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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 30 DE JULIOL 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: 21.41 hores 
Hora que acaba: 22.35 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàandez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSEN LA  SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació conveni col·laboració amb Càritas Parroquial de Canet de Mar, en el 
marc de la subvenció nominativa per a l’any 2014 

2) Aprovació conveni col·laboració amb Sàlvia Associació de Dones, en el marc 
de la subvenció nominativa per a l’any 2014 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS 
PARROQUIAL DE CANET DE MAR, 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 
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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. 
 
Que entre els fins estatutaris de Càritas Parroquial de Canet de Mar 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 dificultats per a la 
seva integració social. 
 
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar 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 Càritas Parroquial de Canet de Mar 
hi ha un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social. 
 
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar també està disposada a col·laborar 
amb l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries a les 
competències pròpies locals. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Càritas Parroquial de Canet de Mar i 
l’Ajuntament 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 Càritas 
Parroquial de Canet de Mar, any 2014. 
 
Canet de Mar,  
 
REUNITS 
 
D’una part l’Il·lustríssim Sr. Jesús Marín i Hernàndez, 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 el Mossèn Salvador Juanola Cadena, president de Càritas Parroquial 
de Canet de Mar (a partir d’ara Càritas), amb domicili a Canet de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 
EXPOSEN 
 
Que Càritas és una entitat local constituïda l’any 2008, reconeguda per Càritas 
Diocesana de Girona i que desenvolupa tasques d’ajut a persones necessitades 
mitjançant donatius i/o voluntariat. 

 
Que Càritas desenvolupa de forma continuada al llarg de l’any tot un seguit 
d’activitats en coordinació amb els serveis socials municipals. 
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Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol 
altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de subvencions, de 
data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 

 
Que les esmentades línies de treball de Càritas poden ser considerades de “fi 
públic” i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2014 té consignada la 
quantitat de 2.500,00 € en concepte de subvenció per a l’entitat Càritas Parroquial 
de Canet de Mar, amb càrrec a la partida 40 23000 48027. 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. 

 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas comparteixen, entre d’altres, 
l’objectiu de desenvolupar activitats socials conjuntes, com poden ser: 
 

- 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 tres entitats 
en aquest projecte. Sota la valoració tècnica de les necessitats per 
part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, Càritas 
col·laborarà en la compra dels aliments complementaris de primera 
necessitat que facin falta a més de participar en tota l’organització 
del projecte 

- atenció a les demandes puntuals d’emergència social, prèviament 
pactades amb els serveis socials, amb els recursos humans i 
materials de què disposa l’entitat 

- organització i funcionament del rober 
- qualsevol altra activitat, programa, servei, projecte o iniciativa de 

caire social que es pugui desenvolupar de mutu acord amb 
l’ajuntament, com proporcionar ajuts tècnics puntualment. 

 
SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats, Càritas 
s’haurà de coordinar amb els serveis socials municipals. 
 
TERCERA.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas han acordat treballar 
en un seguit d’activitats socials conjuntament, el projecte que l’Ajuntament 
subvencionarà serà el de Canet Aliments, concretament la compra d’aliments de 
primera necessitat. 
 
QUARTA.- Càritas declara complir els següents requisits necessaris per a l’obtenció 
de subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir 
els certificats corresponents: 
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a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques o l’impost sobre societats. 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a compte. 
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si 
s’escau, les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost 
sobre el valor afegit. 
d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els articles 
93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, durant el període 
en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei abans esmentada. 
e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període 
executiu, llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin 
ajornades, fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 
f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte 
contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 
 
CINQUENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2014 al 
finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció per un import de 
2.500,00 €, que es pagarà en dos terminis: una bestreta del 50% durant l’any 2014 i 
l’altre 50% una vegada justificada la despesa. Com a justificant, Càritas aportarà les 
factures corresponents a la despesa per la compra d’aliments de primera necessitat 
del projecte Canet Aliments. 
 
SISENA.- És obligació de Càritas: 
 

- 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. 
 
SETENA.- 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 
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període corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import 
subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 
 
- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 
 
 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 Identificació NIF del contractista 
 Número de factura 
 Lloc i data d’emissió de la factura 
 Descripció del subministrament o servei 
 Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el preu, 

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

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

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

e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
 
g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 
 
VUITENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2014. 
 
NOVENA – 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. 

 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 965/2014, de 8 de juliol de 2014, pel qual es va 
resoldre subscriure un conveni individualitzat amb l’entitat Càritas Parroquial de 
Canet de Mar, 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. 
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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 Càritas Parroquial de 
Canet de Mar, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2014. 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 2.500,00 € a favor de l’entitat Càritas, 
corresponent a la subvenció nominativa de l’exercici en curs, d’acord amb 
l’operació de retenció de crèdit núm. 148/2014. 
 
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 alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar, 
així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB SÀLVIA 
ASSOCIACIÓ DE DONES, 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. 
 
Que entre els fins estatutaris de Sàlvia Associació de Dones figura la promoció 
d’activitats per a la dona i que dita entitat desenvolupa de forma continuada durant 
l’any, tot un seguit d’activitats en coordinació amb els serveis socials municipals. 
 
Atès que Sàlvia Associació de Dones 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 Sàlvia Associació de Dones hi ha 
un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social. 
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Atès que Sàlvia Associació de Dones també està disposada a col·laborar amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències 
pròpies locals. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Sàlvia Associació de Dones i 
l’Ajuntament 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 Sàlvia 
Associació de Dones, any 2014. 
 
Canet de Mar,  
 
REUNITS 
 
D’una part l’Il·lustríssim Sr. Jesús Marín i Hernàndez, 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. Roser Carbonell Tapis, presidenta de Sàlvia, Associació de 
Dones de Canet de Mar (a partir d’ara Sàlvia), amb domicili a Canet de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 
EXPOSEN 
 
Que Sàlvia és una entitat local constituïda l’any 2001, reconeguda per la Generalitat 
i que desenvolupa tasques de promoció de la dona. 

 
Que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia existeix l’interès mutu de coordinar-
se per dur a terme algunes activitats de promoció a la dona, com a complementàries 
de les competències pròpies locals, per tal de fer més eficaç l’atenció a aquest 
sector de la població. 

 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol 
altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de subvencions, de 
data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 

 
Que les esmentades línies de treball de Sàlvia poden ser considerades de “fi públic” 
i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2014 té consignada la 
quantitat de 1.680,00 € en concepte de subvenció per a l’entitat Sàlvia Associació 
de Dones, amb càrrec a la partida 40 23000 48029. 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. 

 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 
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CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia comparteixen, entre d’altres, 
l’objectiu de desenvolupar activitats com podem ser: 

- proporcionar assessorament jurídic a dones que ho requereixin 
- oferir suport psicològic puntual 
- inclusió de dones amb problemes dins les activitats organitzades 

per l’entitat 
- organitzar xerrades i/o conferències d’interès general i sortides 

culturals 
 
SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats, Sàlvia 
s’haurà de coordinar amb els serveis socials municipals. 
 
TERCERA.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia han acordat compartir 
l’objectiu de desenvolupar activitats diverses, el projecte que l’Ajuntament 
subvencionarà serà el de sortides culturals i/o material que requereixi l’associació. 
 
QUARTA.- Sàlvia declara complir els següents requisits necessaris per a l’obtenció 
de subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir 
els certificats corresponents: 
 

a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques o l’impost sobre societats. 

b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a 
compte. 

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

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

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

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

 
CINQUENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2014 al 
finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció per un import de 
1.680,00 €, 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. 
 
SISENA.- És obligació de Sàlvia: 
 

- 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. 
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- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de 

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

h) La liquidació econòmica de l'activitat. 
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i) 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.  
 
j) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 
 
VUITENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2014. 
 
NOVENA – 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. 
 

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 965/2014, de 8 de juliol de 2014, pel qual es va 
resoldre subscriure un conveni individualitzat amb l’entitat Sàlvia, Associació de 
Dones de Canet de Mar, 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 d’activitats per la dona. 
 
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 Sàlvia Associació de 
Dones, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2014. 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 1.680,00 € a favor de l’entitat Sàlvia, 
corresponent a la subvenció nominativa de l’exercici en curs, d’acord amb 
l’operació de retenció de crèdit núm. 150/2014. 
 
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 alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’entitat Sàlvia Associació de Dones de 
Canet de Mar, així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.45 hores 
de tot el que jo com a secretària accidentalcertifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
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Cristina Cabruja i Sagré   Jesús Marín i Hernàndez 


