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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 9 DE MARÇ DE 2016 
 
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: 9:00 hores 
Hora que acaba: 11:00 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde Assumpte Revoltós Vaquer 
 
 

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 02.03.16  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació factures 2016/11 
4) Aprovació relació factures 2015/64 
5) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
6) Aprovació de la nova denominació de la secció d’institut de Canet de Mar  
7) Aprovació del conveni de cessió de la fusteria Municipal 
8) Aprovació sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament de Canet de Mar en el  

Marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2016-2019” mitjançant les meses de 
concertació 

9) Convocatòria 1/2016, en règim de concurrència competitiva, de subvencions 
en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg, per  l’Ajuntament de Canet de Mar 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

10)  Aprovació retirada parada mercat setmanal 
11) Donar compte de la relació de decrets del 8 al 12 de febrer de 2016 ( núm. 77 

al núm. 106) 
12) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24.02.16 
 
 
Vista i trobada conforma l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 24 de febrer de 2016  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 
 

- Diligència d’Ordenació d’1 de març de 2016 del Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 1 de Barcelona en el RCA 95/2013 per la qual donen 
trasllat de les al·legacions presentades per SOREA, SA contra l’acord de 
suspensió per prejudicialitat de les actuacions seguides davant el Jutjat del 
contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona. 

 
Se’n dóna compte 
 

- Providència d’1 de març de 2016 del Jutjat del contenciós administratiu 
núm. 1 de Barcelona en el RCA 95/2013 per la qual es denega la 
suspensió del procediment per no concórrer causa legal al no apreciar-se 
l’existència de prejudicialitat respecte el procés judicial que es segueix 
davant el Jutjat del contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona, 
procediment ordinari 10/2014. 

 
Se’n dóna compte 
 

- Diligència d’Ordenació de 2 de març de 2016 del Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 1 de Barcelona en el RCA 95/2013 per la qual se 
senyala vista oral en fase de conclusions pel proper dia 5 de juliol de 2016 
a les 11:30 hores. 

 
Se’n dóna compte 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES F/2015/64 

Vista la relació de despeses de data 30 de desembre de 2015, de l’Ajuntament 
per import de 738,10 €, corresponent a la relació F/2015/64. 

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 
2016, que fou aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
desembre de 2015. 

Vist l’informe de l’Interventor municipal que es transcriu a continuació: 

«INFORME D’INTERVENCIÓ 

ASSUMPTE: 

APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES CORRESPONENT AL PRESSUPOST 2016 PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 de març de 2016 

En l'exercici de la funció interventora que es regula a l'article 4) del RD 
1174/1987, de 18 de setembre que regula el Règim Jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional en relació amb l’article 
214 RDL 02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. i d'acord amb els concordants que 
s’estableixen de la mateixa Llei, aquesta Intervenció formula el següent informe 
envers al següent, 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de desembre de 2015, per 
import 738,10 € corresponent a la relació F/2015/64. 

SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de factures en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori.» 

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’Administració 
Oberta, s’acorda per unanimitat: 

A C O R D S 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de desembre de 2015, per 
import 738,10 € corresponent a la relació F/2015/64. 
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SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 

 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES F/2016/11 

 

Vista la relació de despeses de data 9 de març de 2016, de l’Ajuntament per 
import de 13.298,24 €, corresponent a la relació F/2016/11. 

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 
2016, que fou aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
desembre de 2015. 

Vist l’informe de l’Interventor municipal que es transcriu a continuació: 

«INFORME D’INTERVENCIÓ 

ASSUMPTE: 

APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES CORRESPONENT AL PRESSUPOST 2016 PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 de març de 2016 

En l'exercici de la funció interventora que es regula a l'article 4) del RD 
1174/1987, de 18 de setembre que regula el Règim Jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional en relació amb l’article 
214 RDL 02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. i d'acord amb els concordants que 
s’estableixen de la mateixa Llei, aquesta Intervenció formula el següent informe 
envers al següent, 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 9 de març de 2016, per import 
13.298,24 € corresponent a la relació F/2016/11. 

SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de factures en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori.» 

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’Administració 
Oberta, s’acorda per unanimitat: 
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A C O R D S 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 9 de març de 2016, per import 
13.298,24 € corresponent a la relació F/2016/11. 

SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 

[SIG 
 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/09/2016 de data 4 de març de 2016 
per import de 383,28 €, corresponent a ajuts socials puntuals de l’Ajuntament. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/09/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
046 N.G.A. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 350,00 
047 A.V.B. despeses habitatge - subministraments - AIGUA 33,28 

    
    
  

Import total relació BSGG/09/2016 383,28 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària corresponent 
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en l’article 
219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra fiscalització 
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plena a posteriori, fent constar que cal fer un Reglament de serveis socials que 
reguli l'atorgament dels Ajuts (Veure informe de fiscalització a posteriori). 

 
 
6.- APROVACIÓ DE LA NOVA DENOMINACIÓ DE LA SECCIÓ D’INSTITUT 
DE CANET DE MAR  
 
Atès que el mes de setembre de 2013 la Secció d’Institut d’Ensenyament 
Secundari de Canet va iniciar la seva activitat docent. 
 
Vist  que en sessió de data 4 de setembre de 2014 el Consell Escolar de la Secció 
d’Institut d’Ensenyament Secundari de Canet de Mar va acordar aprovar la 
proposta de nom del centre: Secció d’Institut Sunsi Mora, sorgida arran d’un 
procés de participació impulsat i aprovat pel consell escolar de centre.  
 
Atès que la Junta de Govern Local en data 13 de novembre va acordar proposar  
una nova denominació al centre. 
 
Vist que en data 21 de gener de 2016 es rep certificat de l’acord del consell 
escolar de l’institut en què es fa constar que en la reunió de data 15 de desembre 
de 2015 es va acordar proposar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar el nom de 
Secció d’Institut Sunsi Mora com a proposta de canvi de denominació.   
 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la proposta presentada pel consell escolar del centre en 
relació a la nova denominació del centre com a Secció d’Institut Sunsi Mora. 
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa persignar tots els documents que es derivin 
d’aquesta proposta. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
QUART.-  Sotmetre aquest acord la ratificació del Ple municipal. 
 
 

7.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L’ENTITAT SALESIANS 
SANT JORD PER LA CESSIÓ DE LA FUSTERIA MUNICIPAL 

Atès l’interès que demostren les parts, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat 
Salesians Sant Jordi, per col·laborar mútuament per tal que es pugui dur a terme 
l’acció formativa en fusteria a la fusteria municipal, situada al recinte de Vil·la 
Flora, de titularitat municipal.  

Atès que s’ha pogut acordar la col·laboració consensuant el següent text:  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ENTITAT SALESIANS SANT JORDI 
PER LA CESSIÓ DE LA FUSTERIA MUNICIPAL 

Canet de Mar, a xx de febrer de 2016. 

REUNITS 

D’una part la Sra. Assumpta Revoltós Vaquer, amb DNI xxxxxxxxx, regidora de 
Joventut de l'Ajuntament de Canet de Mar i el Sr. Lluís Llovet i Bayer, amb DNI 
xxxxxxxx, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Canet de Mar, actuant en nom i 
representació del mateix. 

De l’altra part el Sr. Francisco Estellés Pérez, amb DNI xxxxxx, com a responsable 
de l'entitat Salesians Sant Jordi, amb NIF xxxxxxx, amb seu a 08017 Barcelona, 
Plaça Artós número 4, actuant en el seu nom i representació de la mateixa, 
d'acord amb l'escriptura de poder especial de 31 de març de 2015, amb número 
de protocol 520, estesa pel notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya José 
Marqueño de Llano.  

Es reconeixen mútuament la capacitat legal per a l’atorgament del present 
document, 

EXPOSEN 

Primer.- L’Associació Plataforma d’entitats per a la inclusió dels joves és una 
associació social sense ànim de lucre que agrupa a 8 entitats que treballen per 
millorar la inserció laboral dels i de les joves mitjançant l’orientació i la formació 
prelaboral, la consolidació de la formació bàsica i la prolongació de l’etapa 
educativa prèvia a la incorporació al món del treball.  

Segon.- Actualment l'Associació Plataforma d’entitats per a la inclusió dels joves 
està desenvolupant el programa Projecte Integrals que consta de diferents 
accions arreu del territori amb l’objectiu de millorar l'ocupabilitat dels joves en 
risc d’exclusió, amb historial previ de fracàs escolar o abandonament escolar, per 
a promoure'n una inserció laboral al mercat de treball qualitativa.  

Tercer.- L’Associació Plataforma d’entitats per a la inclusió dels joves ha rebut la 
subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per dur a terme el Projecte 
Integrals en la convocatòria emmarcada per l’ORDRE EMO/319/2015, de 14 
d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015. 

Quart.- L'entitat Salesians Sant Jordi, amb NIF R0800885F, pertany a 
l'Associació Plataforma d’entitats per a la inclusió dels joves, i pretén 
desenvolupar una formació de fusteria de 310 hores en el marc del Projecte 
Integrals subvencionat pel SOC, destinat a 8 joves de 16 a 29 anys, inscrits al 
registre del programa Garantia Juvenil. L'entitat necessita un espai amb les 
instal·lacions i la maquinària adequades per a la realització d'aquesta formació.  
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Cinquè.- La formació s'estructurarà per mòduls de la següent manera:  

 Mòdul formatiu 1: mecanitzats de fusta i derivats 

 Mòdul formatiu 2: muntatge i instal·lacions de fusteria i moble 

 Mòdul formatiu 3: acabats bàsics de la fusta 

 Mòdul formatiu 4: creació de nous elements de fusteria 

 Mòdul formatiu 5: reparació d'elements de fusteria i moble 

 Mòdul formatiu 6: inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la 

igualtat de gènere.  

Sisè.- Al llarg dels anys, l'Ajuntament de Canet de Mar ha acollit diferents 
recursos de segona oportunitat com poden ser les Escoles Tallers, del 1988 al 
2010, els cursos de preparació de les proves d'accés als cicles formatius, i més 
recentment, el programa Jove activa't, amb la voluntat de formar joves i 
retornar-los al circuit laboral i/o formatiu.  

Setè.- L'Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat de treballar 
interdepartamentalment entre les pròpies àrees d'Educació, Joventut, Promoció 
Econòmica i Serveis Social amb la voluntat d'oferir oportunitats i recursos a joves 
que han abandonat els estudis o s'han quedat al marge del mercat laboral. Fruit 
d'aquest treball va néixer el projecte Dispositiu Local d'Inserció.  

Vuitè.- També és voluntat de l'Ajuntament de Canet de Mar promoure el treball 
interinstitucional amb la l'objectiu de teixir llaços amb altes agents del territori, 
per tal de facilitar accions i recursos adreçades als joves del municipi. D'aquest 
treball en sorgeixen projectes com poden ser el Projecte Passarel·les, liderat per 
l'Institut Lluís Domènech, i les esmentades Escoles Taller.  

Novè.- L’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en promoure accions 
formatives al municipi que beneficiïn a població desfavorida i/o amb menys 
oportunitats i disposa d’una fusteria municipal, situada al recinte de Vil·la Flora, 
de titularitat municipal, inclosa al llibre A de l’Inventari de béns, epígraf I.2.  

Que, per tant, convenen el present conveni i a tal efecte estableixen les següents 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

És objecte d’aquest conveni establir els termes que regularan la cessió temporal i 
a precari de la fusteria municipal, situada al recinte de Vil·la Flora, de titularitat 
municipal, inclosa al llibre A de l’Inventari de béns, epígraf I.2 de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, per tal que sigui utilitzada única i exclusivament com a espai per a 
desenvolupar-hi el Projecte Integral de formació en fusteria per a joves inscrits al 
Programa de Garantia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, en els termes de 
l’article 218.4 del TRLMRLC i l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
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qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. La present cessió origina 
una possessió precària per part de Salesians Sant Jordi, revocable en qualsevol 
moment, per motius d’interès públic i sense dret a percebre cap tipus 
d’indemnització.  

2. Obligacions de les parts 

2.1. L’Ajuntament de Canet de Mar, es comprometen a: 

1. Permetre la realització de la formació en fusteria tres dies a la setmana, 
preferentment dilluns, dimarts i dimecres, de 15:00h a 19:00h a la 
fusteria municipal, així com d’utilització de la maquinària que aquesta 
disposa (veure annex).  

2. Permetre l’ús d’una aula de Vil·la Flora, de titularitat municipal, un cop a la 
setmana, preferentment dimecres, de 15:00 a 19:00h per la realització de 
les tutories i sessions formatives en l’àmbit de les competències 
transversals.  

3. Fer-se càrrec de les despeses de subministraments de llum, aigua, neteja, 
i les despeses ocasionades pel normal funcionament del material, 
maquinària i instal·lacions. 

4. Mantenir en correcte estat i funcionament la maquinària de la fusteria 
municipal. 

5. El compliment de les normes de seguretat aplicable al local i la maquinària 
cedida.  

6. Nomenar un interlocutor municipal per a realització del seguiment de la 
present cessió.  

7. Proposar joves inscrits/es registre Garantia Juvenil a l’entitat perquè 
participin a l’acció formativa.  

8. Habilitar un espai a la fusteria per tal que l’entitat pugui deixar-hi material 
de treball.  

9. Facilitar l’accés al lavabos annexes a la fusteria.  
10. Coordinar l’avaluació i seguiment dels joves del municipi que participin en 

l’acció formativa.  

2.2 La Plataforma d’entitats per a la inclusió dels joves, es compromet a:  

1. Tenir cura i responsabilitzar-se del material, espais subministrats per 
l’Ajuntament de Canet de Mar així com de la maquinària de la que 
disposen (veure annex).  

2. Conservar l’objecte de l’autorització en perfecte estat de manteniment i 
conservació, no podent alterar-lo sense prèvia autorització municipal.  

3. Aportar tots els materials que siguin necessaris per a la normal prestació 
de l’activitat.  

4. Permetre, en el seu cas, la inspecció dels béns objecte de la cessió 
temporal i a precari de les instal·lacions, per part de l’Ajuntament.  

5. Nomenar un interlocutor de l’entitat per a realització del seguiment de la 
present cessió.  

6. L’entitat i els seus usuaris seran els responsables exclusius, amb total 
indemnitat per part de l’Ajuntament, dels danys i perjudicis que es puguin 
derivar per negligència o mal ús del material, maquinària i instal·lacions 
cedits. 
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7. L'entitat contractarà i donarà la cobertura legal necessària als joves 
participants al Projecte de conformitat a allò que preveuen les Bases de la 
convocatòria EMO 319/2015, de 14 d’octubre. Així mateix, els oferirà els 
equips de protecció individual (EPI) i tot aquell material necessari per el 
correcte desenvolupament de l’activitat formativa. 

8. Possibilitar la incorporació de 6 joves de Canet de Mar inscrits/es al 
registre Garantia Juvenil. 

3. Accés a les instal·lacions 

L’Ajuntament lliurarà una còpia de les claus necessàries per a accedir a la fusteria 
i als lavabos annexos a l'acte de signatura del conveni i serà retornada quan 
s'esgoti la seva vigència. L’interlocutor designat per l'entitat serà el responsable 
de la custòdia de la còpia de les claus i l’entitat no en podrà fer còpies.  

4. Termini de vigència 

El present conveni entrarà en vigor des del 15 de març fins al 15 de novembre de 
2016, o fins que alguna de les dues parts el denunciï, sempre amb un mes 
d'antelació.  

Aquest conveni té naturalesa administrativa de forma que l’Ajuntament es 
reserva el dret d’interpretar-lo, modificar-lo, revisar-lo o resoldre’l. 

Totes les qüestions que es puguin derivar de l’aplicació del mateix s’hauran de 
resoldre per via administrativa i posteriorment, si s’escau, per via Contenciós – 
Administrativa. 

I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen 
dues còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra. 

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb 
la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Serveis a les Persones, s’acorda per 
unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el representat de 
l’entitat Salesians Sant Jordi, l’objecte del qual és establir els termes de la cessió 
a precari de la fusteria municipal, situada al recinte de Vil·la Flora, de titularitat 
municipal, inclosa al llibre A de l’Inventari de béns, epígraf I.2, per fer-hi una 
acció formativa en fusteria fins al 15 de novembre de 2016.  

SEGON.- Facultar a la regidora de Joventut, Assumpta Revoltós Vaquer, i al 
regidor d'Educació, Lluís Llovet i Bayer, per signar tots els documents que es 
derivin d’aquests acords. 

 
8.- APROVACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019” MITJANÇANT LES MESES DE CONCERTACIÓ 
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Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 26 de novembre 
de 2015 el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els 
principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 
 
Atès que aquest Protocol general, publicat al BOP de 11 de desembre de 2015, 
configura els diferents instruments de cooperació amb els destinataris del Pla i 
que són els següents: 
 

a. Les Meses de Concertació 
b. Els Catàlegs de Serveis 
c. Els Programes Complementaris 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de gener de 
2016, va acordar aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar considera necessari i convenient 
sol·licitar, a través de l’instrument de les meses de concertació, un ajut per a 
l’obra de Rehabilitació de l’edifici Odèon i urbanització de la plaça Colomer, obra 
que té un import de 3.800.000, IVA inclòs. 
 
Atès que per sol·licitar aquest ajut cal elaborar una memòria en la qual consti el 
següent: 
 

1. nom de l’actuació 
2. àmbit de cooperació 
3. classe de recurs 
4. descripció de l’actuació i objectius i resultats esperats 
5. import sol·licitat, periodificació, finançament previst i dades de 

programació 
6. modalitat d’execució de l’actuació 
7. contacte tècnic receptor de les comunicacions electròniques 

 
Vista la normativa que regula aquest Protocol, de conformitat amb la proposta 
d’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria i la sol·licitud d’un ajut a la Diputació de Barcelona 
dins el marc del Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 2016/2019, a 
través de les meses de concertació, per a l’obra de Rehabilitació de l’edifici Odèon 
i urbanització de la plaça Colomer, obra que té un import de 3.800.000, IVA 
inclòs. 
 
SEGON.- Sol·licitar aquest ajut a través del Portal de tràmits dels ens locals de la 
Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè pugui signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
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9.- CONVOCATÒRIA 1/2016 EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, 
SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE 
ANÀLEG, PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 24 de març de 2004, va 
modificar l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre 
d’anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
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, 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. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa 
la Llei. 
 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 del 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 i als articles 118 i 119 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya (ROAS) aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, de 
conformitat amb la proposta d’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar la convocatòria 1/2016, en règim de concurrència competitiva, 
de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre d’anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per a l’exercici 2016 i donar-li tan àmplia difusió com la prevista en 
el seu articulat. Les entitats interessades a acollir-se a aquesta convocatòria 
hauran de presentar a les oficines municipals, fins al dia 15 de setembre de 2016, 
la documentació prevista a l’article 3 de la convocatòria, la qual es transcriu a 
continuació: 
 
CONVOCATÒRIA 1/2016, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, 
DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, 
ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, PER 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

1. Objecte i finalitat de la convocatòria. 
 
1.1.- Objecte general 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria 1/2016 és l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos 
municipals i d’acord amb l’Ordenança municipal que aprova les bases reguladores 
de la concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, publicada íntegrament en el BOP 
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núm. 038 de data 14 de febrer de 2000 (en endavant, l’Ordenança), modificada 
per acord de Ple de data 24 de març de 2004. 
 
La percepció d’aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de 
qualssevol altres administracions o ens públics o privats. 
 
És condició bàsica i imprescindible que les activitats susceptibles de rebre 
aquestes subvencions s’hagin dut a terme durant l’any en curs. 
 
1.2.- Objectius per àmbits 
 

- PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA 
 

a) Activitats culturals 
b) Inversions en patrimoni cultural 
c) Programacions estables o activitats puntuals 
d) Publicació de llibres 
e) Inversions per a les entitats culturals 
f) Formació per a les entitats culturals 
g) Interès del projecte per a la millora de l’associació 

 
- PROMOCIÓ DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA 

 
a) Projectes i programes que promocionin l’activitat física i esportiva 

desenvolupats per entitats o associacions esportives 
b) Per la participació en competicions organitzades per federacions esportives 
c) Entitats o associacions independentment del seu caràcter, per fer activitats 

físiques i/o esportives que difonguin, promoguin o promocionin la 
dinamització ciutadana 

 
- JOVENTUT 

 
a) Activitats emmarcades dins les línies generals del Pla Local de Joventut 
b) Activitats que millorin la qualitat de vida dels joves 
c) Activitats que s’adrecin a potenciar la participació dels joves 
d) Activitats que fomentin l’educació en el lleure adreçat als infants 

 
- EDUCACIÓ 

 
a) Projectes i activitats escolars i extraescolars als centres educatius de Canet 

de Mar, presentats per aquests per tal de donar suport a les iniciatives 
dels centres 

b) Projectes educatius proposats per les AMPA del municipi que afavoreixin 
les activitats complementàries, la participació de les famílies en la vida 
dels centres. Aquestes subvencions seran incompatibles amb qualsevol 
altra subvenció atorgada per la mateixa finalitat provinent de qualsevol 
altra administració 

c) Projectes presentats per entitats cíviques que promoguin l’organització 
segura i efectiva en actes on participin infants i escolars 

 
- MEDI AMBIENT 
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a) Projectes que promoguin una millor gestió ambiental i/o per actuacions de 

sensibilització, conscienciació i formació ambiental. Es prioritzaran aquelles 
actuacions que tinguin un major interès general i públic i aquelles que 
estiguin destinades a majors sectors de la població 

 
- ÀMBIT SOCIAL (Benestar Social i Família) 

 
a) Projectes adreçats a promoure activitats per a col·lectius amb dificultats 

especifiques de Canet (salut mental, disminuïts psíquics, etc.) 
independentment que siguin o no del municipi 

b) Entitats o associacions de Canet que promoguin i desenvolupin activitats 
per tal d’ajudar al coneixement o la investigació de malalties greus 

c) Entitats o associacions de Canet que promoguin projectes i activitats que 
formin part d’una programació anual, o bé activitats concretes o puntuals, 
d’interès per al municipi de Canet 

 
 
 
 
 
 
 

2. Crèdits pressupostaris i quantia màxima de les subvencions 
 
La quantia màxima d’import de les subvencions és la que s’especifica tot seguit: 
 
Finalitat    Partida pressupostària Dotació econòmica 
 
Cultura    31 33000 48900   20.000 € 
Esports    52 34000 48900   32.300 € 
Joventut    41 33700 48906     5.000 € 
Ensenyament    51 32100 48000   10.970 € 
Medi Ambient    22 17000 48900        600 € 
Benestar Social i Família  40 23000 48900   12.000 € 
 
L’efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit, com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades a 
l’article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. I, si 
s’escau, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que correspongui, 
abans de la resolució de la concessió de la subvenció. 
 

3. Requisits dels beneficiaris 
 

a) Estar legalment constituïts i degudament inscrits al Registre municipal 
d’entitats 

b) Haver presentat les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, l’impost sobre societats o l’impost sobre la 
renda de no residents 
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c) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a 
compte 

d) 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 

e) 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 

f) 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 

g) A més a més, quan l’òrgan que concedeix la subvenció depengui d’una 
comunitat autònoma o d’una entitat local, que no tinguin deutes o 
sancions de tipus tributari amb l’Administració de la comunitat autònoma o 
local respectiva, en les condicions fixades per l’Administració corresponent. 

h) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte 
contra la hisenda pública declarades per sentència ferma 

 
L’acreditació es podrà fer mitjançant la presentació d’una declaració responsable 
del representant de l’entitat. 
 

4. Requisits de les sol·licituds 
 
4.1.- Poden sol·licitar la subvenció tots aquells que, de conformitat amb l’article 4 
de l’Ordenança, poden ser beneficiaris. 
 
4.2.- L’Ajuntament facilitarà un dossier amb la documentació necessària per 
sol·licitar i justificar la subvenció. Els interessats hauran de presentar a l’oficina 
de registre general la documentació següent, segons models facilitats: 
 

a) Instància signada pel president de l’entitats i adreçada a l’alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en la qual es farà constar el programa o 
l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció 

b) Memòria descriptiva del projecte o activitat 
c) Certificat de l’acord de sol·licitud de subvenció 
d) Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions 
e) Domiciliació bancària 
f) Certificat de concurrència 
g) Fotocòpia compulsada del DNI de tots els membres (només en cas de 

grups de fer o sense personalitat jurídica) 
 
4.3.- Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà, a l’entitat 
sol·licitant, el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies 
hàbils, i s’advertirà que la no-complimentació s’entendrà com un desistiment i la 
sol·licitud s’arxivarà. 
 
4.4.- El termini per presentar les sol·licituds de subvencions és de 30 dies 
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquest termini serà improrrogable. 
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5. Òrgans competents 

 
L’òrgan competent per a l’ordenació del procediment és la Junta de Govern Local; 
de la instrucció és el Consell Regulador, i de la resolució de l’atorgament de 
subvencions és la Junta de Govern Local. L’acord d’atorgament podrà condicionar 
el pagament a la signatura d’un conveni de col·laboració. 
 
El termini màxim per notificar la resolució d’atorgament és de 30 dies naturals a 
partir de la data d’acabament del termini per presentar sol·licituds. 
 

6. Reformulació de la sol·licitud 
 
En els termes de l’article 27 de la LGS, quan la subvenció tingui per objecte el 
finançament d’activitats a desenvolupar pel sol·licitant i el seu import sigui 
inferior al de la sol·licitud presentada es podrà instar del beneficiari la 
reformulació de la seva sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a 
la subvenció atorgable. 
 

7. Composició del Consell Regulador 
 
Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades, d’acord amb els barems 
de valoració indicats en aquesta convocatòria, a proposta de la regidoria 
corresponent, pel Consell Regulador, que està format pels membres següents: 
 
President: l’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, Sra. Blanca Arbell 
Brugarola 
 
Vocals: Quirze Planet Rovira, regidoria  delegat de Cultura 

Assumpta Revoltós Vaquer, Tinència d’Alcaldia de Serveis a les Persones  
  Esther Agulló Renau, regidoria delegada de Benestar Social i Família 
  Lluís Llovet Bayer, Tinència d’Alcaldia de Territori 
  Jesús Marín i Hernàndez, Tinència d’Alcaldia de Promoció de la Vila 
  
Secretària: la de l’Ajuntament  
 
L’interventor de l’Ajuntament, que actuarà de ponent 
 

8. Obligacions dels beneficiaris 
 
Els beneficiaris estaran obligats a: 
 

- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert 
- Justificar documentalment la realització del fi públic 
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins 
- Fer constar la col·laboració o el patrocini de l’Ajuntament en la publicitat 

dels actes 
- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat 
- Complir les obligacions que es deriven d’aquesta convocatòria i de 

l’Ordenança 
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9. Justificació de la subvenció 
 
9.1.- Per percebre les subvencions atorgades és necessari haver fet el fi públic i 
presentar a l’Ajuntament, com a màxim el dia 31 de gener de cada exercici, 
referent a les subvencions atorgades en l’exercici anterior. Aquest termini té 
caràcter improrrogable. 
 
9.2.- La documentació que hauran de presentar els beneficiaris, que serà 
valorada per cada regidoria, és la 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, com ara 
nombre d’equips participants i categories, en les esportives, o nombre 
d’obres de teatre, actuacions, concerts o altres manifestacions 
audiovisuals, en les activitats d’aquesta naturalesa, sempre fetes dins del 
període al que se 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 
la identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si 
s’escau, 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 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’hostaleria i restauració 
 Subministrament de begudes i comestibles 
 Revelat de fotografies 
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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 

 
10. Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds 

 
L’import de la subvenció amb relació a la puntuació, serà l’import màxim 
consignat per cada àrea dividit pel total de punts que obtinguin les entitats 
beneficiàries. 
 
Els criteris ponderats de distribució de subvencions, de major a menor, seran els 
següents: 
 

1. Interès general de l’activitat per a la vila   fins a 35 punts 
2. Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi   fins a 20 

punts 
3. Nombre de participants del municipi    fins a 15 

punts 
4. Dificultat de realització de l’activitat sense la subvenció fins a 15 punts 
5. Transcendència de l’activitat més enllà de la mateixa vila fins a 15 

punts 
 

11. Mitjà de notificació 
 
La resolució de concessió de les subvencions serà acordada per la Junta de 
Govern Local, en el termini d’un mes a comptar des de l’acabament del termini 
per a la presentació de sol·licituds i serà notificada directament a les entitats 
beneficiàries. 
 

12. Forma de pagament 
 
12.1.- Sense perjudici de l’establert a l’article 9 d’aquestes bases, es faran 
pagaments fraccionats de l’import de la subvenció en proporció al ritme 
d’execució de l’acció subvencionada i s’abonaran per la quantia equivalent a la 
justificació presentada. La justificació parcial d’aquests fraccionaments es durà a 
terme d’acord amb el previst en l’article 9 esmentat. 
 
12.2.- Amb caràcter especial i prèvia petició i motivació dels beneficiaris, es 
podran efectuar pagaments anticipats fins a un 50% de l’import atorgat amb 
caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per fer actuacions 
inherents a la subvenció. 
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12.3.- En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada totalment amb els 
requisits que estableix l’article 9 d’aquestes bases, l’import a abonar al beneficiari 
serà el corresponent a les quanties justificades correctament. 
 

13. Esgotament de la via administrativa 
 
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra aquesta només cap 
recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb 
el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si s’escau, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent, d’acord amb el que estableixen els articles 
8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de 
la Llei orgànica del poder judicial), 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la interposició sense que s’hagi notificat la resolució- el termini per a la 
interposició de recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat, 
d’acord amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

14. Disposició final 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d’aplicació l’Ordenança 
municipal i la resta de disposicions legals aplicable en matèria de règim local pel 
que fa al procediment de subvencions públiques. 
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ANNEXOS 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS APLICADES A ACTIVITATS 
CULTURALS, ESPORTIVES, JUVENILS, SOCIALS I SECTORIALS EN 
GENERAL DE LA VILA, ANY 2016 
 
 
................................................................................................... amb DNI 
núm. ............................................ com a president o representant de l’Entitat 
........................................................ registrada al Registre municipal 
d’entitats amb el núm. ........, degudament facultat per aquest acte, 
 
 
E X P O S A: 
 
 
Que de conformitat amb la convocatòria 1/2016, en règim de concurrència 
competitiva, de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu i anàlegs, de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, s’adjunta la relació de projectes o programes de les activitats pels 
que es sol·licita subvenció, tal com s’estableix a l’article 4 de l’esmentada 
convocatòria, es a dir: 
 
 

 Memòria descriptiva del projecte o activitat  
 Certificat de l’acord de sol·licitud de subvenció. 
 Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions. 
 Imprès de domiciliació bancària o certificat de concurrència 
 Declaració responsable d’acompliment dels requisits de concurrència. 
 Fotocòpia compulsada del DNI de tots els membres (només en cas de 

grups de fet o sense personalitat jurídica). 
 
 
 
S O L ·L I C I T A: 
 
 
La inclusió de la present sol·licitud a l’expedient de convocatòria de subvencions 
________ ben règim de concurrència competitiva, per a l’any 2016, de 
conformitat amb la documentació que s’adjunta. 
 
 
Canet de Mar,    ___  de  ______  de 2016 
 
 
 

Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
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Memòria descriptiva del projecte o activitat  
 
Ompliu una fitxa per a cada projecte o activitat per la que demaneu subvenció 
 

NOM DEL 
PROJECTE  

DESCRIPCIÓ DEL 
PROJECTE i DEL 
FI PÚBLIC 

 

DATES 
REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE 

 
 
 

DESPESES DEL 
PROJECTE 

INGRESSOS DEL 
PROJECTE 

€ € 

SUBVENCIÓ 
SOL·LICITADA PEL PROJECTE 

REGIDORIA A LA 
QUAL SE 
SOL·LICITA 
SUBVENCIÓ 

€  
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Certificat de l’acord de sol·licitud de subvenció. 
 
 
 
 
................................................................................................... com a 
secretari/a de l’Entitat ........................................................, 
 
 
 
 
Certifico: 
 
 
que aquesta associació ha acordat en sessió ..............................................de 
l’òrgan de govern .................................amb data ................................ 
presentar la present sol·licitud de subvencions a la convocatòria 1/2016 de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
 
 
 
 
Canet de Mar, ......... de  ...................... de 2016 
 
 
 
 
Signatura 
 
 
        VP El/la president/a 
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Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions. 
 
 
 
................................................................................................... com a 
president o representant de l’Entitat ........................................................  
amb DNI núm. ........................., degudament facultat per aquest acte, 
 
 
amb relació a la sol·licitud de subvenció regulada per la convocatòria 01/2016, de 

l’Ajuntament de Canet de Mar, 

 
 
DECLARO: 
 
 
 Que aquesta entitat rep les següents ajuts, ingressos o recursos per a la 

mateixa finalitat: 
 

BENEFACTOR/A   QUANTITAT 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
...........................................  ................... 
TOTAL     ...................€ 
 
 
 
No superant les quantitats atorgades el 100% 
del cost de l’activitat subvencionable. 

 
 Que aquesta entitat NO rep ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa 

finalitat. 
 
 
 
Canet de Mar, ......... de  ...................... de 2016 
 
 
Signatura 
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Imprès de domiciliació bancària  
 
 
 
 
 

DADES DE L’ENTITAT 
 
 
NOM SOCIAL: 
 
NIF: 
 
REPRESENTANT LEGAL: 
 
CÀRREC: 
 
 
 

DADES BANCÀRIES 
 
 
ENTITAT BANCÀRIA: 
 
ADREÇA: 
 
CODI POSTAL:    MUNICIPI: 
 
NÚMERO DE COMPTE: 
 
Entitat Oficina DC Número de compte 

                    

 
 

Confirmació de l’entitat bancària 
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Declaració responsable d’acompliment dels requisits de concurrència. 
 
................................................................................................... com a 
president o representant de l’Entitat ........................................................  
amb DNI núm. ........................., degudament facultat per aquest acte, en 
relació amb la sol·licitud de subvenció regulada per la convocatòria 1/2014 de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, 
 
DECLARO: 
 
Que aquesta entitat compleix els requisits de concurrència següents: 
 
a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, l’impost sobre societats o l’impost sobre la renda 
de no residents. 
 
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) A més a més, quan l’òrgan que concedeix la subvenció depengui d’una 
Comunitat Autònoma o d’una entitat local, que no tinguin deutes o sancions de 
tipus tributari amb l’Administració de la comunitat autònoma o local respectiva, 
en les condicions fixades per l’Administració corresponent. 
 
g) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la 
Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 
 
AUTORITZO: 
 
A l’òrgan gestor per comprovar i obtenir certificats.  
 
Canet de Mar, ......... de  ...................... de 2016 
 
Signatura 
 
No obstant això, la Junta de Govern Local, aprovarà el que estimi pertinent. 
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10.- APROVACIÓ RETIRADA AUTORITZACIÓ MERCAT SETMANAL  
 
L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol deixar 
sobre la taula aquest punt i ajornar la seva discussió fins a la sessió següent. 
 
 
ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 

 

11.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA MERCANTIL 
TWINS ALIMENTACION, S.A., PER A LA REMODELACIO INTERIOR DE LA 
NAU SITUADA AL CARRER FRAGATA PAULITA, xx  

 

Vista la instància presentada per la mercantil TWINS ALIMENTACION, SA, en 
virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a la remodelació interior de 
la nau situada al C/Fragata Paulita, xx. 

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 8 de febrer d’enguany i que 
es transcriu a continuació: 

“Revisada la documentació de referència en relació a la sol·licitud de llicència 
d’obres menors a la nau situada al carrer Fragata Paulita, xx, es constata que es 
tracta de la justificació de les actuacions que es pretenen realitzar en façana, 
indicant que no es modificarà la pintura i únicament es col·locaran les  lletres 
corporatives de la societat. 
 
Per tot l’esmentat, d’acord amb la documentació presentada juntament amb la 
sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar 
consisteixen en la remodelació interior de la nau situada al C/ Fragata 
Paulita, xx, amb la instal·lació de punts de venda de carnisseria, xarcuteria i 
peixateria, i la retolació a façana de les lletres corporatives. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la memòria tècnica aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 17.245,00 € (IVA exclòs). 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors.” 
 



S/sd 

 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 9 de febrer d’enguany, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 8/02/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
remodelació interior de la nau situada al carrer Fragata Paulita, xx sol·licitada per 
la mercantil TWINS ALIMENTACION, SA, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la 
seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada.” 
 
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 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta 
de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
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Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil TWINS 
ALIMENTACION, SA, per a la remodelació interior de la nau situada al carrer 
Fragata Paulita, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de sis-cents vuitanta nou euros amb vuitanta cèntims d’euro 
(689,80€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta vuit euros amb 
vint-i-un cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de tres-cents quaranta quatre 
euros amb noranta cèntims d’euro (344,90€) i la fiança pels residus de la 
construcció per valor de cent cinquanta euros (150,00 €). 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de 
les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als 
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici 
per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les ordenances fiscals 
vigents. 
 
12.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. RAT, PER A 
LA REFORMA INTERIOR DE L’HABITATGE UBICAT AL CARRER BALMES, xx. 
(Carretera N-II).  

 

Vista la instància presentada per la Sra.  RAT, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a la reforma interior de l’habitatge ubicat al 
C/Balmes, xx. (Carretera N-II). 

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 1 de març d’enguany i que 
es transcriu a continuació: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la reforma 
interior de l’habitatge situat a l’edifici plurifamiliar del carrer Balmes, xx 
(carretera N-II). 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 21.423,13 € (IVA exclòs). 
 
Consultades les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, es constata que la 
finca de referència es troba dins la zona d’afectació respecte la N-II, que en 
aquest tram és travessia urbana. En aquest sentit, indicar, que d’acord amb el 
que s’indica a la sol·licitud, no es preveu l’ocupació de la via pública. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors.” 
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Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 2 de març d’enguany, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 01.03.2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
reforma de l’habitatge ubicat al carrer Balmes, xx, sol·licitada per la senyora RAT, 
s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la 
seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada.” 
 
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 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
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CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta 
de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. RAT, per a la reforma 
interior de l’habitatge ubicat al carrer Balmes, xx (Carretera N-II), sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de vuit-cents cinquanta sis euros amb noranta tres cèntims d’euro 
(856,93€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta vuit euros amb 
vint-i-un cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de quatre-cents vint-i-vuit euros 
amb quaranta sis cèntims d’euro (428,46 €) i la fiança pels residus de la 
construcció per valor de cent cinquanta euros (150,00 €). 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de 
les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als 
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici 
per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les ordenances fiscals 
vigents. 
 
 
 
13.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 8 al 12 DE 
FEBRER DE 2016.( núm. 77 al núm. 106) 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia 
des del dia 8 al 12 de febrer de 2016. ( núm. 77 al núm. 106) 

ICIO_INCL 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0077/2016 09/02/2016 LLICENCIA PER A LA TINENÇA GOSSOS 
PERILLOSOS SH 

DE0078/2016 09/02/2016 Aprovació fres. f/2016/1 Ràdio Canet 
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DE0079/2016 09/02/2016 DESPESES SETMANALS 3/2016 

DE0080/2016 09/02/2016 Autorització ús Masoveria - Associació Cultural 
Islàmica de Canet 

DE0081/2016 09/02/2016 Rectificació nòmina de gener 

DE0082/2016 09/02/2016 Operació de Tresoreria 2016 

DE0083/2016 09/02/2016 RENOVACIO TARJA MINUSVALIA ROIG PRAT  

DE0084/2016 09/02/2016 AJUT COMPARSES RUA CARNAVAL 2016 

DE0085/2016 09/02/2016 Adjudicació contracte realització projectes inversió 
municipal i per al document d'aprovació provisional 
del POUM 

DE0086/2016 09/02/2016 Nomenament cap accidental de la Policia Local 

DE0087/2016 09/02/2016 Aprovació fra. Jove Activa't 

DE0088/2016 09/02/2016 2ª modificació del decret de delegacions 

DE0089/2016 11/02/2016 LLICENCIA PER A LA TINENÇA GOSSOS 
PERILLOSOS SERRAT AGBOTON 

DE0090/2016 11/02/2016 INCOAR EXPEDIENT DE BAIXA DE CALÇATS AIRUN 
SANTA ANNA 1 CANTONADA RIERA GAVARRA 

DE0091/2016 11/02/2016 BAIXA ACTIVITAT "PASTISSERIA LA RIERA" 

DE0092/2016 11/02/2016 BAIXA DEFINITIVA ACTIVITAT PINTURES LLUÍS 
DOMÈNECH NÚMERO 26 

DE0093/2016 11/02/2016 Contractació servei tancament comptable any 2015 
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DE0094/2016 11/02/2016 Registre Parelles estables GP/NS 

DE0095/2016 11/02/2016 Incoació procediment de restauració i suspensió 
obres c/ Lluís Domènech i Montaner, xx 

DE0096/2016 11/02/2016 ALTA ACTIVITAT "KNET AL PES" 

DE0097/2016 11/02/2016 Incoació procediment restauració legalitat 
urbanística Av Maresme XX 

DE0098/2016 11/02/2016 Reunió i sopar Associació Colla de Reis 

DE0099/2016 11/02/2016 Expedient de restauració de la realitat física 
alterada carrer Sant Iscle cantonada Mas Feliu 

DE0100/2016 11/02/2016 Contractació elaboració estudi econòmic taxes i 
preus públics 2017 

DE0101/2016 11/02/2016 ADHESIO EXECUCIÓ CONJUNTA DE L'ACTUACIÓ 
PLA D’ACTUACIÓ PAE MARESME 

DE0102/2016 11/02/2016 Dinar envelat AMPA Turó del Drac, diumenge 21 de 
febrer 2016 

DE0103/2016 11/02/2016 Contractació servei de manteniment de les 
plataformes elevadores 

DE0104/2016 11/02/2016 Incoació expedients trànsit 08-02-16 

DE0105/2016 11/02/2016 Contractació servei docència curs de monitors 

DE0106/2016 11/02/2016 Imposició sanció persones físiques 08-02-16 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 

CIO_INCLUSION_PLANTI 
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[FIN_INCLUSION_PLANTILLA][INICIO_IN 
14.- 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 11:00 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola  
 
 
 


