
EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/iu

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 29 D’ABRIL DE 2014

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció
de dades.

Caràcter: ordinari
Hora que comença: 20.20 hores
Hora que acaba: 20.25 hores
Lloc: Despatx de l’Alcaldia

PRESIDEIX

Jesús Marín i Hernàndez, alcalde

HI ASSISTEIXEN

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

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA

Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern

ACTUA COM A SECRETÀRIA

Núria  Mompel  Tusell,  secretària  municipal.També  hi  assisteix  Daniel  Martín
Enrique, interventor municipal

ORDRE DEL DIA

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 24.04.14

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals
3) Aprovació relació de despeses
4) Aprovació del conveni de col·laboració amb l’AMPA de la secció d’institut de

Canet de Mar per a l’any 2014
5) Relació de decrets des del dia 14 fins al dia 17 d’abril de 2014
6) Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  SI  S’ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 24.04.13
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Vista  i  trobada  conforme  l‘acta  de  la  sessió  de  la  Junta  de  Govern  Local
ordinàriadel dia 24 d’abril de 2014 i de conformitat amb allò que es disposa a
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i
l’article 109 del ROF, per unanimitat sen’acordal’aprovació.

2.-DONAR  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  JUDICIALS  D’ASSUMPTES
MUNICIPALS

2.1.-  Diligència d’ordenació, de 24 d’abril  de 2014, de la  secretària judicial  del
Jutjat  Contenciós Administratiu  número 14 de Barcelona amb relació  al  recurs
ordinari 382/2013, interposat per la Subdelegació del Govern a Barcelona contra
l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant la qual atorga un termini de vint dies a
l’Ajuntament de Canet de Mar per contestar la demanda.

Es dóna compte.

2.2.-  Resolució,  de  22  d’abril  de  2014,  del  magistrat  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu  número 1 de Barcelona amb relació  al  recurs ordinari  95/2013-4
interposat per Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA contra
l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant la qual s’admet a prova el recurs amb el
termini legal per dur-lo a terme.

Es dóna compte.

2.3.-  Resolució,  de  6  de  març  de  2014,  del  magistrat  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu número 3 de Barcelona, amb relació al recurs ordinari 141/2009-B
interposat  pel  senyor David Sainz Viladecans contra  l’Ajuntament de  Canet de
Mar, mitjançant la qual s’arxiven les actuacions del recurs perquè s’ha presentat
escrit al Jutjat on es comunica que les parts han arribat a un acord.

Es dóna compte.

3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES

Vista la relació de despeses de data 29 d’abril de 2014, de l’Ajuntament per import
de 61.262,12 €, corresponent a la relació de la mateixa data, F/2014/15.

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 d’abril de 2014, per import
de 61.262,12 €, corresponent a la relació F/2014/15 de la mateixa data.

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

2



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/iu

SEGON.- Aplicar  les  anteriors  despeses  a  les  partides  pressupostàries
corresponents del pressupost de la corporació municipal de l’any 2014.

4.-  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AMPA DE LA
SECCIÓ D’INSTITUT DE CANET DE MAR, 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.

Vist 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 l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Secció d’Institut de Canet
de Mar (AMPA Sec. Ins. Canet) que és una entitat local constituïda, l’any 2013,
reconeguda per la Generalitat i inscrita al registre municipal d’entitats.

Atès que bona part dels  objectius de l’associació  poden ser considerats de  “fi
públic” i que alguns d’ells són coincidents amb els objectius de l’Ajuntament en
relació als centres educatius i a les famílies.  

Vist que des de la constitució de l’entitat esmentada, aquesta ha desenvolupat
diversos  projectes  per  donar suport  a  les  iniciatives i  als  projectes  del  centre
educatius al qual pertanyen.

Vist  el  decret  de  l’Alcaldia  núm.  102/2014,  de  24  de  gener,  en  què  es resol
subscriure  un conveni  de col·laboració   individualitzat  amb l’entitat esmentada,
s’aprova la despesa i s’estableix les formes i terminis de pagament i justificació.

Atès el conveni de col·laboració a signar entre l’AMPA de la Secció d’Institut 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 l’AMPA de la Secció
d’Institut de Canet de Mar.

Canet de Mar,       abril de 2014

REUNITS

D’una part l’Il·lustríssim Sr. Jesús Marín i Hernàndez, amb DNI xxxxxxx en la seva
qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la secretària general
de la corporació Núria Mompel Tusell, com a assessora legal preceptiva segons allò
que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
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I d’altra part el Sr. OFB, amb DNI    xxx  , president de l’AMPA de la Secció d’Institut
de Canet de Mar amb domicili a Canet de Mar.

Es reconeixen mútuament la capacitat  legal  necessària per formalitzar el present
conveni.

EXPOSEN

Que el  curs 2013-2014 s’ha posat  en marxa al  municipi un nou centre educatiu
públic, la Secció d’Institut de Canet de Mar, que escolaritza un total de 67 alumnes
de 1r d’ESO.

Que arran de la posada en marxa del nou centre s’ha constituït  l’Associació de
Mares i Pares d’Alumnes de la Secció d’Institut de Canet de Mar (AMPA Sec. Ins.
Canet) que és una entitat local constituïda, l’any 2013, reconeguda per la Generalitat
i inscrita al registre municipal d’entitats amb el núm. 90

Que segons figura a l’article 2 dels estatus de l’entitat les objectius de l’associació
són:

a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i
mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i  els seus
òrgans de govern i de participació, en tot  allò que fa referència a l’educació
dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre. 

b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
c) Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la

gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells

escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del  centre en els àmbits social,  cultural,  econòmic i

laboral de l’entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del  centre i  cooperar amb el Consell

Escolar  en  l’elaboració  de  directrius  per  a  la  programació  d’activitats
complementàries, extraescolars o de serveis.

g) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant
cultural com l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

h) D’altres  que,  en  el  marc  de  la  normativa  educativa,  els  assignin  els  seus
estatuts.

i) Promoure i realitzar tota mena d’activitats físiques i esportives.
j) Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.

Que durant  el  primer  curs d’existència del  nou centre i  de l’AMPA de la  Secció
d’Institut de Canet de Mar s’ha iniciat diversos projectes amb l’esforç de les famílies
com  ara activitats  d’Educació  Física,  la  compra socialitzada de  llibres  de  text  i
l’adquisició d’un fons bibliogràfic bàsic per al centre.

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 els objectius esmentats de l’AMPA de la Secció d’Institut  de Canet de Mar
poden ser considerats de “fi públic” i, per tant, subvencionats per l’Ajuntament de
Canet de Mar.
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Que el  pressupost  vigent  de la corporació per a l’exercici 2014 té consignada la
quantitat de 600,00 € en concepte de subvenció per a l’entitat AMPA Sec. Institut de
Canet, amb càrrec a la partida 51 32100 48901. 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 l’AMPA de la Secció d’Institut de Canet
comparteixen, entre d’altres, l’objectiu de desenvolupar activitats com són:
a) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
b) Facilitar la col·laboració del  centre en els àmbits social,  cultural,  econòmic i

laboral de l’entorn.
c) Col·laborar en les activitats educatives del  centre i  cooperar amb el Consell

Escolar  en  l’elaboració  de  directrius  per  a  la  programació  d’activitats
complementàries, extraescolars o de serveis.

d) Promoure les activitats de formació dels pares i mares,  tant des del  vessant
cultural com l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

e) Promoure i realitzar tota mena d’activitats físiques i esportives.
f) Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.

SEGONA.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i l’AMPA Sec. Institut de Canet
de  Mar  comparteixen  els  objectius  esmentats  anteriorment,  el  projecte  que
l’Ajuntament subvencionarà serà el de l’adquisició de fons bibliogràfic bàsic per al
centre.

TERCERA.- L’AMPA Sec. Institut de Canet declara complir els requisits següents
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.
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QUARTA.-  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
600,00 €, que es pagarà el 100% de la subvenció una vegada justificada la despesa.

CINQUENA.- És obligació de l’AMPA Sec. Institut de Canet de Mar:

- 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.

SISENA.- 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

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

6



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/iu

 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.

a) La liquidació econòmica de l'activitat.
b) 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. 
c) Una  relació  detallada  d’altres  ingressos  o  subvencions  que  hagin  finançat

l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

SETENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2014.

VUITENA – 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.

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 d’Alcaldia
de Benestar Social, Família i Joventut, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  amb  l’AMPA Secció  Institut  de
Canet de Mar per a l’any 2014.

SEGON.-  Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin
necessaris per dur a terme aquest acord.

5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 14 FINS AL DIA 17 D’ABRILDE 2014

Núm. Data Resum
494 14/04/2014 Parella estable
495 14/04/2014 Nomenament alcalde accidental
496 14/04/2014 estimació d’un recurs d’una multa de trànsit de l’expedient 

sancionador P130738744
497 15/04/2014 Nomenament cap accidental Policia Local
498 15/04/2014 Modificació pressupost Promoció Econòmica
499 15/04/2014 Despeses setmanals
500 15/04/2014 Canvi nom francfurt riera de la Torre, XX
501 15/04/2014 Canvi nom Gelateria riera Sant domènec, XX
502 16/04/2014 Targeta discapacitat
503 16/04/2014 Targeta discapacitat
504 16/04/2014 Targeta discapacitat
505 16/04/2014 contractació redacció projecte i direcció facultativa obres accés 
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Núm. Data Resum
camp de futbol

506 16/04/2014 Autorització venda llibres Punt Clau
507 16/04/2014 Devolució fiança restaurant Pica Pica
508 16/04/2014 Autorització terrassa estiu quiosc plaça Universitat
509 16/04/2014 Assabentat venda pa ronda doctor anglès XX
510 16/04/2014 Declaració desert procediment negociat subministrament vestuari 

brigada
511 16/04/2014 Incoació expedient subministrament peces vestuari brigada
512 16/04/2014 aprovació IRPF mes de març
513 17/04/2014 Manament de pagament a justificar sortida UGG
514 17/04/2014 Manament de pagament a justificar sortida UGG
515 17/04/2014 Manament de pagament a justificar sortida UGG
516 17/04/2014 Manament de pagament a justificar sortida UGG

6.- PRECS I PREGUNTES

Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole
i problemàtica municipal.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.25 hores
de tot el que jo com a secretàriacertifico.

La secretària L’alcalde

Núria Mompel Tusell Jesús Marín i Hernàndez
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