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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 9 D’ABRIL DE 2015 

 
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: 19.20 hores 
Hora que acaba: 19.55 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 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 
 
 

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 01.04.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Comunicació de primera ocupació de les obres de construcció d’un habitatge 

unifamiliar al carrer Santa Llúcia número 20 
5) Acceptació de diversos atorgaments d’ajuts de menjador corresponents a 

reclamacions, esmenes, alumnes nouvinguts i situacions sobrevingudes per al 
curs 2014-2015 

6) Acceptació del recurs econòmic en fons de prestació “suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals”   

7) Acceptació atorgament en àmbit d’educació dels ajuts de la xarxa de governs 
locals 2015 

8) Aprovació de l’oferta de places, els criteris complementaris per regular 
d’admissió d’alumnat i  les normes de preinscripció i matrícula a l’escola 
bressol per al curs 2015-2016 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

9) Relació de decrets des del dia 23 al 27 de març de 2015 ( Del nº 313 al nº 346) 
10) Precs i preguntes 

 
 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 01.04.15 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 1 d’abril de 2015 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- Diligència d’Ordenació, de data 2 d’abril de 2015,  de la Secretària Judicial del 
Jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona donant trasllat de la 
taxació de les costes judicials del RCA 261/2013 D, a qui el condemnat JCA  i 
NFS han de fer efectives en la quantia de 500 €, concretament 250 € pels 
honoraris del lletrat que representa a l’Ajuntament i 250 € pels honoraris del lletrat 
que representà a la part codemandada, el Sr. MFA. 
 
Se’n dóna compte 
 
2.2 - Providència, de data 31 de març de 2015, del Magistrat del Jutjat del 
contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, en el RCA 317/2011 C, interposat 
per JJBT , pel qual acorda deixar en suspens l’execució de sentència sol·licitada 
per l’actora en tant no es resolgui sobre l’homologació del conveni regulador 
presentat en el seu dia per les parts i pendent d’homologació 
 
Se’n dóna compte 
 
2.3 - Diligència, de data 30 de març de 2015,  del Secretari judicial del Jutjat social 
núm. 8 de Barcelona, en el procediment d’incapacitat permanent per accident 
laboral i malaltia professional núm. 632/2014-A interposat per JJBT per la qual es 
fa constar la presentació de l’escrit per part de l’actora aclarint els fets exposats a 
la demanda, i de l’escrit presentat per Mutua Universal  sol·licitant la pràctica de 
diligències. 
 
Se’n dóna compte 
 
 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Vista la relació de despeses de data  9 d’abril de 2015, de l’Ajuntament  per 
import de 83.416,53 €, corresponent a la relació F/2015/12 de la mateixa data, 
la relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet F/2015/3 per import de 
4.436,29 €. 
 
 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 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat 
al·legacions.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia 
d’Hisenda, Règim Intern i Esport s’acorda per unanimitat: 

 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 9 d’abril de 2015, per import 
de  83.416,53 €, corresponent a la relació  F/2015/12 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 9 d’abril de 2015 per import 
de 4.436,29 € corresponent a la relació F/2015/3 de la mateixa data  de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet . 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
4.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME COMUNICACIÓ DE 
PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AL CARRER SANTA LLÚCIA NÚMERO xx. 
  
Vista la instància presentada pel senyor AMR, en nom i representació de la 
mercantil ROFISO S.L., amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació 
de les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer Santa Llúcia 
número xx. 

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 13 de març de 2015, el 
contingut del qual és: 
 
“Practicada una inspecció visual a l’habitatge unifamiliar entre mitgeres de 
referència es constata el següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 8/2014. 
 
2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 
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Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació”. 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 de març d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Una  vegada revisada la documentació presentada pel senyor AMR, en nom i 
representació de la mercantil ROFISO, SL, en virtut de la qual comunica a 
l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar portades a terme al carrer Santa Llúcia, xx, de Canet de Mar, s’emet el 
següent informe en base als següents: 
 
Antecedents: 
 
I.- En data 07.02.2014 (registre d’entrada 718), la mercantil ROFISO, SL sol·licita 
llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar portades a 
terme al carrer Santa Llúcia, xx. La llicència és concedida en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local, de data 27.03.2014 (exp. 8/2014). 
 
II.- Mitjançant escrit de data 23.02.15, registrat d’entrada amb el número 1163, el 
senyor AMR, en nom i representació de la mercantil ROFISO, SL comunica la 
primera ocupació de les portades a terme. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en data 
13.03.2015, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les obres 
portades a terme s’ajusten al projecte aprovat i que els béns urbanístics 
municipals no han resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord  amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent 
 
Fonaments de Dret: 
 
Primer: La legislació aplicable és la següent: 
 

- Normes  Subsidiàries de Planejament aprovades per la  Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i 
publicades en el DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 1992, 

- arts. 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), segons redacció de la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer), 

- art. 71.a) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), 

- arts. 90 i 91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual s’aprova  el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), 

- arts.  70 i  següents  de la  Llei 30/1992, de  26 de novembre,  reguladora  
del règim jurídic de les  administracions  públiques  i del  procediment  
administratiu comú, (LRJPAC), 
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- article 27 i següents de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. 

 
Segon: D’acord amb el que estableixen els articles 187.5. TRLU i 71.a) RPLU, 
resta subjecte al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el 
procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i 
ocupació dels edificis i les construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de la 
certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del 
fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les 
modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en 
condicions d’ésser utilitzada. 
 
En el cas present, es tracta de la construcció d’un habitatge unifamiliar per a la 
qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
D’acord amb l’article 27.1 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, la llicència urbanística de primera ocupació acredita el compliment de 
les condicions que estableix la llicència d’obres d’edificació. 
 
Tercer: La primera ocupació l’ha de comunicar l’interessat dins del mes següent a 
la data d’acabament de les obres (art. 91 ROAS). A aquest efecte, es considera 
acabada l’obra quan el  facultatiu  director lliuri un certificat en el qual s’acrediti,  a  
més de la data de l’acabament, el fet que les obres s’han realitzat d’acord amb el 
projecte aprovat o les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que 
l’edificació està en condicions de ser utilitzada. Consta a l’expedient el certificat de 
final d’obra i habitabilitat, visat amb el núm. AQC234, de data 13.10.14, en el qual 
es fa constar que no s’han introduït modificacions substancials durant l’execució 
de l’obra. 
 
Quart.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a 
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal 
observar el que disposa l’article 97 del ROAS, relatiu al procediment a seguir en 
cas de comunicacions: 
 

97.1 Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació  de la 
comunicació, l'administració no manifesta de manera motivada la 
disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, 
sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable. 
 
97.2 Durant l'esmentat termini l'administració ha de requerir, si s'escau, el 
titular de les obres o de l'activitat als efectes següents: 
 
a) Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació 
presentada, o 
b)Perquè l'adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l'execució de 

les obres o l'exercici de l'activitat fins que hagi obtingut la llicència 
preceptiva, l'atorgament de la qual s'ha de subjectar al procediment que 
estableixen els articles 75 i següents d'aquest Reglament. 
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97.3 En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a l'interessat 
suspèn el còmput del termini assenyalat a l'apartat 1. 

 
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 13.03.2015, les obres portades a terme 
s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 8/2014).  
 
Cinquè.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada 
és de l’Alcaldia, si bé fou delegada (la concessió de la llicència de primera 
ocupació) en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 555/2011, de data 
14 de juny  de 2011, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en 
l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 

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 data 14 de juny  de 2011. 

 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, la funcionària sotasignant 
informa favorablement la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada.” 
 
RESULTANT que s’han complert 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. 
 
CONSIDERANT que l’adopciód’aquestacordéscompetènciad’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacionsefectuades per l’AlcaldiamitjançantDecret 
núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposenelsarticles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 
d’agostpelquals’aprova el Text Refós de la Lleid’Urbanisme, i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicacióprèvia de la primera 
ocupació de les obres de construcciód’unhabitatge unifamiliar al carrer Santa 
Llúcia número xx, sol.licitada per la mercantil Rofiso S.L., senseperjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.-Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents euros 
ambquaranta- sis cèntims (300,46 €). 
 
TERCER.-Disposar la devolució de les fiançesdipositades en data 7 de febrer de 
2014, delsvalorsurbanístics en risc per un import de set-cents noranta-set euros 
ambsetzecèntims (797,16 €) i delsresidus de construcció la quantitat de cent 
cinquanta euros (150,00). 
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5.- ACCEPTACIÓ DE DIVERSOS ATORGAMENTS D’AJUTS DE MENJADOR 
CORRESPONENTS A RECLAMACIONS, ESMENES, ALUMNES NOUVINGUTS 
I SITUACIONS SOBREVINGUDES PER AL CURS 2014-2015  
 
 
Atès l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació: 
 
En data 17 d’octubre de 2014 es rep notificació del Consell Comarcal del 
Maresme sobre la resolució de l’ atorgament inicials dels ajuts individuals de 
menjador per al curs 2014-2015.   
 
En data 29 d’octubre de 2014 la Junta de Govern Local va acordar l’acceptació 
dels ajuts amb la distribució per centres que es mostra al quadre següent: 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 59 33.470,70€ 
Escola Turó del drac 40 23.594,10€ 
Col·legi Yglesias 9 4.185,00€ 
Col·legi La Presentació 3 1.320,60€ 
FEDAC Sta. Rosa de Lima 9 4.938,30€ 
Escola Sant Andreu de Llavaneres 1 548,70€ 
Escola El Sot del Camp 1 545,16€ 

TOTAL 122 68.602,56€ 
 
Un cop notificats els ajuts a les famílies i als centres s’ha trobat els canvis 
d’escolarització següents: 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia -2 31.824,60€ 
Escola Turó del drac +2 24.691,50€ 
Col·legi Yglesias -- -- 
FEDAC Sta. Rosa de Lima -1 4.389,60€ 
Escola El Sot del Camp -1 -- 
 
En data 26 de febrer de 2015 es rep notificació del Decret 65/15 de 24 de febrer 
de 2015, del president del Consell Comarcal del Maresme que resol 
favorablement les reclamacions o esmenes presentades que compleixen els 
requisits especificats a les bases. El quadre següent mostra la distribució per 
centres.   
 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 5 2.728,00€ 
Escola Turó del drac 6 3.273,60€ 
Col·legi Yglesias 3 1.311,30€ 

TOTAL 14 7.312,90€ 
 
En data 6 de març de 2015 es rep notificació del Decret 70/15 de 24 de febrer de 
2015, del president del Consell Comarcal del Maresme que resol aprovar 
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l’atorgament inicial per a alumnes nouvinguts i casos sobrevinguts. El quadre 
següent mostra la distribució per centres.   
 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 11 6.001,60€ 
Escola Turó del drac 14 7.638,40€ 
Col·legi Yglesias 5 2.728,00€ 
FEDAC Canet 3 1.636,80€ 

TOTAL 14 18.004,80€ 
 
En data 30 de març de 2015 es rep notificació del Decret 105/15 de 24 de març de 
2015, del president del Consell Comarcal del Maresme que resol aprovar 
l’atorgament inicial per a alumnes nouvinguts i casos sobrevinguts. El quadre 
següent mostra la distribució per centres.  
 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 8 2.232€ 
 
El quadre següent reflecteix els imports finals per centres, després dels diversos 
atorgaments: 
 
Centre educatiu Import 

atorgat 1 
Import 
atorgat 2 

Import 
atorgat 3 

Import 
atorgat 4 

Import total 

Escola Misericòrdia 31.824,60€ 2.728,00€ 6.001,60€ 2.232€ 42.786,20€ 
 

Escola Turó del drac 24.691,50€ 3.273,60€ 7.638,40€ -- 35.603,50€ 
 

Col·legi Yglesias 4.185,00€ 1.311,30€ 2.728,00€  8.224,30 € 
 

Col·legi La Presentació 1.320,60€ -- -- -- 1.320,60 € 
 

FEDAC Canet 4.389,60€ -- 1.636,80€ -- 6.026,40€ 
 

Escola Llavaneres 548,70€ -- -- -- 548,70 € 
 

TOTAL 68.602,56€ 7.312,90€ 18.004,80€ 2.232€ 94.509,70 € 
 

 
 
En relació al cobrament de l’import dels ajuts el Consell Comarcal del Maresme 
efectua al llarg dels curs el pagament de dos imports en concepte de bestreta a 
compte i un cop justificada la subvenció es procedeix a la liquidació final. 
 
Vist això, i un cop examinada la documentació de referència,  de conformitat  amb 
la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, Educació i Joventut s’acorda per 
unanimitat: 
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PRIMER.- Acceptar la concessió dels diversos ajuts de menjador als diferents 
alumnes de Canet de Mar per al curs 2014-2015 per import de 27.549,70€ 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria 
Municipal. 
 
 
6.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS ECONÒMIC EN FONS DE PRESTACIÓ 
“SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS”.   
 
Atès que en data 12 de febrer de 2015 l a 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 Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Vist que en data 30 de març de 2015 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 6.568€  amb codi 15Y202439.  
 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat  amb la proposta 
de la Regidoria delegada de Cultura, Educació i Joventut s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió del fons de prestació “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals” per import de 6.568€  amb codi 
15Y202439 en el marc Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal 
 
7.- ACCEPTACIÓ ATORGAMENT EN ÀMBIT D’EDUCACIÓ DELS AJUTS DE 
LA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2015. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 31 de maig de 2012 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació 
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a 
finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions 
i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Vist que l'esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 8 de juny de 2012, configura els Catàlegs de concertació com un 
dels instruments de que, juntament amb les Meses de Concertació i els 
Programes Complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de 
concertació i l'accés als àmbits de definits a la clàusula 7ª del Protocol general. 
 
Atès que el Catàleg de concertació es defineix com un instrument constituït per 
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una relació completa i ordenada de recursos concertables que, en el marc del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", periòdicament publica la Diputació de 
Barcelona amb la finalitat d'oferir als ens locals els recursos disponibles per tal de 
satisfer les seves necessitats a traves de recursos tècnics, econòmics i materials i 
que per tal d’ajustar aquesta oferta a les necessitats de suport dels ens 
destinataris i a la tipologia de serveis oferts per la Diputació. 
 
Vist  que mitjançant decret de l’Alcaldia núm.45/2015, de 19 de gener 2015, 
d’Alcaldia. 
es va aprovar la sol·licitud de subvenció i ajuts següents: 
 

Àrea: Àrea d’Atenció a les Persones 

Programa: Orientació , transició escola-treball i formació professional. 

Recurs: Transició escola-treball i formació 
professional 

Cost actuació Ajut 
sol·licitat 

% 
sol·licitat 

Projecte Jove Activa’t 4.200 € 2.700€ 64 % 

 

Àrea: Àrea d’Atenció a les Persones 

Programa:. Acompanyament a l’escolaritat 

Recurs: Millora de l’èxit escolar i de la 
participació educativa 

Cost actuació Ajut 
sol·licitat 

% 
sol·licitat 

Projecte de suport a l’escolaritat MIRA’T 35.126,00 € 12.294,10€ 35 % 

 
Atès que en data 26 de març de 2015  s’ha comunicat la resolució de la 
convocatòria mitjançant la Seu electrònica del Portal de tràmits de la Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015 i que en la resolució esmentada consta que els ajuts 
següents: 
 
Unitat 
prestadora 

Recurs Actuació Codi XGL Aportació 
total 

Gerència de 
Serveis 
d’Educació 

Millora de l’èxit 
escolar i la 
participació 
educativa 

Suport a l’escolaritat 
MIRA’T 

15/Y/207839 5.401€ 

Gerència de 
Serveis 
d’Educació 

Orientació, 
transició escola 
treball i FP 

Projecte Jove 
Activa’t 

15/Y/207845 2.700€ 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, de 
conformitat  amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, Educació i 
Joventut, s’acorda per unanimitat: 
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ÚNIC.- Acceptar la concessió dels següents ajuts: 

Unitat 
prestadora 

Recurs Actuació Codi XGL Aportació 
total 

Gerència de 
Serveis 
d’Educació 

Millora de l’èxit 
escolar i la 
participació 
educativa 

Suport a l’escolaritat 
MIRA’T 

15/Y/207839 5.401€ 

Gerència de 
Serveis 
d’Educació 

Orientació, 
transició escola 
treball i FP 

Projecte Jove 
Activa’t 

15/Y/207845 2.700€ 

 
 
8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’OFERTA DE PLACES, ELS 
CRITERIS COMPLEMENTARIS PER REGULAR D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT I  
LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A L’ESCOLA BRESSOL 
PER AL CURS 2015-2016. 
 
Atès que en data 19 de desembre 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
aprovar l’establiment del Servei Públic Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la 
Petita Infància, el qual es ve prestant des del 2003 a l’escola bressol municipal 
denominada El Palauet. 
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i 
social de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en 
alguns casos exerceix aquesta etapa, no ha escatimat esforços a l’hora de 
consolidar l’escola bressol municipal. 
 
Atès que des del curs 2003-2004 l’Ajuntament de Canet de Mar presta el servei 
públic d’escola bressol i gestiona el procés de preinscripció i d’admissió dels 
infants en aquest servei d’acord amb allò que estableix la normativa emesa per la 
Generalitat de Catalunya al respecte. 
 
Vista la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 de 16.7.09), 
estableix les garanties i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment d’admissió; 
el Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852 de 29.3.07), que estableix el 
procediment d’admissió de l’alumnat als centres educatius en ensenyaments 
sufragats amb fons públics;la resolució ENS/280/2015 de 18 de febrer, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyament 
sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016. 
 
Atès que en data 14 de febrer de 2008 la Junta de Govern Local va acordar 
sol·licitar delegació de competències relacionades amb el procés de preinscripció i  
admissió d’infants als centres d’ensenyament sufragats amb fons públics, i que en 
data 27 de març de 2008 el Ple municipal va aprovar el conveni corresponent amb 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
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De conformitat  amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, Educació i 
Joventut s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta inicial de places al curs 2015-2016 següent: 
 
 

 Places infants 
2014 

Places infants 
2013 

Places infants 
2012 

Places Ordinàries NEE Ordinàries NEE Ordinàries NEE 
Places curs 

vacants 
2014/15 

14 2 26 4 11 3 

Plac
es 
totals 
per 
edats 

16 52 60 

 
TOTAL: 128 PLACES 
 
 
Per ratificar les vacants totals de les places es demana a les famílies que 
escolaritzen els seus fills al centre la confirmació de la continuïtat de 
l’escolarització en aquest centre, mitjançant un imprès. Si es produeix alguna 
baixa, aquesta plaça s’adjuntarà a les ofertes inicialment. 
 
Es reservarà una plaça per aula per atendre alumnes amb necessitats educatives 
específiques. S’entén per alumnes amb necessitats educatives especials aquells 
que pateixen discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, que manifestin 
trastorns greus de conducta o aquells que estan en situacions socials i culturals 
desfavorides.  
 
Tal i com recull la resolució ENS/280/2015 de 18 de febrer, les reserves de les 
places per a alumnes amb necessitats educatives específiques són vigents fins al 
dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, quan ja s’han atès totes les 
sol·licituds que afecten aquest alumnat. Si no són cobertes, aquestes places 
s’adjuntaran a les ofertes inicialment. 
 
L’oferta inicial de places es podrà modificar per adaptar-la a les dades que es 
desprenguin de la preinscripció. Si aquesta modificació es produeix es comunicarà 
i es farà pública pels mateixos mitjans que l’oferta inicial abans de la publicació de 
la llista d’admesos. 
 
SEGON.- Aprovar els criteris complementaris i els barems corresponents  que es 
detallen a continuació: 
 
Criteris complementaris 
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- Pel fet de formar part de família nombrosa, monoparental, per 
formar part d’un part múltiple o per tenir un/a  germà/na menor de 
3 anys. 

15 punts 

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

10 punts 

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

10 punts 

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

10 punts 

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

5 punts 

 
TERCER.-  Establir la documentació acreditativa de les circumstàncies que es 
puguin al·legar a efectes d’aplicació del barem. Aquesta documentació s’afegirà a 
la que es demana en la resolució ENS/280/2015 de 18 de febrer, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyament 
sostinguts amb fons públics, per al curs 2014-2015. 
 
La documentació s’haurà d’aportar dins el període de presentació de sol·licituds 
de preinscripció.  
 
La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de 
preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri 
a efectes de baremació. 
 
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de 
prioritat que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau es constata un cop iniciat 
el curs, l’alumnat perd el dret a la plaça i ha de participar en el següent procés de 
preinscripció i matrícula. L’Ajuntament comunicarà a l’autoritat competent aquest 
fet per tal que aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la 
responsabilitat en què el sol·licitant hagi pogut incórrer.  
 
Documentació acreditativa dels criteris complementaris. 
 
a) Condició legal de família nombrosa, monoparental, part múltiple, i/o germà/ana 
menor de 3 anys. 
 
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o del carnet de família 
monoparental vigent. 
Original i fotocòpia del llibre de família per acreditar part múltiple i/o germà/ana 
menor de 3 anys. 
 
b) Malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí 
o metabòlic. 
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Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o 
certificat mèdic amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la 
demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o 
alumna està diagnosticat o diagnosticada d’una malaltia crònica que afecta el 
seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui 
de quina malaltia es tracta. 
 
c) Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors a càrrec de 
l’infant. 
 
Original i fotocòpia del darrer full de salari o certificat emès per l’empresa. En 
el cas dels treballadors per compte propi, original i fotocòpia del darrer rebut 
d’autònoms i document d’alta de l’IAE. 
En el cas de les persones separades i/o divorciades que només vulguin fer 
constar el treball  del progenitor que ostenti la guàrdia i custòdia  caldrà aportar 
original i fotocòpia del conveni regulador a més de la documentació referida al 
paràgraf anterior. 
 
d) Per renda familiar inferior al doble del salari mínim interprofessional del darrer 
exercici fiscal liquidat. 
 
S’entén per renda familiar la suma dels ingressos de tots els membres de la unitat 
familiar. La renda familiar no podrà superar el doble del salari mínim, 
concretament 1.290,6€/mensuals. S’haurà de presentar: el certificat de 
convivència municipal, la declaració/cions de renda del darrer exercici fiscal 
liquidat/o un certificat d’hisenda conforme s’està exempt de presentar declaració i 
document d’autorització a l’Ajuntament de Canet de Mar per efectuar comprovació 
administrativa de les dades fiscals que consten en l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària. 
 
e) Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els progenitors o els tutors 
estiguin empadronats al municipi amb anterioritat a l’1 de juny de l’any anterior. 
 
Certificat municipal de convivència de l’alumne o alumna on ha de constar que 
conviu amb la personal sol·licitant i la data d’alta de la persona sol·licitant al 
padró municipal. 
 
QUART.- Aprovar el calendari i el procés de preinscripció i matriculació 
següent: 
 
Període de presentació de sol·licituds de preinscripció del 4 al 15 de maig 
Publicació de llistes baremades 26 de maig 
Reclamacions a les llistes baremades 27,28 i 29 de maig 
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds, si és 
necessari 27 de maig 

Publicació de les llistes finals d’admesos 5 de juny 
Període de matriculació De l’10 al 13 de juny 
 
El procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de sol·licituds  i finalitza amb 
la publicació de la relació d’alumnat admès. Qualsevol sol·licitud de preinscripció 
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per al curs 2014-2015 presentada abans de l’inici d’aquest període té la 
consideració de nul·la. 
 
La sol·licitud de preinscripció es formalitza, dins el període indicat, en l’imprès que 
es troba a disposició de les persones sol·licitants a l’Escola Bressol Municipal El 
Palauet i es lliurarà en tots els casos una còpia segellada i datada que n’acrediti la 
presentació. 
 
CINQUÈ.- Establir que el sorteig públic per determinar l’ordenació de les  
sol·licituds es farà el dia 27 de maig a les 16.00 de la tarda a l’Escola Bressol 
Municipal. 
 
SISÈ.- Establir que tot allò que no estigui previst en el present acord, es regularà 
per la normativa vigent. 
 
9.-RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 23 AL 27 DE MARÇ DE 2015 
 
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. 
 
10.- 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 19.55 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 
 
 


