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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 29 DE DESEMBRE 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: 12.30 hores 
Hora que acaba: 14.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel i 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 18.12.14 

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Atorgament de subvencions a Entitats en l’àmbit de cooperació 

internacional, d’acord amb la convocatòria 1/2014, en règim de 
concurrència competitiva 

5) Atorgament de les subvencions sobre l’import sobre béns immobles durant 
l’exercici 2014, 2a convocatòria 

6) Aprovació contracte arrendament de la nau industrial núm. 16 de la 
parcel.la núm. 31 del projecte de reparcel·lació del sector U7-zona 
industrial, Plaça Pere Llauger Prim de Canet de Mar 

7) Aprovació pròrroga i modificació contracte assegurances 
8) Relació de decrets des del dia 9 al 12 de desembre de 2014 
9) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 18.12.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 18 de desembre 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 se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Sol·licitud presentada en data 16.12.2014 per PNA en l’expedient de 
responsabilitat patrimonial, per la qual informa que ha interposat recurs 
d’emparament contra l’Auto 126/2014, dictat per la Sala del contenciós 
administratiu secció 4ª del TSJCat pel qual  inadmet el recurs interposat contra la 
sentència 284/2013 del Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, i 
sol·licita que es mantingui la suspensió de l’expedient fins al pronunciament del 
Tribunal Constitucional. 
 
S’acorda aixecar la suspensió de l’expedient i continuar amb la seva tramitació en 
tant i en quan la mera interposició del recurs d’empara no produeix efectes 
suspensius. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  29 de desembre  de 2014, de 
l’Ajuntament  per import de 78.614,42 €, corresponent a la relació de la 
mateixa data, F/2014/46. 
 
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: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 29 de desembre  de 2014, per 
import de  78.614,42 €, corresponent a la relació F/2014/46  de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2014. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

4.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS EN L’ÀMBIT DE 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL, D’ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA 
1/2014, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. 
 
Atès que la Comissió Permanent del Consell Municipal de Cooperació de Canet 
de Mar (CMCC), en sessió ordinària del dia 17 de desembre, va prendre entre 
d’altres, l’acord següent,  
 

1.- Estudi i valoració de les sol·licituds presentades: 
La Mercè Illa comenta que la seva germana porta un projecte de 
cooperació internacional anomenat “gota a gota” a El Salvador i que el va 
presentar a l’Alcalde. Com a Consell de Cooperació se li fa saber que no 
ens ha arribat aquest projecte però es podrà tenir en compte per properes 
edicions. 
 
S’ha registrat una única sol·licitud. Metges Sense Fronteres, registre 
d’entrada 24-12-14 per “emergències nutricionals al Sudan del Sud. 
 
S’aprova per unanimitat amb 4 vots a favor i percep la totalitat dels punts. 

 
De conformitat amb la proposta elevada per la Comissió Permanent del CMCC, i 
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, i amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar 
Social, Festes Populars i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar la quantitat que s’esmenta a l’entitat que es relaciona, d’acord 
amb els criteris establerts a la convocatòria 1/2014, en règim de concurrència 
competitiva de subvencions en l’àmbit de cooperació internacional:  
 

Entitat 
 
Subvenció 

 
Núm. compte de l’entitat 

MEDICOS SIN 
FRONTERAS, 
ESPAÑA, 
NIF G58277534 

8.519,35,00 

 
 
 
ES57 2100 3063 9922 0011 
0010 

 
SEGON.- Imputar la quantitat de 4.500,00 € a la partida 40 23000 49000 del 
pressupost ordinari de l’exercici 2014 i condicionar l’import restant a l’aprovació 
definitiva del pressupost ordinari de l’exercici 2015. 
 
TERCER.- Notificar l’acord a l’entitat MédicosSinFronteras, recordant que hauran 
de presentar la justificació, d’acord amb l’article 12 de les bases de la 
convocatòria, en el termini establert i aportant la documentació especificada. 
 
QUART .- Notificar-ho a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

5.- ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS SOBRE L’IMPORT SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DURANT L’EXERCICI 2014, 2a CONVOCATÒRIA 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 30 de desembre de 2013 va 
acordar aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 
reguladora de l’impost sobre béns immobles de Canet de Mar.  
 
Atès que, donada la situació econòmica actual, és voluntat d’aquest Ajuntament 
minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb 
situació econòmica desfavorida, corresponent al seu habitatge habitual. 
 
Atès que amb l’anterior objectiu des de la regidoria d’Hisenda s’han preparat unes 
bases per a la concessió de subvencions que contribueixin a l’anterior finalitat. 
 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria 
de les subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que hi ha per a les 
subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa específica que sigui d’aplicació. 
 
Atès que es va aprovar una primera convocatòria per l’atorgament d’una 
subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili 
habitual, per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en 
contribuents amb situació econòmica desfavorida, procedint al pagament total de 
5.705,78 euros de la subvenció, a les persones beneficiàries mitjançant 
transferència bancària, en el compte de l’entitat bancària indicat per la persona 
beneficiària. 
 
Atès que en data 8 d’octubre es van aprovar les bases reguladores per a 
l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, 
corresponent al domicili habitual, per minorar la repercussió econòmica del 
pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida, segona 
convocatòria.  
 
Atès que en aquesta convocatòria s’han presentat 35 sol·licituds per a 
l’atorgament de la subvenció sobre l’import sobre béns immobles, i un cop 
analitzada tota la documentació presentada per els sol·licitants és desprenen les 
següents conclusions: 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 

Nº Nº Registre DNI

1 2014/4611 09159933-E

2 2014/5490 77263080-P

3 2014/5615 23685159-N

4 2014/5625 77525095-F

5 2014/5599 46733788-L

6 2014/5677 77606905-Y

7 2014/5684 46219078-A

8 2014/5700 38821963-X

9 2014/5795 40183690-E

10 2014/5810 38775617-D

11 2014/5819 46549911-G

12 2014/5821 40780132-M

13 2014/5809 38778645-R

14 2014/5745 41972110-P

15 2014/5763 77897298-R

16 2014/5768 46648267-N

17 2014/5769 40886224-K

18 2014/5800 77531368-R

19 2014/5802 77528190-C

20 2014/5808 X2707182J

21 2014/5827 38778520-Z

22 2014/5864 46021727-S

23 2014/5861 38801078D

24 2014/5901 40347113F

25 2014/5847 77531194B

26 2014/5865 38884616B

27 2014/5875 46346375H

28 2014/5891 36830972Z

29 2014/5893 39987908Q

30 2014/5894 36891027Q

31 2014/5895 38656485V

32 2014/5897 38808421S

33 2014/5917 38861361D

34 2014/5913 38823535H

35 2014/6240 38711967T
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la 
Llei, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim 
Intern,de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar les següents subvencions sol·licitades per minorar la 
repercussió econòmica del pagament de l’IBI, en contribuents amb situació 
econòmica desfavorida per a l’exercici 2014 (segona convocatòria): 
 

 
 
SEGON.-  Denegar les sol·licituds de subvenció sol·licitades sobre l’import sobre 
béns immobles, corresponent al domicili habitual, per minorar la repercussió 
econòmica del pagament de l’ IBI en contribuents amb situació econòmica 
desfavorida per a l’exercici 2014 (segona convocatòria), següents : 
 

1. Superar els ingressos bruts màxims. 
2. Incompliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social. 
3. No constar com a propietari o llogater de l’habitatge habitual (que hi hagi 

constància en el contracte de lloguer). 
4. Sol·licitud fora de termini. 
5. No justificar els ingressos de tots els membres de la unitat familiar. 

 

Nº Registre DNI R esolució Import Subv.

2014/5615 23685159-N SI 250,00 €    
2014/5625 77525095-F SI 250,00 €    
2014/5599 46733788-L SI 250,00 €    
2014/5677 77606905-Y SI 250,00 €    
2014/5684 46219078-A SI 250,00 €    
2014/5700 38821963-X SI 250,00 €    
2014/5795 40183690-E SI 250,00 €    
2014/5810 38775617-D SI 250,00 €    
2014/5819 46549911-G SI 250,00 €    
2014/5821 40780132-M SI 250,00 €    
2014/5763 77897298-R SI 250,00 €    
2014/5768 46648267-N SI 250,00 €    
2014/5769 40886224-K SI 250,00 €    
2014/5808 X2707182J SI 250,00 €    
2014/5864 46021727-S SI 250,00 €    
2014/5875 46346375H SI 250,00 €    
2014/5894 36891027Q SI 226,06 €    
2014/5897 38808421S SI 205,56 €    
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

TERCER.- Condicionar respecte a l’acord anterior, a que les sol·licituds 
2014/5901, 2014/5891, 2014/5895 puguin aportar en temps i forma, la 
documentació requerida en quant als ingressos de tots els membres de la unitat 
familiar, entenent que si un cop aportada la documentació, compleixen els 
requisits en quant als ingressos establerts a les bases reguladores, la subvenció 
serà atorgada. 
 
QUART.-  Notificar i publicar a la web municipal i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament,  la llista de les sol·licituds presentades per a l’atorgament de la 
subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili 
habitual, per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’ IBI en 
contribuents amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2014 (segona 
convocatòria).  
 
CINQUÈ.- Procedir al pagament total de la subvenció, a les persones beneficiàries 
mitjançant transferència bancària, en el compte de l’entitat bancària indicat per la 
persona beneficiària.  
 
6.- APROVACIÓ CONTRACTE D’ARRENDAMENT NAU INDUSTRIAL 
UBICADA A LA PARCEL·LA NÚM. 31 POLÍGON INFUDTRIAL CAN MISSÉ 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre,, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de 
l’ordre del dia. 
 

Nº Registre DNI R esolució Motiu

2014/4611 09159933-E NO 2              
2014/5490 77263080-P NO 2              
2014/5809 38778645-R NO 2              
2014/5745 41972110-P NO 1, 2
2014/5800 77531368-R NO 1              
2014/5802 77528190-C NO 2              
2014/5827 38778520-Z NO 2              
2014/5861 38801078D NO 2              
2014/5901 40347113F * 5              
2014/5847 77531194B NO 2              
2014/5865 38884616B NO 3              
2014/5891 36830972Z * 5              
2014/5893 39987908Q NO 2              
2014/5895 38656485V * 5              
2014/5917 38861361D NO 2              
2014/5913 38823535H NO 1, 2
2014/6240 38711967T NO 4              
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

7.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ASSEGURANCES PRIVADES DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR 
 
Atès que l’Alcaldia, mitjançant decret número 1428/2012, de 28 desembre de 
2012, va acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa 
de Contractació en la reunió duta a terme el 13/12/2012, el contracte per a la 
prestació del servei d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de Mar, a 
l’empresa Axa seguros generales, SA, de seguros y reaseguros, pel preu de 
47.101,62 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars, així com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi 
licitador. 
 
Atès que en data 2 de gener de 2013 es va formalitzar el contracte amb l’empresa 
Axa seguros generales, SA, de seguros y reaseguros, per a la prestació del servei 
d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que la clàusula segona del PCAP que regeixen aquest contracte disposa que 
el termini de vigència del contracte serà de dues anualitats, essent prorrogable per 
anualitats, en els termes que preveu l'article 22 de la Llei 50/1980, del contracte 
d’assegurances. 
 
Atès que el proper 31/12/2014 finalitza l’esmentat contracte sense que hagi estat 
possible finalitzar-ne la licitació d’un de nou. 
 
Vista la proposta de pròrroga presentada per la contractista, la qual s’estén a 2 
mesos, finalitzant, per tant, el proper 28/02/2015. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, el contingut literal del qual és 
el següent: 
 

“Montserrat Carbonell Vila, tècnica de RH, havent estat requerits per aquest Ajuntament, per 
emetre informe respecte a la pròrroga del contracte d’assegurança subscrit amb AXA fins al 28 
de febrer de 2015. 
 
I N F O R M A 
 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, en data 1 de gener de 2013, va subscriu amb la companyia AXA, 
un contracte per a la cobertura dels riscos de responsabilitat civil, danys materials, accidents dels 
treballadors i vehicles. 
 
Aquesta pòlissa queda sense efecte el dia 31 de desembre de 2014. 
 
La companyia AXA fa una proposta de prorroga fins al dia 28 de febrer de 2015, amb les 
condicions següents: 

 
1. Accidents: mateixes primes prorratejades per dos mesos. Axa emetrà rebut 

anual i el proper 28/02/15 generarà un extorn de prima no consumida. 
 

2. Vehicles: mateixes primes prorratejades per dos mesos. Axa emetrà rebut anual 
i el proper 28/02/15 generarà un extorn de prima no consumida. 
 

3. Responsabilitat Patrimonial: dos mesos de cobertura fins 28/02/15. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

prima neta 4.500€ 
prima total 4.776,75€ 
franquícia 1.500€          
 

4. Danys Materials: dos mesos de cobertura fins 28/02/15. 
P. Neta ………..   4.000,00 
Impostos  ……..      346,00 
C.C.S…………..      616,30 
P. total període … 4.962,30 € 
Franquícia general :  1.000,00€   

 
L’increment de preus en les pòlisses de responsabilitat civil i de danys materials es justifiquen per 
l’alta sinistralitat que ha tingut l’Ajuntament en aquests dos anys i que han fet que la companyia 
asseguradora hagués d’indemnitzar a l’Ajuntament per imports força elevats;  
 
En relació amb la pòlissa de danys materials, durant l’any 2014, l’Ajuntament de Canet de Mar, 
ha patit dos sinistres importants: 
 
 En data 2 de juny de 2014, es va produir una inundació a l’Escola Bressol, per trencament 

d’una canonada d’aigua, que va causar danys valorats, segons l’informe pericial en 
72.396,54 €, dels quals la companyia AXA va indemnitzar a l’Ajuntament per import de 
43.454,14 € 

 
 En data 29 de juny de 2014, es va produir una inundació al Pavelló municipal, malmetent 

plaques del fals sostre, pintures i paviments, pel que es va indemnitzar a l’Ajuntament per 
import de 1.359,02 € 

 
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri” 

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 d’Hisenda i 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte de prestació del servei 
d’assegurances formalitzat amb la mercantil Axa seguros generales, SA, de 
seguros y reaseguros, en data 2/01/2013, per un termini de 2 mesos, això és fins 
al 28/02/2015. 
 
SEGON.- Revisar el preu del present contracte pel que a les pòlisses de 
responsabilitat patrimonial i danys materials, les quals quedaran de la manera 
següent: 
 
Responsabilitat Patrimonial: 
 
Prima neta:  4.500,00 € 
Prima total: 4.776,75 € 
Franquícia:  1.500,00 € 
 
Danys materials: 
 
Prima neta: 4.000,00 € 
Imp: 346,00 € 
C.C.S.: 616,30 € 
Prima total:  4.962,30 € 
Franquícia:  1.000,00 € 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
TERCER.-En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 2 de 
gener de 2013, a excepció del que s’ha dit al dispositiu segon. 
 
QUART.-Notificar aquests acords al contractista i a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals a tots els efectes. 
 
SETÈ.-Facultar tan àmpliament com sigui menester el Sr. Alcalde per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
8.- RELACIO DE DECRETS DEL DIA 9 AL 12 DE DESEMBRE DE 2014 
 
Núm. Data Resum 
1669 09/12/2014 Adjudicació bar envelat nit de cap d'any 2014-2015 
1670 10/12/2014 Canvi de nom de cementiri 
1671 10/12/2014 Canvi de nom de cementiri 
1672 10/12/2014 Contractació subministrament trituradora 
1673 10/12/2014 Concessió d'un préstec a l'entitat - GEAC XXI 
1674 10/12/2014 Contractació subministrament papereres i cendrers 
1675 10/12/2014 Contractació obres reforma i reparació bany local plaça Manent 
1676 10/12/2014 Despeses setmanals 
1677 11/12/2014 Adjudicació contracte derivat subministrament dos vehicles 

brigada 
1678 11/12/2014 Aprovació de manament de pagament a justificar 
1679 11/12/2014 Contractació campanya recollida selectiva de residus 
1680 11/12/2014 Contractació subministrament 5 contenidors magatzem 
1681 11/12/2014 Contractació remodelació jardineria rotonda barca 
1682 11/12/2014 Contractació manteniment ascensors Policia Local, Biblioteca i 

Casa museu 
1683 12/12/2014 Modificació crèdit generació d'ingressos 
1684 12/12/2014 Anul·lació baixa d'ofici 

 
9.- 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 14.00 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Jesús Marín i Hernàndez 



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 
 
 

11 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 


