Esplai 20 20 10 3 0 53 33,80 1.791,55 € 
Fundació Privada Lar 5 5 5 0 5 15 33,80 507,04 € 
Associació d’ajut humanitari GEA 
XXI 5 10 5 5 10 35 

33,80 
1.183,10 € 

Associació de voluntaris i amics de 
l’Hospital (AVAH) 10 10 5 5 10 40 

33,80 
1.352,11 € 

                                                                                                                              
12.000,00 € 
 

  
1 2 3 4 5 Total 

Valor/Pu
nt 

 

       Subvenció 
Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p    
         
Entitats d’Esports         
Associació Mar i Vent 0,76  0.76   1.26 383,75 € 483,53 € 
Canet Futbol Club 5 1,5 1,8 4,9 1,1 14,33 383,75 € 5.500,67 € 



Ref: S/Anm 

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

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

21 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Canet Futbol Sala 4,3 1,5 1,5 2,5 3,3 13,03 383,70 € 5.000,03 € 
Club Atletisme Canet 1,5 1 0,72 0,2 0,5 3,92 383,75 € 1.504,30 € 
Club Bàsquet Canet 5 1,5 1,8 3,7 2,33 14,33 383,75 € 5.500,67 €  
Club Billar Canet 0,35 0,3 0,7 0,2  1,55 383,75 € 594,81 € 
Club Botxes Canet 1,4 0,6 0,39 0,5 0,5 3,39 383,75 € 1.300,91 € 
Club Ciclista Canet 0,28 0,7 0,24 0,22 0,1 1,54 383,75 € 590,98 € 
Club Escacs Canet 0,5 0 0,42 0,41 0,5 1,83 383,75 € 702,26 € 
Club Hoquei Canet 0,2  1,23 0,13  1,56 383,75 € 598,65 € 
Club Patinatge Canet 0,65 0 0,67 0,5 0 1,83 383,75 € 700,26 € 
Club Petanca Canet 0,34 0,3 0,3 0,1  1,04 383,75 € 399,10 € 
Club Petanca Maresme 0,34 0,3 0,3 0,1  1,04 383,75 € 399,10 € 
Club Tennis Taula Canet 1 0,6 0,4 0,2 0,4 2,61 383,75 € 1.000,05 € 
Club Twirling Canet 0,1 0,2 0,5 0,1 0,4 1,3 383,75 € 498,88 € 
Societat Columbòfila 0,3 0,2 0,4 0,27 0,2 1,37 383,75 € 525,74 € 
Societat de Pesca "La Daurada" 0,5 0,4 0,4 0,2  1,50 383,75 € 575,63 € 
Club Tir al Plat 0,3  0,27 0,3 0,13 1,00 383,75 € 383,75 € 
RACE Canet 1,75 0,40 1,00 1,40 0,50 5,00 383,75 € 1.917,98 € 
Moixons 0,34  0,20 0,50  1,04 383,75 € 400,64 € 
Escola Atletisme 1,00  0,50 0,20 0,00 1,70 383,45 € 651,87 € 
Feetwalking 0,50  0,50 0,50  1,50 383,45 € 575,18 € 
Motos clàssiques   0,50  0,25 0,75 383,45 € 287,59 € 
Triesport 1,00  0,55  0,55 2,10 383,45 € 805,25 € 
      85,16  30.897,89 € 

 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, Daniel Martín Enrique, de data 10 
d’octubre, que consta 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 
 
Fiscalització de la proposta d’atorgament de subvencions resultant de la 
convocatòria ordinària 1/2014, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Junta de Govern Local, de data 6 de març de 2014 va aprovar la convocatòria 
1/2014, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social., artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu, o 
qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2014, 
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establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a 
atorgar, en funció de les finalitats. 
 
Així mateix, en data 24 de març de 2014, fou publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), l’anunci de la convocatòria. 
 
Pel que respecte al termini per presentar les sol·licituds, l’acord de Junta de 
Govern de data 6 de març de 2014, establia una data límit de 15 de setembre, no 
obstant l’anterior, les bases publicades establien “que el termini per presentar les 
sol·licituds de les subvencions és de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà 
de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona”, això és fins el dia 23 d’abril de 2014, i per altre banda, l’anunci 
publicat a la pàgina web establia un altre data no coincident amb cap de les 
anteriors, això es 14 d’abril.  
 
Segons les bases aquest termini serà improrrogable.  
 
Els tècnics municipals de les diferents àrees han emes els seus respectius 
informes amb les següents propostes d’atorgament:  

  1 2 3 4 5 Total Valor/Punt 
 
Subvenció 

Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p    
         
Entitats d’Educació         
         
Escola  Misericòrdia 32 19 14 15 0 80 37,50 3.000,00 € 
Col·legi Sta. Rosa de Lima 3 2 3 3 0 11 37,50 412,50 € 
Institut Lluís Domènech i Montaner 7 3 3 4 0 17 37,50 637,50 € 
Col·legi Yglesias 6 2 2 1 0 11 37,50 412,50 € 
Escola  Turó del drac 15 5 12 9 0 41 37,50 1.537,50 € 
Secció Institut Canet de Mar 9 3 3 7 0 22 37,50 825,00 € 
AMPA Turó del drac 5 2 2 2 0 11 37,50 412,50 € 
AMPA Escola Misericòrdia 8 2 4 1 0 15 37,50 562,50 € 
AMPA Col·legi Sta. Rosa 6 2 3 2 0 13 37,50 487,50 € 
AMPA Institut Lluís Domènech i 
Montaner 8 2 4 1 0 15 

37,50 562,50 € 

Junta Rectora Col·legi Yglesias 2 1 1 1 0 5 37,50 187,50 € 
AMPA EBM El Palauet 4 2 3 3 0 12 37,50 450,00  € 
Assoc.Cultural Mares Malabaristes 1     1 37,50 37,50 € 
Agents Civics de Canet  2 1 2 3 0 8 37,50 300,00 € 
AMPA Secció d’Institut de Canet  7 2 3 4 0 16 37,50 600,00 € 

                                                                                                                               
10.425,00 € 

  1 2 3 4 5 Total Valor/Punt 
 
Subvenció 

Nom Entitat 
35
p 20p 15p 15p 15p   

 

         



Ref: S/Anm 

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

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

23 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Entitats de Cultura         
ACPO 30 15 7 10 10 72 55,50 3.996,00 € 
Orfeó Misericòrdia 10 5 3 2 2 22 55,50 1.165.50 € 
Amics del Ball 15 13 6 1 10 45 55,50 2.485,00 € 
CEC 7 5 2 2 2 18 55,50 900,00 € 
Colla de Diables 8 7 6 5 5 31 55,50 1.720,50 € 
Plataforma llengua 3 3 1 1 1 9 55,50 490,50 € 
Amics de la Sardana 5 6 5 3 3 22 55,50 1.221,00 € 
Perkutes de Canet 3 2 3 1 1 10 55,50 555,00 € 
Ass.CulturalSoroll.Som 8 8 8 4 1 29 55,50 1.609,50 € 
Ed.Pins 7 6 5 5 4 27 55,50 1.498,50 € 
Sisè Sentit 1 1 1 1 1 5 55,50 277,50 € 
CEDIM 6 5 4 4 3 22 55,50 1.221,00 € 
AMPA Misericòrdia 1 1 1 1 1 5 55,50 277,50 € 

                                                                                                                            
17.538,00 € 
 
 
 

  1 2 3 4 5 Total Valor/Punt 
 
Subvenció 

Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p    
         
Entitats de Joventut         
Cop de Rock 31 15 11 12 15 84 7,57 636,08 € 
 25 11 7 5 8 56 7,57 424,05 € 
DEKAA 31 15 11 12 15 84 7,17 616,98 € 
 25 11 7 5 8 56 7,57 424,05 € 
Esplai Bitxus 31 18 7 7 5 68 7,57 514,92 € 
Casal d’Asia 20 8 9 1 5 43 7,57 325,61 € 
Otaku Soul 10 10 2 7 0 29 7,57 219,60 € 
 10 10 2 7 0 29 7,57 219,60 € 

                                                                                                                              
3.399,99 € 
 

  1 2 3 4 5 Total Valor/Punt 
 
Subvenció 

Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p    
         
Entitats de Serveis Socials         
AECC – Catalunya Contra el 
Càncer- Junta local de Canet de 
Mar 10 10 0 0 7 27 33,80 912,68 € 
Associació “Terra i Cel “ 35 20 15 15 15 100 33,80 3.380,28 € 
Fundació Privada Marpí 5 5 5 0 0 15 33,80 507,04 € 
Fundació El Maresme 25 15 10 10 10 70 33,80 2.366,20 € 
Associació de Gent Gran l’Esplai 20 20 10 3 0 53 33,80 1.791,55 € 
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Fundació Privada Lar 5 5 5 0 5 15 33,80 507,04 € 
Associació d’ajut humanitari GEA 
XXI 5 10 5 5 10 35 

33,80 
1.183,10 € 

Associació de voluntaris i amics de 
l’Hospital (AVAH) 10 10 5 5 10 40 

33,80 
1.352,11 € 

                                                                                                                               
12.000,00 € 
 

  
1 2 3 4 5 Total 

Valor/Pu
nt 

 

       Subvenció 
Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p    
         
Entitats d’Esports         
Associació Mar i Vent 0,76  0.76   1.26 383,75 € 483,53 € 
Canet Futbol Club 5 1,5 1,8 4,9 1,1 14,33 383,75 € 5.500,67 € 
Canet Futbol Sala 4,3 1,5 1,5 2,5 3,3 13,03 383,70 € 5.000,03 € 
Club Atletisme Canet 1,5 1 0,72 0,2 0,5 3,92 383,75 € 1.504,30 € 
Club Bàsquet Canet 5 1,5 1,8 3,7 2,33 14,33 383,75 € 5.500,67 €  
Club Billar Canet 0,35 0,3 0,7 0,2  1,55 383,75 € 594,81 € 
Club Botxes Canet 1,4 0,6 0,39 0,5 0,5 3,39 383,75 € 1.300,91 € 
Club Ciclista Canet 0,28 0,7 0,24 0,22 0,1 1,54 383,75 € 590,98 € 
Club Escacs Canet 0,5 0 0,42 0,41 0,5 1,83 383,75 € 702,26 € 
Club Hoquei Canet 0,2  1,23 0,13  1,56 383,75 € 598,65 € 
Club Patinatge Canet 0,65 0 0,67 0,5 0 1,83 383,75 € 700,26 € 
Club Petanca Canet 0,34 0,3 0,3 0,1  1,04 383,75 € 399,10 € 
Club Petanca Maresme 0,34 0,3 0,3 0,1  1,04 383,75 € 399,10 € 
Club Tennis Taula Canet 1 0,6 0,4 0,2 0,4 2,61 383,75 € 1.000,05 € 
Club Twirling Canet 0,1 0,2 0,5 0,1 0,4 1,3 383,75 € 498,88 € 
Societat Colombòfila 0,3 0,2 0,4 0,27 0,2 1,37 383,75 € 525,74 € 
Societat de Pesca "La Daurada" 0,5 0,4 0,4 0,2  1,50 383,75 € 575,63 € 
Club Tir al Plat 0,3  0,27 0,3 0,13 1,00 383,75 € 383,75 € 
RACE Canet 1,75 0,40 1,00 1,40 0,50 5,00 383,75 € 1.917,98 € 
Moixons 0,34  0,20 0,50  1,04 383,75 € 400,64 € 
Escola Atletisme 1,00  0,50 0,20 0,00 1,70 383,45 € 651,87 € 
Feetwalking 0,50  0,50 0,50  1,50 383,45 € 575,18 € 
Motos clàssiques   0,50  0,25 0,75 383,45 € 287,59 € 
Triesport 1,00  0,55  0,55 2,10 383,45 € 805,25 € 
      85,16  30.897,89 € 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. 
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 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
general de subvencions. 

 Convocatòria 1/2014, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social., artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2014. 

 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Tal i com s’ha mencionat anteriorment, pel que respecte al termini per presentar 
les sol·licituds, l’acord de Junta de Govern de data 6 de març de 2014, establia 
una data límit de 15 de setembre, no obstant l’anterior, les bases publicades 
establien “que el termini per presentar les sol·licituds de les subvencions és de 30 
dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”, això és fins el dia 23 d’abril de 
2014, i per altre banda, l’anunci publicat a la pàgina web establia un altre data no 
coincident amb cap de les anteriors, això es 14 d’abril. 
 
Aquest termini serà improrrogable.  
 
El següents resum per cada data possible, les entitats que estarien fora de termini: 
 
 

 
 
 

Web B.O.P Acord

NOM ENTITAT 14/04/2014 23/04/2014 15/09/2014

Col .leg.St.Rosa  Li ma 23/04/2014

Cop de Rock 15/04/2014

Otaku Soul 15/04/2014

Canet Futbol  Cl ub 17/04/2014

Canet Futbol  Sa la 22/04/2014

Cl ub Hoquei  Canet 23/04/2014

Cl ub Patinatge Canet 23/04/2014

Cl ub Petanca  Canet 23/04/2014

Cl ub Petanca  Mares me 22/04/2014

Cl ub Twirl i ng Canet 23/04/2014

Societat Colombòfi l a 23/04/2014

Societat de Pes ca  "La  Daurada" 23/04/2014

Cl ub Ti r a l  Pl at 16/04/2014

RACE Canet 17/04/2014

Moixons 22/04/2014

Cl ub esporti u Canet run 23/04/2014

Feetwal king 23/04/2014

Tries port 23/07/2014
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CONCLUSIONS 
 
Atès que es proposa l’atorgament de subvencions a entitats que podrien haver 
presentat la seva sol·licitud FORA DE TERMINI, informo DESFAVORABLEMENT 
a l’atorgament de les subvencions que hi figuren en l’apartat anterior. 
 
És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 
d’oportunitat que motiva aquest informe.” 
 
Atès que segons l’article 5 de la convocatòria, l’òrgan competent per atorgar les 
subvencions és la Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar les quantitats que s’esmenten a les entitats que es relacionen, 
d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 1/2014, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, 
artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg: 
 

  1 2 3 4 5 Total Valor/Punt 
 
Subvenció 

Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p    
         
Entitats d’Educació         
         
Escola  Misericòrdia 32 19 14 15 0 80 37,50 3.000,00 € 
Col·legi Sta. Rosa de Lima 3 2 3 3 0 11 37,50 412,50 € 
Institut Lluís Domènech i Montaner 7 3 3 4 0 17 37,50 637,50 € 
Col·legi Yglesias 6 2 2 1 0 11 37,50 412,50 € 
Escola  Turó del drac 15 5 12 9 0 41 37,50 1.537,50 € 
Secció Institut Canet de Mar 9 3 3 7 0 22 37,50 825,00 € 
AMPA Turó del drac 5 2 2 2 0 11 37,50 412,50 € 
AMPA Escola Misericòrdia 8 2 4 1 0 15 37,50 562,50 € 
AMPA Col·legi Sta. Rosa 6 2 3 2 0 13 37,50 487,50 € 
AMPA Institut Lluís Domènech i 
Montaner 8 2 4 1 0 15 

37,50 562,50 € 

Junta Rectora Col·legi Yglesias 2 1 1 1 0 5 37,50 187,50 € 
AMPA EBM El Palauet 4 2 3 3 0 12 37,50 450,00  € 
Assoc.Cultural Mares Malabaristes 1     1 37,50 37,50 € 
Agents Civics de Canet  2 1 2 3 0 8 37,50 300,00 € 
AMPA Secció d’Institut de Canet  7 2 3 4 0 16 37,50 600,00 € 

                                                                                                                               
10.425,00 € 
 

  1 2 3 4 5 Total Valor/Punt 
 
Subvenció 

Nom Entitat 
35
p 20p 15p 15p 15p   
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Entitats de Cultura         
ACPO 30 15 7 10 10 72 55,50 3.996,00 € 
Orfeó Misericòrdia 10 5 3 2 2 22 55,50 1.165.50 € 
Amics del Ball 15 13 6 1 10 45 55,50 2.485,00 € 
CEC 7 5 2 2 2 18 55,50 900,00 € 
Colla de Diables 8 7 6 5 5 31 55,50 1.720,50 € 
Plataforma llengua 3 3 1 1 1 9 55,50 490,50 € 
Amics de la Sardana 5 6 5 3 3 22 55,50 1.221,00 € 
Perkutes de Canet 3 2 3 1 1 10 55,50 555,00 € 
Ass.CulturalSoroll.Som 8 8 8 4 1 29 55,50 1.609,50 € 
Ed.Pins 7 6 5 5 4 27 55,50 1.498,50 € 
Sisè Sentit 1 1 1 1 1 5 55,50 277,50 € 
CEDIM 6 5 4 4 3 22 55,50 1.221,00 € 
AMPA Misericòrdia 1 1 1 1 1 5 55,50 277,50 € 

17.538,00€ 
 
 

  1 2 3 4 5 Total Valor/Punt 
 
Subvenció 

Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p    
         
Entitats de Joventut         
Cop de Rock 31 15 11 12 15 84 7,57 636,08 € 
 25 11 7 5 8 56 7,57 424,05 € 
DEKAA 31 15 11 12 15 84 7,17 616,98 € 
 25 11 7 5 8 56 7,57 424,05 € 
Esplai Bitxus 31 18 7 7 5 68 7,57 514,92 € 
Casal d’Asia 20 8 9 1 5 43 7,57 325,61 € 
Otaku Soul 10 10 2 7 0 29 7,57 219,60 € 
 10 10 2 7 0 29 7,57 219,60 € 

                                                                                                                                
3.399,99 € 
 
 

  1 2 3 4 5 Total Valor/Punt 
 
Subvenció 

Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p    
         
Entitats de Serveis Socials         
AECC – Catalunya Contra el Càncer- 
Junta local de Canet de Mar 10 10 0 0 7 27 33,80 912,68 € 
Associació “Terra i Cel “ 35 20 15 15 15 100 33,80 3.380,28 € 
Fundació Privada Marpí 5 5 5 0 0 15 33,80 507,04 € 
Fundació El Maresme 25 15 10 10 10 70 33,80 2.366,20 € 
Associació de Gent Gran l’Esplai 20 20 10 3 0 53 33,80 1.791,55 € 
Fundació Privada Lar 5 5 5 0 5 15 33,80 507,04 € 
Associació d’ajut humanitari GEA XXI 5 10 5 5 10 35 33,80 1.183,10 € 
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Associació de voluntaris i amics de 
l’Hospital (AVAH) 10 10 5 5 10 40 

33,80 
1.352,11 € 

                                                                                                                               
12.000,00 € 
 

  
1 2 3 4 5 Total 

Valor/Pu
nt 

 

       Subvenció 
Nom Entitat 35p 20p 15p 15p 15p    
         
Entitats d’Esports         
Associació Mar i Vent 0,76  0.76   1.26 383,75 € 483,53 € 
Canet Futbol Club 5 1,5 1,8 4,9 1,1 14,33 383,75 € 5.500,67 € 
Canet Futbol Sala 4,3 1,5 1,5 2,5 3,3 13,03 383,70 € 5.000,03 € 
Club Atletisme Canet 1,5 1 0,72 0,2 0,5 3,92 383,75 € 1.504,30 € 
Club Bàsquet Canet 5 1,5 1,8 3,7 2,33 14,33 383,75 € 5.500,67 €  
Club Billar Canet 0,35 0,3 0,7 0,2  1,55 383,75 € 594,81 € 
Club Botxes Canet 1,4 0,6 0,39 0,5 0,5 3,39 383,75 € 1.300,91 € 
Club Ciclista Canet 0,28 0,7 0,24 0,22 0,1 1,54 383,75 € 590,98 € 
Club Escacs Canet 0,5 0 0,42 0,41 0,5 1,83 383,75 € 702,26 € 
Club Hoquei Canet 0,2  1,23 0,13  1,56 383,75 € 598,65 € 
Club Patinatge Canet 0,65 0 0,67 0,5 0 1,83 383,75 € 700,26 € 
Club Petanca Canet 0,34 0,3 0,3 0,1  1,04 383,75 € 399,10 € 
Club Petanca Maresme 0,34 0,3 0,3 0,1  1,04 383,75 € 399,10 € 
Club Tennis Taula Canet 1 0,6 0,4 0,2 0,4 2,61 383,75 € 1.000,05 € 
Club Twirling Canet 0,1 0,2 0,5 0,1 0,4 1,3 383,75 € 498,88 € 
Societat Colombòfila 0,3 0,2 0,4 0,27 0,2 1,37 383,75 € 525,74 € 
Societat de Pesca "La Daurada" 0,5 0,4 0,4 0,2  1,50 383,75 € 575,63 € 
Club Tir al Plat 0,3  0,27 0,3 0,13 1,00 383,75 € 383,75 € 
RACE Canet 1,75 0,40 1,00 1,40 0,50 5,00 383,75 € 1.917,98 € 
Moixons 0,34  0,20 0,50  1,04 383,75 € 400,64 € 
Escola Atletisme 1,00  0,50 0,20 0,00 1,70 383,45 € 651,87 € 
Feetwalking 0,50  0,50 0,50  1,50 383,45 € 575,18 € 
Motos clàssiques   0,50  0,25 0,75 383,45 € 287,59 € 
Triesport 1,00  0,55  0,55 2,10 383,45 € 805,25 € 
      85,16  30.897,89 € 

 
 
SEGON.- Establir que el pagament de les subvencions es farà en dos terminis, 
una bestreta del 50% durant l’any 2014 i l’altre 50% una vegada justificada la 
despesa.  
 
TERCER.- Autoritzar les despeses generades amb càrrec a les partides del 
pressupost de l’any 2014 que es detallen, d’acord amb les operacions de retenció 
de crèdit que es detallen: 
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Finalitat    Partida pressupostària Dotació 
econòmica 
 
Cultura    31 33000 48900   17.500 € 
Esports    52 34000 48900   32.300 € 
Joventut    41 33700 48906     3.400 € 
Ensenyament    51 32100 48000   10.470 € 
Medi Ambient    22 17000 48900        600 € 
Benestar Social i Família  40 23000 48900   12.000 € 
 
9.-CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES A LA SRA. DRS PER A LA 
REFORMA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES UBICAT AL 
CARRER SANT FELIU XX. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. DRS, en nom i representació d’ella 
mateixa, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la reforma de 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat al carrer Sant Feliu XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 1 d’octubre de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada es constata que es proposen 
modificacions del projecte que justifiquen l’acompliment de la normativa en els 
punts esmenats a l’informe anterior.  
 

El projecte modificat acompleix els paràmetres normatius d’aplicació i, 
conseqüentment, s’informa FAVORABLEMENT la corresponent sol·licitud de 
llicència d’obres majors”. 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 2 d’octubre d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la documentació 
presentades per la senyora DRS per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a 
la reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat al carrer Sant Feliu, XX, de 
Canet de Mar, s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 14/07.2014, registrat d’entrada amb el número 3637, la 
senyora DRS ha sol·licitat llicència d’obres majors per a la reforma de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres ubicat al carrer Sant Feliu, XX, de conformitat amb el projecte 
tècnic redactat per l’arquitecte JRC, i visat amb el número XXXXXXXX, de data 
18.06.2014. 
 
2n.- L’arquitecta ha emès, en data 01.10.2014, informe favorable sobre la concessió del 
permís sol·licitat, per tal com l’actuació projectada s’ajusta plenament a les prescripcions 
tècniques legalment establertes. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), emetre el següent 
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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 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 s’ha iniciat a sol·licitud de la 
interessada. La sol·licitud ha de complir els requisits establerts a l’article 70 LRJPAC, ha 
d’anar documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 117 
de les Normes Subsidiàries de Planejament, i ha de precisar 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.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació provisional en 
concepte d’ICIO, taxes urbanístiques i que han estat dipositades les fiances per garantir la 
correcta reposició dels elements urbanístics municipals i la correcta gestió dels residus. 
 
També s’ha efectuat la liquidació per ocupació de la via pública. 
 
Quart.- Pel que fa els residus de la construcció generats, la Disposició Addicional 
Tercera.2.a de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl disposa que els sol·licitants d’una llicència hauran de: 
 

a) incorporar en la documentació presentada una valoració del volum previsible i 
característiques dels residus, així com de les operacions de destriament o recollida 
selectiva projectades, que es verificarà pels SSTTMM. 
 
b) acreditar davant l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus, separats per tipus. 
En aquest document ha de constar el codi de gestor i el domicili de l’obra.  
 
c) acreditar davant l’Ajuntament i, si s’escau, davant l’Agència de Residus, la 
correcta gestió, el que es farà un cop finalitzada l’obra. 
 

El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), estableix a l’article 11 que l’import de la fiança que 
s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els residus de la 
construcció i demolició, es fixa en 11 €/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb 
un mínim de 150 euros. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de la garantia però no es 
justifica haver donat compliment al requisit b) transcrit, per la qual cosa, s’informa 
FAVORABLEMENT, no obstant, abans de l’inici de les obres caldrà acreditar davant 
l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que 
garanteixi la correcta destinació dels residus, separats per tipus. En aquest document ha 
de constar el codi de gestor i el domicili de l’obra.” 
 
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. 
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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 a la Sra. DRS per a la reforma de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres ubicat al carrer Sant Feliu número XX, d’acord al projecte 
bàsic i executiu de l’arquitecte JRC, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, condicionada a : 
 

- Abans de l’inici de les obres caldrà acreditar davant l’Ajuntament haver 
signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la 
correcta destinació dels residus, separats per tipus. En aquest document 
ha de constar el codi de gestor i el domicili de l’obra.  

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil quatre-cents catorze euros amb noranta-dos 
cèntims (1.414,92 €) 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 set-cents set euros amb 
quaranta-sis cèntims (707,46 €) i dels residus de construcció per import de cent 
cinquanta euros (150,00 €). 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. 
 
10.- RELACIO DE DECRETS DEL DIA 29 DE SETEMBRE AL 3 D’OCTUBRE  
DE 2014 
 
Núm. de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1322 29/09/2014 Resolució expedient sancionador de civisme a 
SMCH 

 

1323 29/09/2014 Canvi de nom cementiri  
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Núm. de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1324 29/09/2014 Renovació tarja de minusvàlua  
1325 29/09/2014 Tarja de minusvàlua  
1326 29/09/2014 Incoació expedients trànsit  
1327 29/09/2014 Festa Bitxus  
1328 29/09/2014 Esplai Olivera Rodona  
1329 29/09/2014 Nomenament coordinadora municipal de la 

consulta 9N 
 

1330 29/09/2014 Línies fonamentals del pressupost de 2015  
1331  Segon expedient sancionador animals a P.B.  
1332 01/10/2014 Administrador WTP  
1333 01/10/2014 Despeses setmanals  
1334 01/10/2014 Incoació sancionadora de animals a l'EA  
1335 01/10/2014 Incoació sancionadora de civisme per venta 

ambulant Sra. EMG 
 

1336 01/10/2014 Adjudicació subministrament gestor 
d'expedients 

 

1337 02/10/2014 Sobreseïment procediment ordre d'execució, c/ 
Xaró Baix, XX 

 

1338 02/10/2014 Autorització sopar envelat a K80NET  
1339 02/10/2014 Canvi de nom activitat venda de roba R. 

Buscarons, XX 
 

1340 02/10/2014 Sobreseure expedient sancionador escombraries 
incoat al Restaurant de R. Pinar, XX 

 

1341 02/10/2014 Contractació gestor de cues OAC  
1342 02/10/2014 Autorització a PP de la festa del 12 d'octubre  
1343 03/10/2014 Desestimació revisió ofici expedient 96978  
1344 03/10/2014 Sancionador civisme venda ambulant ALG  
1345 03/10/2014 Sancionador de civisme venda ambulant PAH  
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.52 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 



Ref: S/Anm 
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