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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 27 DE JULIOL 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: 09.00 hores 
Hora que acaba: 11.30 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 Assumpta Revoltós Vaquer 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas Peitabí, 
interventor. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data  20.07.16 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de factures 
4) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
5) Acceptació programa complementari d’escolarització en primera infància per al 

curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i la 
concessió dels ajuts corresponents a la fase primera 

6) Aprovació Addenda conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de canet de Mar, per al projecte passarel·les 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del 
municipi en el marc dels programes de diversificació curricular 

7) Aprovació conveni amb la Diputació de Barcelona per al curs de preparació per 
a les proves d’accés a cicles formatius de formació professional de Grau Mitjà 

8) Aprovació conveni amb la Diputació de Barcelona per al curs de preparació per 
a les proves d’accés a cicles formatius de formació professional de Grau 
Superior 

9) Modificació conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, 
l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA, per a la utilització de les 
instal·lacions de la cúpula per a terme activitats docents de l’alumnat de 
Batxillerat de la modalitat d’Arts, via arts escèniques, música i dansa durant el 
curs 2015-2016, aprovat per Junta de Govern de data 10 de febrer de 2016 
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10) Proposta d’autorització de la utilització de la pista d’hoquei per us stage 
11) Comunicació de Primera Ocupació de les obres de reforma dels habitatges 

situats a la segona planta de l’edifici del Passeig de la Misericòrdia, número XX 
12) Comunicació de Primera Ocupació de les obres de construcció d’un habitatge 

unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Caldeta, número XX 
13) Comunicació de Primera Ocupació de les obres de reforma de l’edifici situat a 

la Ronda Doctor Anglès,XX, cantonada Mas Feliu, XX 
14) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, S.A., per a la 

instal·lació d’una escomesa particular de gas a la Riera Gavarra, XX 
15) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, S.A., per a la 

instal·lació d’una escomesa particular de gas al carrer Emília Domènech, XX 
16) Donar compte de la relació de decrets del 11al 15 de juliol de 2016  (núm. 

658 al núm.677) 
17) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20.07.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 20 de juliol 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 
 
2.1. Diligència d’Ordenació de data 23 de juny de 2016, de la Lletrada de 
l’Administració de Justícia, senyora Asensión Garcia Camba Hernández, del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala Contenciosa Administrativa – 
Secció Tercera, en relació al Recurs ordinari (Llei 1998) núm. 347/2010 – Secció 
T, interposat per ANIBEX TEN, SL, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, Pulligan 
International, SA i Canet Punt, SA., acusant rebut de l’escrit presentat pel 
procurador, senyor Ivo Ranera de data 22.06.2016 
 
Se’n dona compte 
 
2.2. Comunicació d’Aulés Advocats de data 8 de juliol de 2016, sobre al.legacions 
presentades pel procurador, senyor Manuel Oliva Vega, davant el Jutjat de 
Primera Instància núm. 2, d’Arenys de Mar, en relació als Autos 316/2016, 
presentat per la Fundació Els Garrofers contra David Sainz Viladecans Asemas 
Mutua de Seguros y Reaeguros, prima fija, MAPFRE Seguros de empresas, 
Construcciones Cots y Claret, SL i Audingintraesa, SA. 
 
Se’n dona compte 
 
 
2.3. Escrit requeriment impuls processal,  de data 22 de juliol de 2016,  presentat 
pel procurador dels Tribunals, senyor Manuel Oliva Vega, davant el Jutjat de 
Primera Instància número 2, d’Arenys de Mar, en relació al Procediment Ordinari 
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316/2016, presentat per la Fundació Els Garrofers contra David Sainz Viladecans 
Asemas Mutua de Seguros y Reaeguros, prima fija, MAPFRE Seguros de empresas, 
Construcciones Cots y Claret, SL i Audingintraesa, SA. 
Se’n dona compte 
 
2.4. Escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, de Barcelona, de data 21 
de juliol de 2016, adjuntant la Sentència núm. 150/2016, en relació al 
Procediment Ordinari núm. 95/2013-4, interposat per SORA, SDAD. REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, contra l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Se’n dona compte i s’acorda interposar recurs d’apel.lació i encarregar la defensa 
del cas al Sr. FJ. 
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses de data  27 de juliol de 2016, de l’Ajuntament  per 
import de 266.146,23 €, corresponent a la relació F/2016/43. 
 
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 el Decret d’alcaldia núm.743/2015 de 10 de juny, quan a delegacions 
d’alcaldia en Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data  27 de juliol de 2016, de 
l’Ajuntament  per import de 266.146,23 €, corresponent a la relació F/2016/43. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
 
4. - APROVACIÓ D’AJUDES SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/28/2016 de data 21 de juliol de 2016 
per import de 2.153,33 €, corresponent a ajudes socials puntuals. 
 
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 dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
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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. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
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/28/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
    

0157 F.Ch. altres 706,00 
0158 F. BA. llibres escolar /material escolar 239,96 
0159 C.H.M. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 400,27 
0160 F.M. activitats extraescolars i de reforç 147,00 
0161 F.J.G. llibres escolar /material escolar 160,10 
0162 C.R.R. despeses habitatge - subministraments - LLUM 500,00 

    

  
Import total relació BSGG/28/2016 2.153,33 

 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48021 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses 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. 

5.- ACCEPTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI D’ESCOLARITZACIÓ EN 
PRIMERA INFÀNCIA PER AL CURS 2015-2016, EN EL MARC DEL PLA 
“XARXA DE DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” I LA CONCESSIÓ DELS 
AJUTS CORRESPONENTS A LA FASE PRIMERA.   
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Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
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 dels recursos del Pla. 
 
Vist que el protocol preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla 
es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres instrument principals: 
meses de concertació, catàlegs de serveis i programes complementaris, essent 
aquests últims instruments específics elaborats de forma contingent per al 
d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la 
Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes econòmics derivats de les 
situacions conjunturals i d’urgència. 
 
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 diversos factors de context com són l’impacte de la crisi econòmica i la 
davallada de la natalitat han portat a haver de plantejar la revisió i ajustament 
del model d’escola bressol, tant pel que fa ha aspectes de planificació i gestió com 
de finançament. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha prestat suport a les polítiques d’escola 
bressol mitjançant el programa de suficiència alimentària i al suport econòmic al 
funcionament dels centres i que per a aquest nou mandat ha reformulat el suport 
en el “Programa complementari d’escolarització en primera infància” 
 
Atès que mitjançat el Portal de Tràmits Municipals s’ha rebut notificació de del 
dictamen emès per la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de data 
30 de juny de 2016 en què s’atorga un ajut a l’Ajuntament de Canet de Mar un 
ajut per import de 3.529,78€ que correspon a la primera fase i que representa un 
25% de l’import total de l’ajut. 
 
Vista i examinada la documentació de referència i de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió del Programa complementari d’escolarització en 
primera infància per import de 3.529,71€ 
 
SEGON.-  Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’EBM El Palauet, a l’empresa concessionària i 
a la  Tresoreria Municipal 
 
6.- APROVACIÓ ADDENDA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER 
AL PROJECTE PASSAREL·LES D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT 
DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC 
DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR 
 
Atès que amb data 7 de setembre de 2007 es va signar el conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de 
Mar per al projecte Passarel·les d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat 
d’educació secundària obligatòria de l’institut Lluís Domènech i Montaner.  
 
Atès que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent, ininterrompudament, 
des del curs acadèmic 2007/2008 i fins al 2015/2016. 
 
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Canet de Mar 
valoren positivament el funcionament d’aquest projecte d’atenció a la diversitat a 
l’hora de donar suport als alumnes des del tercer curs de l’educació secundària 
obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració 
escolar, social i laboral. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha manifestat el seu interès a donar 
continuïtat a les actuacions previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de 
donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.  
 
Atès que el municipi de Canet de Mar compta des del curs 2013/2014 amb un 
segon institut d’educació secundària, el centre Secció d’Institut Sunsi Móra, i es 
considera necessari i convenient afegir-lo a aquest conveni. 
 
Vista i trobada conforme l’addenda del conveni, que es transcriu a continuació: 
 
 

ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR PER AL PROJECTE PASSAREL·LES D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA 
DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL 
MUNICIPI EN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ 
CURRICULAR 
 
Barcelona, 29 de juliol de 2016 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
La senyora Montserrat Llobet Bach, directora general d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel 
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Decret 61/2016 de 19 de gener, i actuant en l’exercici de les facultats 
delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament 
d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 
28.07.2011). 
 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar, en virtut de 
les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
 
EXPOSEN 
 
Que amb data 7 de setembre de 2007 es va signar el conveni de 
col·laboració entre el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet 
de Mar per al projecte Passarel·les d’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat d’educació secundària obligatòria de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner. 
 
Per tot això, ambdues parts, es reconeixen mútua capacitat per actuar. 
 
CLÀUSULES 
 
ÚNICA.- L’objecte d’aquesta addenda és afegir el centre Secció d’Institut 
Sunsi Móra al conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament 
i l’Ajuntament de Canet de Mar signat en data 7 de setembre de 2007, en 
matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació 
secundària obligatòria, a través del projecte Passarel·les. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat a un 
sol efecte i, en prova de conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i 
la data up supra. 

 
    Vist l’informe de la tècnica municipal d’Educació, que es transcriu a 
continuació: 
 

INFORME SOBRE L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR PER AL PROJECTE PASSAREL·LES D’ATENCIÓ 
EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS PROGRAMES DE 
DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR 
 
Aquest informe té per objecte justificar la tramitació d’una nova addenda 
del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per al projecte Passarel·les d’atenció 
educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació Secundària del municipi en 
el marc dels programes de diversificació curricular.  
 



S/iu 

 
8 

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 

L’Ajuntament de Canet de Mar té establerta aquesta col·laboració el 
Departament d’Ensenyament per a l’atenció de l’alumnat de l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner des del curs 2007-2008 fins a l’actualitat.  
 
En data 22 de juliol de 2015 es va firmar una nova addenda que prorrogava 
la vigència del conveni establert per als cursos acadèmics 2015-2016 i 
2016-2017.  
 
A nivell municipal el conveni implica la gestió dels convenis puntuals que se 
subscriuen amb les empreses col·laboradores del projecte, la col·laboració 
en el seguiment de l’estada formativa de l’alumne a l’empresa, així com la 
col·laboració en diverses accions d’orientació en col·laboració amb l’institut. 
 
Totes les institucions implicades valoren de manera positiva el 
desenvolupament del projecte i els resultats que s’obtenen de cara als 
alumnes i la seva acreditació. 
 
El curs 2013-2014 es va posar en funcionament al nostre municipi la Secció 
d’Institut Sunsi Mora, amb una oferta inicial de 2 grups de 1r ESO. A 
mesura que el centre ha anat creixent i especialment en el pròxim curs en 
què es completa l’oferta d’ESO, de 1r a 4t, es veu necessari posar  
disposició del centre un nou recurs per atendre la diversitat educativa. 
 
Tant el mateix centre com la Inspecció educativa han valorat la necessitat 
d’afegir el centre al conveni de col·laboració entre el departament 
d’ensenyament i l’ajuntament al projecte passarel·les d’atenció educativa a 
la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi en el marc dels 
programes de diversificació curricular.  
 
En data 13 de juliol de 2016, s’ha rebut dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Maresme i Vallès oriental la nova addenda que inclou la 
Secció d’Institut Sunsi Mora. 
 
En conclusió, s’informa favorablement l’aprovació del conveni esmentat. 
 
Aquest és l’informe que dono i signo a Canet de Mar a 19 de juliol de 2015. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament per al projecte passarel·les d’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat d’educació secundària del municipi en el marc dels programes de 
diversificació curricular. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades a tots els efectes. 
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7.- APROVACIÓ CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
ha aprovat el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
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 dels recursos del Pla.  
 
Atès que en el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Canet de Mar ha 
sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació de recursos 
consistents en un ajut econòmic per a l’actuació Programa de mesures 
formatives: Curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de 
Formació Professional de Grau Mitjà 2016. 
 
Atès que aquesta sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament 
mitjançant conveni específic el text del qual va ser aprovat per Decret del 
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de 
27 de juny de 2016, el qual es transcriu a continuació: 

 
CONVENI 

ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 

Ens destinatari Ajuntament de Canet de  Mar 

NIF XXXXXX 

 
Actuació 

Programa de  mesures formatives: curs de 
preparació per  a les proves d’accés a cicles
formatius de grau mitjà  2016 

Codi XGL 224544 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aportació de  la 
Diputació (EUR) 

 
8.000  euros 

Cost total (EUR) 10.310 euros 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

 
ENTITATS QUE 
INTERVENEN 

 
DIPUTACIÓ  DE  BARCELONA, representada pel  Vicepresident  tercer  i  
president  delegat  de l’Àrea   de   Cultura,   Educació   i   Esports  i   
facultat   d’acord   amb   la   Refosa   1/2016,   sobre nomenaments  i   
delegació  de   competències  i   atribucions  dels  òrgans  de   la  
Diputació  de Barcelona,  diferents  del Ple, aprovada pel Decret  de  la  
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Presidència núm. 3048/16, de data  14 d’abril de 2016 (publicada al 
BOPB de 22 d’abril de 2016)  i assistit pel Secretari delegat senyor 
Ferran Gonzalo Sánchez, en  virtut de  les facultats conferides pel 
Decret  de  la Presidència   de la corporació (núm.  10481/15), de data  
13 de  setembre de  2015  (publicat al BOPB de  data  26 de novembre 
de 2015). 

 
 

AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR, representat per  l’alcaldessa,  Blanca  
Arbell  Brugarola, assistit per la secretària de l’ens, Núria Mompel Tusell, 
degudament autoritzats. 

 
 

ANTECEDENTS  I MOTIVACIÓ 
 

I.            El Ple de la Diputació de  Barcelona celebrat el 26 de  
novembre de 2015  va aprovar el Pla “Xarxa de  Governs Locals 
2016-2019” (BOPB de  11/12/2015), 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 dels 
recursos del Pla. 

II.            En  el  marc  de  l’esmentat  Protocol,  l’Ajuntament  de  Canet 
de  Mar  ha  sol·licitat  a  la Diputació per a aquest exercici la 
concertació de recursos consistents en ajut econòmic per  a  
l’actuació  “Programa  de  mesures formatives:  curs de  
preparació  per  a  la  prova d’accés a Cicles Formatius de 
Formació Professional de Grau Mitjà 2016”. 

III.          La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament 
mitjançant conveni específic el text del qual  va ser aprovat per  
Decret  del Vicepresident tercer  i president delegat  de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de 27 de juny de 2016. 

IV.          Per  tot  això,  ambdues parts, de  comú  acord  i  reconeixent-
se  plena  capacitat  per  a aquest acte,  subscriuen aquest 
conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 

1.  Objecte del conveni 
 

1.1. El  present conveni  té  per  objecte  regular  la  col·laboració  de  
les  parts signatàries  en relació  amb  l’actuació:  Programa de  
mesures formatives:  curs de  preparació  per  a  la prova d’accés 
a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà 2016. 

 
1.2. L’actuació anterior  es concreta en  la  realització de  la  

planificació, organització i portar  a terme  un curs de preparació per 
a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional 
de Grau  Mitjà per tal de donar  majors oportunitats a les persones 
que  volen presentar-se a les proves d’accés a aquesta formació. 
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1.3. En   l’actuació    esmentada   conflueixen   harmònicament    
l’interès    específic    de    l’ens destinatari i de la Diputació de 
Barcelona: 
- L’interès  específic  de  l’ens  es palesa  en  la  connexió  

existent  entre  les  actuacions que  són objecte d’aquest 
conveni, la clàusula general d’habilitació que  conté  al seu 
favor l’article 4 de la Carta  Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel  que  fa  a  l’interès  propi  de  la  Diputació  de  Barcelona,  
aquest es palesa  en  la vinculació existent entre  les 
actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència  i  cooperació  envers els  municipis  i  els  
objectius  d’aquesta  Diputació per fer-la efectiva. 

 
2.  Obligacions de  les parts 

 
Ambdues  institucions   adopten,  pel   que   fa   al   compliment   del   
conveni,   els   compromisos següents: 

 
� Per  part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 
Tipus 
de 

recur
s 

Classe 
de 

recur
s 

Aportació 
de 
la 
Diputació 

 
Cost 
total 

 
Aplicació 
pressupostària 

Recur
s 

econòmi

 
Ajut 
econòmic 

 
8.000,00 € 

 
10.310,00 
€ 

 
G/40300/32000/4625
2 

 
La Diputació de Barcelona, mitjançant els tècnics adscrits a la Gerència 
de Serveis d’Educació de  l’Àrea  d’Atenció a les  Persones, prestarà 
suport i acompanyament tècnic  en  l’execució de l’activitat 
subvencionada. 
 
� Per  part de l’ens 
destinatari 

 
a.    La realització i gestió de les actuacions previstes en el present 
conveni. 
b.    El curs que  es subvenciona haurà de tenir una  durada de 330 

hores, desenvolupant- se en  els  mesos de  setembre de  
2016  a  juny  de  2017.  El  nombre   de  persones beneficiàries 
serà d’un màxim de 35 i un mínim de 10 per ens. La seva edat  
haurà de ser de 17 anys complerts o que  es compleixin durant  
l’any de realització de la prova. Les  persones participants  en  
aquestes accions  formatives  hauran d’haver  acabat la seva 
formació bàsica en el Sistema Educatiu Formal sense cap 
acreditació. 

c.    En cas que  l’Ajuntament de Canet de  Mar vulgui establir un 
preu  públic a abonar per les persones que  vulguin participar en 
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aquest curs, en cap  cas podrà  excedir de 50€. S’haurà  de  fer  
públic  aquet preu  donant publicitat  a  les  bonificacions  a  les  
que  es poden acollir aquelles persones que  per la seva situació 
personal o familiar no puguin abonar aquest import. En cap  cas 
el preu  públic ha de ser l’obstacle que  impedeixi a cap persona 
l’assistència al curs objecte del present conveni. 

d.    Facilitar  totes aquelles  dades del  curs que  li  siguin  
sol·licitades  per  la  coordinació tècnica de la Diputació de 
Barcelona. 

e.    La  participació  en  reunions  de  seguiment  del  projecte  
(setembre 2016,  novembre 

2016,  gener 2017  i març  2017)  i a la presentació d’un informe 
de seguiment en  cada una  de  les  reunions,  en  el  cas de  
ser sol·licitat  per  la  coordinació  tècnica  de  la Diputació de 
Barcelona. 

f.     La participació  en  una  reunió  d’avaluació  (maig-juliol  2017)  i  a  
la  presentació  d’una memòria tècnica d’avaluació de l’acció 
formativa, previ enviament d’esquema per la coordinació tècnica 
de la Diputació de Barcelona i a facilitar les dades prèviament 
pactades per tal de poder  realitzar una sèrie d’indicadors 
d’impacte del projecte. 

g.    A compartir  amb  tots els  municipis  que  participen  d’aquestes  
mesures els  materials didàctics i metodologies emprades en el 
desenvolupament de l’acció formativa. 

h.    A cofinançar el projecte amb l’aportació de 2.310,00 €. 
 
3.    Vigència del c onveni 

 
La vigència  d’aquest  conveni  s’estendrà  des de  la  seva signatura  per  
les  parts fins  que  l’ens destinatari  presenti  la  documentació  de  
justificació  de  despeses de  l’actuació,  d’acord  amb  la forma i els 
terminis establerts en el present conveni. 

 
4.    Condicions de cofinançament de l’actuació 

 
El cost total de l’activitat s’eleva a la quantitat de 10.310,00 €, dels 
quals <l’ens> es compromet a aportar la quantitat  de  2.310,00 € i 
l’import restant es correspon amb  l’ajut objecte d’aquest conveni. 

 
Un  cop  rebuda la  notificació  de  l’aprovació  d’aquest  conveni,  l’ens  
local  destinatari  de  la subvenció haurà d’acreditar davant la Diputació 
mitjançant certificat emès per l’Interventor/a, disponibilitat 
pressupostària per finançar la seva part del cost del projecte. 

 
5.    Execució i justificació 

 
5.1.  Es podran justificar despeses generades dins del període 

d’execució de l’ajut, establert en el període comprés entre  l’1 de 
setembre de 2016 i el 30 de juny de 2017. 

 
5.2.     Els  beneficiaris  disposaran  com  a  màxim  fins  a  3  mesos 

des de  la  finalització  del termini d’execució establert per a 
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trametre a la Diputació la justificació de les actuacions objecte 
d’ajut. 

 
5.3.     La  despesa elegible  serà  la  corresponent   als  capítols  1,  2  

i  4  del  pressupost de depeses de l’ens destinatari. 
 

5.4.    Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens destinatari 
presenti el model normalitzat  de   justificació,   d’acord  amb   la  
modalitat  d’execució.  La  justificació  de despeses ha de ser 
signada per l’interventor o el secretari-interventor de l’ens. 

 
5.5.     de  la  Diputació,  cal  que  l’ens  destinatari  presenti  el  model  

normalitzat  de  justificació, d’acord amb  la modalitat d’execució. La 
justificació de despeses ha de ser signada per l’interventor o el 
secretari-interventor de l’ens. 

 
5.6.     Les despeses que  es justifiquin, pel percentatge que  s’imputi a 

l’ajut de la Diputació, no poden  justificar-se   per   a   altres   
convocatòries   i/o   davant  d’altres   administracions públiques. 

 
5.7.     El model normalitzat inclou la motivació de  les desviacions que  

es produeixin respecte de  la  sol·licitud  inicial.  Quan   el  cost de  
l’actuació  que  es justifiqui  experimenti  una desviació a la baixa 
superior al 50 per cent respecte del cost informat en la sol·licitud, 
el centre gestor pot proposar, previ informe justificatiu de la 
mesura, la revocació de l’ajut o la reducció a la baixa. 

 
5.8.     Les  factures  relatives  a les  despeses generades pels  

destinataris han  d'estar datades d'acord l'establert en  el Reial 
Decret  1619/2012, de  30 de  novembre, pel que  s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es 
referiran, en tot cas, a  actuacions  realitzades  durant   el  període  
d'execució  establert,  a  excepció  de  les declarades pluriennals. 

 
5.9.     En  cas  que   es justifiquin  despeses  no  elegibles  que   

impliquin  la  realització  d’un pagament a l’ens destinatari inferior a 
l’import concedit, el centre gestor de la Diputació ho ha de 
comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre coneixement. 

 
5.10.   En  cas que,   l’ajut  s’hagi  concedit  en  referència  a  un  

percentatge del  cost total,  la determinació  de  l’ajut  a  pagar 
s’ha  de  calcular  aplicant  la  mateixa  proporció  sobre el cost, que 
en cap cas pot ser superior a l’aprovat. 

 
5.11.   En cas que  el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 

per cent  del seu cost de realització   o  que   les   despeses  
justificades   per   l’entitat   siguin   inferiors   a   l’import concedit,   
l’ajut   de   la   Diputació   s’ha   d’ajustar   a   la   baixa,   en   la   
proporció   que correspongui a la reducció operada. 

 
5.12.  Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les 

despeses directes imputades. 
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5.13.   Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent de la 

Diputació de Barcelona i d’altres administracions. 
 

5.14.   Els  ens instrumentals  de  l’ens  destinatari  o  que  integren  el  
seu sector públic  poden executar i  aprovar  les  despeses de  
les  actuacions  aprovades.  Aquesta  possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació que  l’executor és un ens instrumental 
de l’ens destinatari o que integra el seu sector públic. 

 
5.15.   L’ens  destinatari pot delegar  l’execució i aprovació  de  les  

despeses de  les  actuacions aprovades en  altres  ens 
destinataris  d’acord  amb  la  normativa  reguladora  del  Pla. 
Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació de la 
referida delegació, amb indicació de l’òrgan i la data  de la seva 
aprovació. 

 
5.16.   Les  actuacions  executades conjuntament  per  diversos  ens 

s’han  de  justificar,  com s’indica a continuació: 
a.    L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model 

normalitzat de justificació de despeses per l’import total de 
l’ajut. 

b.    En la documentació justificativa es relacionaran les 
despeses de cada ens executor. 

c.    L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la 
resta d’executors la seva part de l’aportació de la 
Diputació en el termini màxim de tres mesos a comptar 
des que la Diputació faci efectiu el pagament. 

d.    L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor. 
 

5.17.   Per   determinar  l’ens  principal  d’un  ens participat  s’ha  de  
considerar  qui  ostenti  la majoria de drets de vot o, en cas 
d’igualtat, la majoria del finançament. 

 
5.18.   Sense perjudici  de  la  possibilitat  d’encarregar  l’execució  

d’actuacions  a  altres  ens, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
6.  Pagament 

 
6.1. S’estableix un sol pagament avançat per l’import total de la 

subvenció atorgada, és a dir, vuit  mil euros (8.000,00 €)  que  es 
farà  efectiu  un  cop  signat  el  conveni  per  ambdues parts. En 
tractar-se d’unes mesures adreçades a lluitar contra  la crisi, i per 
tal de  facilitar la liquidat necessària per a que  els ens puguin 
endegar aquestes en el termini més breu possible, s’estima 
necessari l’avançament de la subvenció. 

 
6.2. En   el   cas  d’haver   participat   l’any   2015   en   la   mateixa   

línia   d’ajut,   serà   requisit indispensable  per  avançar el  
pagament haver   justificat  la  subvenció  atorgada corresponent. 
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7.  Audiència i tancament 
 

7.1. Transcorregut el termini de  justificació, el centre gestor de  la 
Diputació ha  de  requerir al destinatari  per  a què  en  el  termini  
improrrogable  de  quinze  dies  des de  l'endemà  de  la notificació 
presenti la justificació pendent. 

 
7.2. Transcorregut el termini anterior, per decret de la presidència 

delegada de l'àrea s'ha d'aprovar la  liquidació  provisional  i s'ha 
d'habilitar  un  termini  d'audiència  de  quinze  dies des de  l'endemà  
de  la  notificació  per  tal  de  poder  al·legar  el  que  s'estimi  
pertinent,  i presentar i/o esmenar la justificació pendent. 

 
7.3. Transcorregut el termini anterior, s'ha de dur a terme  la liquidació 

definitiva i la revocació dels ajuts no justificats. 
 
8.    Identificació i senyalització 

 
Quan  sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de  
preveure la presència de  la marca corporativa  de  la  Diputació  en  un  
lloc  preferencial.  Per  a  la  correcta aplicació  de  la marca de la 
Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu  Electrònica de la 
Diputació. 

 
9.    Modificacions 

 
9.1. Les    modificacions    tenen   caràcter   excepcional    i    requeriran   

sol·licitud   raonada   i degudament  motivada   per   part   de   
l’Alcalde/essa   (president/a)   de   l’ens   destinatari presentada a  
la  Diputació  com  a  molt  tard  un  mes abans de  la  finalització  del  
període d’execució. 

 
9.2. Les   modificacions   del   conveni   requeriran   la   seva  prèvia   

aprovació   pels   òrgans competents de  les  parts i,  un  cop  
aprovades, s’adjuntaran  com  a  annex del  conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
10.  Protecció de dades 

 
10.1.   Els ens destinataris hauran de complir els requeriments 

previstos a la normativa vigent sobre protecció  de  dades 
personals,  i,  en  particular,  a  les  disposicions  de  la  Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (en endavant, LOPD),  específicament,  en  allò  
relatiu  a  les  previsions  de  l’art.  20  sobre creació  i  modificació  
de  fitxers,  sempre i  quan  ostentin  la  condició  de  “responsables 
dels fitxers” de les dades personals a tractar  en el decurs de les 
actuacions. 

10.2.   L’ens   sol·licitant   autoritza   a   la   Diputació   de   Barcelona,   
com   a   encarregada  del tractament, per  subcontractar a un 
tercer  la realització d’aquells tractaments de  dades que  siguin 
necessaris  i que  tinguin per  finalitat la realització de  les 
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actuacions pròpies de  l’objecte  de  cada recurs sol·licitat,  així  
com  també, per  a  la  realització  d’estudis  i enquestes sobre el 
grau  de satisfacció del servei objecte del recurs. Tanmateix, la 
Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte 
formalitzat amb el subcontractista  respectant les obligacions 
fixades a l’art. 12 de la LOPD. 

 
10.3.  La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte 

subscrit amb el subcontractista per  tal de  poder  fer-ne consulta i  
li comunicarà la identitat del subcontractista i els tractaments 
subcontractats. 

 
10.4.   En  cas  que   l’ens  local  actuï   com  a  intermediari  entre   

altres  entitats  (públiques  o privades)   i   la   Diputació   de   
Barcelona,   es  considerarà   que   actua  en   condició 
d’encarregat del tractament i que  disposa de  l’ autorització dels 
diferents responsables dels  fitxers,  en  els  termes previstos  a  
l’art.  12  de  la  LOPD  per  al  subencàrrec a  la Diputació. 

 
10.5.   El  tractament  de  les  dades personals  es durà  a  terme   

d’acord  amb  les  previsions següents: 
 

� Les  dades facilitades, així  com  les  recollides  i tractades, 
únicament  seran utilitzades per a la realització de les 
actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a la 
realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels 
serveis oferts. 

 
� La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, 

adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 
garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips que  
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, 
i garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a totes 
les persones que intervinguin  en  qualsevol  de  les  fases  del  
tractament de  les  dades, d’acord  amb  les previsions 
establertes a l’art. 10 de la LOPD. 

 
� Un cop  finalitzat  el  període d’autorització,  la  Diputació  de  

Barcelona  procedirà  a  la devolució  i/o  destrucció  de  les  
dades inicialment  facilitades  i  de  les  obtingudes  en execució   
dels   treballs   realitzats.   Aquesta   obligació   es  projectarà   
també  sobre l’empresa o empreses subcontractades. 

 
� No   es  realitzarà   cap   transferència   internacional   de   

dades,  a   països  que   no proporcionin un nivell de protecció 
equiparable a la LOPD, sense disposar prèviament de la 
corresponent autorització del director de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades. 

 
10.6.   Respecte dels  recursos econòmics  atorgats, els  ens 

destinataris  facilitaran  les  dades necessàries per a la justificació 
de la despesa en els termes previstos en aquest règim de  
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concertació  i  en  els  formularis  corresponents fent  cessió  de  
les  mateixes  a  la Diputació de Barcelona per al seguiment i 
control de l’execució de l’ajut. 

 
10.7.   Els  ens destinataris  tindran  a  disposició  de  la  Diputació  de  

Barcelona  els  documents originals  que  es requereixin  per  tal  de  
poder  fer-ne  consulta,  en  el  cas que  es cregui necessari, i/o 
ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa. 

 
10.8.   En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran 

el principi de  qualitat de les dades i no aniran més enllà de la 
finalitat de seguiment i control de l’ajut. 

10.9.   Les dades facilitades  pels  destinataris a la Diputació  de  
Barcelona s’inclouran al fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de 
fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets d’accés,  rectificació  
i  cancel·lació  es podrà  realitzar  davant el  Registre  general  de  
la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 126, 08008,  
Barcelona, o a qualsevol altra oficina del Registre general de la 
Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/). 

 
11.  Incompliment 

 
11.1.   L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 

signatàries pot donar  lloc a la seva resolució. 
 

11.2.   La resolució  del  conveni  i qualsevol  altre  litigi o controvèrsia  
que  se susciti,  requereix que  la  part  interessada  o que  es 
consideri  lesionada  formuli  una  sol·licitud  en  aquest sentit  
davant l’altra  part.  La desestimació  expressa o presumpta 
d’aquesta  sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 

 
12.  Formes d’extinció 

 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de 
vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per  les  causes susceptibles  de  determinar  la  resolució  dels  

contractes administratius, llevat que  siguin incompatibles amb  les 
normes i principis que  presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
13.  Marc normatiu 

 
13.1.  Els  pactes integrants  d’aquest  instrument,  juntament  amb  el  
Protocol  general  del  Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, constitueixen la llei del 
present conveni. 
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13.2.  Juntament amb la normativa específica esmentada, serà 
d’aplicació: 

a)    L’Estatut d’Autonomia de  Catalunya, aprovat per  Llei Orgànica 
6/2006,  de  19 de  juliol, en particular, en allò referit al règim dels 
governs locals de Catalunya. 

b)   El Decret  Legislatiu 2/2003,  de 28 d’abril, que  aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

c)    La Llei 7/1985,  de  2 d’abril, reguladora de  les bases del règim 
local, modificada per  la Llei  27/2013, de  27  de  desembre, de  
racionalització  i  sostenibilitat  de  l’administració local. 

d)   El Decret  179/1995, de  13 de  juny,  pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres activitats  i serveis de les entitats locals de 
Catalunya. 

e)    El Reial decret legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

f)     La  Llei   orgànica   2/2012,   de   27   d'abril,   d'estabilitat   
pressupostària   i   sostenibilitat financera. 

g)   El Reial decret legislatiu 3/2011,  de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de 

la Llei de contractes del sector públic. 
h)   La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
i)   La  Llei  39/2015, d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  

comú  de  les administracions públiques, a partir de la seva 
entrada en vigor. 

j)     La Llei 26/2010, de  3 d’agost de  règim  jurídic i de  procediment 
de  les administracions públiques de Catalunya. 

k)  La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  
governs  locals  de  Catalunya  i  d’impuls  de l’activitat econòmica. 

l)  La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics. 
m)  La Llei 40/2015, d’1 d’octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector 

Públic,  a partir  de  la seva entrada en vigor. 
n)   La  Llei  29/2010, de  3  d'agost,  de  l'ús  dels  mitjans  
electrònics  al  sector públic  de 

Catalunya. 
o)   La Llei  19/2013, de  9 de  desembre, de  transparència,  accés a 

la  informació  pública  i bon govern. 
p)   La Llei 19/2014  del  29 de  desembre de  transparència, accés a 

la informació  pública i bon govern  de la Generalitat de Catalunya. 
q)   La  Llei  orgànica  15/1999, de  13  de  desembre, de  protecció  

de  dades de  caràcter personal  i   el  Reial   Decret   1720/2007,  
de   27  de   desembre,  pel  qual  s’aprova   el Reglament  de  
desenvolupament  de  la  Llei  orgànica  15/1999, de  13  de  
desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 

r)    Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret  887/2006, de 21 de juliol 
pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, 
l’Ordenança general de  subvencions de  la Diputació de  
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Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al 
present exercici de la Diputació. 

s)   Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable. 
 
14.  Jurisdicció competent 

 
La naturalesa  administrativa  del  present conveni  fa  que  siguin  
competents per  a  resoldre  en darrera instància els conflictes i 
incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 

 
15.  Relacions amb terceres administracions públiques 

 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra 
administració pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament 
o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests mateixos  ens els  
encarregats de  comunicar  a tercers la subscripció del present conveni, 
o de fer-lo públic quan  això sigui preceptiu. 

 
16.  Responsabilitat enfront tercers 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència 
de les actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, 
correspon a l’ens executor material de les actuacions. 

 
I,  en   prova   de   conformitat,   les   persones  que   l’atorguen   
signen   el   present conveni, per duplicat, en els llocs i dates que 
s’assenyalen. 

 
Vist l’informe emès per la tècnica municipal d’Educació, que es transcriu a 
continuació: 
 

INFORME JUSTIFICATIU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PEL PROGRAMA DE MESURES FORMATIVES: CURS DE PREPARACIÓ 
PER A LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ 2016  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar amb la voluntat d’oferir el Curs de preparació 
de les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà, com a mesura 
formativa per lluitar contra la crisi econòmica i millorar les capacitats i 
possibilitats d’inserció laboral dels ciutadans que no han assolit el títol de 
Graduat d’Educació Secundària, va sol·licitar en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 un ajut per 
dur a terme l’esmentada formació durant el curs 2009-2010. L’ajut es va 
concretar mitjançant la subscripció d’un conveni de col·laboració durant el 
curs 2009-2010. La col·laboració es va  mantenir durant la vigència del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 208-2011 i amb el 
posterior Pla “Xarxa de Governs Locals” 2012-2015.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 
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11/12/2015), 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 dels recursos del Pla. 
 
En el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Canet de Mar ha 
sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació de recursos 
consistents en ajuts econòmic per a l’actuació  “Programa de mesures 
formatives: curs de preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de 
Formació Professional de Grau Mitjà 2016”.  
 
La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant 
conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret de la 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Cultura, Educació 
i Esports de la Diputació de Barcelona de data 27 de juny de 2016. 
 
L’actuació es concreta en la realització de la planificació, l’organització i 
portar a terme un curs de preparació per a les proves d’accés a cicles 
formatius de Formació Professional de Grau Mitjà, que haurà de tenir una 
durada de 330 hores i s’haurà de desenvolupar entre els mesos de 
setembre 2016 a juny 2017. 
 
Pel que fa a les qüestions econòmiques i d’obligacions de les parts l’actuació 
es valora en un cost de 10.310,00€. La Diputació aporta 8.000,00€. 
L’Ajuntament de Canet es compromet a cofinançar el projecte amb 
l’aportació de 2.310,00€, que ha de correspondre als capítols 1, 2 i 4 dels 
pressupost de despeses.  
 
Atès que a nivell de demanda de la ciutadania es constata que el Curs de 
preparació a les proves d’accés als Cicles Formatius de Formació 
Professional de Grau Mitjà continua essent d’interès per a la població del 
nostre municipi. 
 
Vist que a nivell de aportació econòmica l’Escola d’Adults Maria Saus dedica 
dues mestres de plantilla a la docència de diverses assignatures del curs i 
que en conseqüència l’aportació econòmica que correspon a l’Ajuntament ja 
es realitza abastament. 
 
En conclusió, s’informa favorablement l’aprovació del conveni esmentat. 
 
Aquest és l’informe que dono i signo a Canet de Mar a 14 de juliol de 2016. 

 
Atès que l’aportació de 2.310,00 euros de l’Ajuntament de Canet de Mar queda 
coberta amb la cessió dels espais on s’imparteix el curs que se subvenciona, el 
material que s’utilitza i amb la dedicació de dues mestres de plantilla adscrites a 
l’Escola d’Adults Maria Saus de titularitat municipal que s’encarreguen de la 
docència de diverses assignatures del curs.  
 
Per tot l’exposat i de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Territori, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Diputació de Barcelona per al curs de preparació per a les proves d’accés 
a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 
 
 
8.- APROVACIÓ CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
ha aprovat el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
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 las metodologia d’implementació 
de les actuacions i dels recursos del Pla.  
 
Atès que en el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Canet de Mar ha 
sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació de recursos 
consistents en ajut econòmic per a l’actuació Programa de mesures formatives: 
Curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació 
Professional de Grau Superior 2016. 
 
Atès que la sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant 
conveni específic el text del qual va ser aprovat pel senyor Martí Pujol Casas, 
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de 
data 27 de juny de 2016. 
 
Vist i trobat conforme el conveni específic a signar que es transcriu a continuació: 

 
CONVENI ESPECÍFIC 

 
Dades identificatives 

Ens destinatari Ajuntament de Canet de Mar 

NIF XXXXXX 

Actuació Programa de  mesures formatives : curs de 
preparació per  a les proves d’accés a cicles
formatius de grau superior 2016 

Codi  XGL 224505 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aportació  de  la 
Diputació (EUR) 

21.000 euros 

Cost total (EUR) 23.293 euros 
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Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident tercer  i 
president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, senyor Martí 
Pujol i Casals, facultat en aplicació de l’apartat 7.3.e) de la Refosa 
núm. 1/2016,  aprovada per decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 
2016  (BOPB de 22 d’abril de  2016),  assistit pel secretari  delegat 
senyor Ferran Gonzalo Sánchez, en  virtut  de les facultats 
conferides pel Decret  de la Presidència de la corporació de data  
13/11/2015 (núm. 10481/15), publicat al BOPB de 26/11/2015. 
 
AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR, representat per  l’alcaldessa,  
Blanca  Arbell  Brugarola, assistit per la secretària de l’ens, Núria 
Mompel Tusell, degudament autoritzats. 
 
ANTECEDENTS  I MOTIVACIÓ 
 

I. El Ple de la Diputació de  Barcelona celebrat el 26 de  novembre 
de 2015  va aprovar el Pla “Xarxa de  Governs Locals 2016-
2019” (BOPB de  11/12/2015), 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 dels recursos 
del Pla. 

II. En  el  marc  de  l’esmentat  Protocol,  l’Ajuntament  de  Canet de  
Mar  ha  sol·licitat  a  la Diputació per a aquest exercici la 
concertació de recursos consistents en ajut econòmic per  a  
l’actuació  “Programa  de  mesures formatives:  curs de  
preparació  per  a  la  prova d’accés a Cicles Formatius de 
Formació Professional de Grau Superior 2016”. 

III. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament 
mitjançant conveni específic el text  del  qual  va  ser  aprovat 
pel  senyor Martí  Pujol  i  Casals,  vicepresident  tercer   i 
president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de 
data  27 de juny de 2016- 

IV. Per  tot  això,  ambdues parts, de  comú  acord  i  reconeixent-se  
plena  capacitat  per  a aquest acte,  subscriuen aquest 
conveni, que es regirà pels següents 

PACTES 
 
1.  Objecte del conveni 
 
1.1. El  present conveni  té  per  objecte  regular  la  col·laboració  de  
les  parts signatàries  en relació  amb  l’actuació:  Programa de  
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mesures formatives:  curs de  preparació  per  a  la prova d’accés a 
Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior 2016. 
 
1.2. L’actuació anterior  es concreta en  la  realització de  la  
planificació, organització i portar  a terme  un curs de preparació per a 
les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional  de  
Grau  Superior  per  tal  de  donar  majors  oportunitats  a  les  
persones que volen presentar-se a les proves d’accés a aquesta 
formació. 
 
1.3. En   l’actuació    esmentada   conflueixen   harmònicament    
l’interès    específic    de    l’ens destinatari i de la Diputació de 
Barcelona: 
- L’interès  específic  de  l’ens  es palesa  en  la  connexió  
existent  entre  les  actuacions que  són objecte d’aquest conveni, la 
clàusula general d’habilitació que  conté  al seu favor l’article 4 de la 
Carta  Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals. 
- Pel  que  fa  a  l’interès  propi  de  la  Diputació  de  Barcelona,  
aquest es palesa  en  la vinculació existent entre  les actuacions 
esmentades, la competència de la Diputació d’assistència  i  
cooperació  envers els  municipis  i  els  objectius  d’aquesta  
Diputació per fer-la efectiva. 
 
2.  Obligacions de  les parts 
 
Ambdues  institucions   adopten,  pel   que   fa   al   compliment   del   
conveni,   els   compromisos següents: 
 
� Per  part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport: 
 

Tipus de 
recurs 

Classe de 
recurs 

Aportació 
de la 

Diputació 

 
Cost total 

Aplicació 
pressupostària 

Recurs 
econòmic 

 
Ajut econòmic 

 
21.000,00 € 

 
23.293,00 
€ 

G/40300/32000/462
52 

 
La Diputació de Barcelona, mitjançant els tècnics adscrits a la 
Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea  d’Atenció a les  Persones, 
prestarà suport i acompanyament tècnic  en  l’execució de l’activitat 
subvencionada. 
 
� Per  part de l’ens destinatari 
 
a.    La realització i gestió de les actuacions previstes en el present 
conveni. 
b.    El curs que  es subvenciona haurà de tenir una  durada de 300 
hores, desenvolupant- se en  els  mesos de  setembre de  2016  a  
juny  de  2017.  El  nombre   de  persones beneficiàries serà d’un 
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màxim de 30 i un mínim de 10 per ens. La seva edat  haurà de ser 
de 19 anys complerts o que  es compleixin durant  l’any de realització 
de la prova. Les  persones participants  en  aquestes accions  
formatives  hauran d’haver  acabat la seva formació bàsica en el 
Sistema Educatiu Formal sense cap acreditació. 
c.    En cas que  l’Ajuntament de Canet de  Mar vulgui establir un preu  
públic a abonar per les persones que  vulguin participar en aquest 
curs, en cap  cas podrà  excedir de 75 €. S’haurà  de  fer  públic  
aquet preu  donant publicitat  a  les  bonificacions  a  les  que  es 
poden acollir aquelles persones que  per la seva situació personal o 
familiar no puguin abonar aquest import. En cap  cas el preu  públic 
ha de ser l’obstacle que  impedeixi a cap persona l’assistència al 
curs objecte del present conveni. 
d.    Facilitar  totes aquelles  dades del  curs que  li  siguin  
sol·licitades  per  la  coordinació tècnica de la Diputació de Barcelona. 
e.    La  participació  en  reunions  de  seguiment  del  projecte  
(setembre 2016,  novembre 
2016,  gener 2017  i març  2017)  i a la presentació d’un informe de 
seguiment en  cada una  de  les  reunions,  en  el  cas de  ser 
sol·licitat  per  la  coordinació  tècnica  de  la Diputació de Barcelona. 
f.     La participació  en  una  reunió  d’avaluació  (maig-juliol  2017)  i  a  
la  presentació  d’una memòria tècnica d’avaluació de l’acció 
formativa, previ enviament d’esquema per la coordinació tècnica de 
la Diputació de Barcelona i a facilitar les dades prèviament pactades 
per tal de poder  realitzar una sèrie d’indicadors d’impacte del 
projecte. 
g.    A compartir  amb  tots els  municipis  que  participen  d’aquestes  
mesures els materials didàctics i metodologies emprades en el 
desenvolupament de l’acció formativa. 
h.    A cofinançar el projecte amb l’aportació de 2.293,00 €. 
 
3.    Vigència del conveni 
 
La vigència  d’aquest  conveni  s’estendrà  des de  la  seva signatura  
per  les  parts fins  que  l’ens destinatari  presenti  la  documentació  
de  justificació  de  despeses de  l’actuació,  d’acord  amb  la forma i 
els terminis establerts en el present conveni. 
 
4.    Condicions de cofinançament de l’actuació 
 
El cost total de l’activitat s’eleva a la quantitat de 23.293,00 €, dels 
quals l’ens es compromet a aportar la  quantitat  de  2.293,00 € i  
l’import  restant es correspon amb  l’ajut  objecte  d’aquest conveni. 
 
Un  cop  rebuda la  notificació  de  l’aprovació  d’aquest  conveni,  
l’ens  local  destinatari  de  la subvenció haurà d’acreditar davant la 
Diputació mitjançant certificat emès per l’Interventor/a, disponibilitat 
pressupostària per finançar la seva part del cost del projecte. 
 
5.    Execució i justificació 
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5.1.     Es podran justificar despeses generades dins del període 
d’execució de l’ajut, establert en el període comprés entre  l’1 de 
setembre de 2016 i el 30 de juny de 2017. 
 
5.2.     Els  beneficiaris  disposaran  com  a  màxim  fins  a  3  mesos 
des de  la  finalització  del termini d’execució establert per a trametre 
a la Diputació la justificació de les actuacions objecte d’ajut. 
 
5.3.     La  despesa elegible  serà  la  corresponent   als  capítols  1,  
2  i  4  del  pressupost de depeses de l’ens destinatari. 
 
5.4.    Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens 
destinatari presenti el model normalitzat de justificació, d’acord amb 
la modalitat d’execució. 
 
5.5.     La justificació de despeses ha de ser signada per l’interventor 
o el secretari-interventor de l’ens. 
 
5.6.     Les despeses que  es justifiquin, pel percentatge que  s’imputi 
a l’ajut de la Diputació, no poden  justificar-se   per   a   altres   
convocatòries   i/o   davant  d’altres   administracions públiques. 
 
5.7.     El model normalitzat inclou la motivació de  les desviacions 
que  es produeixin respecte de  la  sol·licitud  inicial.  Quan   el  cost 
de  l’actuació  que  es justifiqui  experimenti  una desviació a la baixa 
superior al 50 per cent respecte del cost informat en la sol·licitud, el 
centre gestor pot proposar, previ informe justificatiu de la mesura, la 
revocació de l’ajut o la reducció a la baixa. 
 
5.8.     Les  factures  relatives  a les  despeses generades pels  
destinataris han  d'estar datades d'acord l'establert en  el Reial 
Decret  1619/2012, de  30 de  novembre, pel que  s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es 
referiran, en tot cas, a  actuacions  realitzades  durant   el  període  
d'execució  establert,  a  excepció  de  les declarades pluriennals. 
 
5.9.     En  cas  que   es justifiquin  despeses  no  elegibles  que   
impliquin  la  realització  d’un pagament a l’ens destinatari inferior a 
l’import concedit, el centre gestor de la Diputació ho ha de comunicar 
a l’ens per tal que aquest pugui prendre coneixement. 
 
5.10.   En  cas que,   l’ajut  s’hagi  concedit  en  referència  a  un  
percentatge del  cost total,  la determinació  de  l’ajut  a  pagar s’ha  
de  calcular  aplicant  la  mateixa  proporció  sobre el cost, que en cap 
cas pot ser superior a l’aprovat. 
 
5.11.   En cas que  el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 
per cent  del seu cost de realització   o  que   les   despeses  
justificades   per   l’entitat   siguin   inferiors   a   l’import concedit,   l’ajut   
de   la   Diputació   s’ha   d’ajustar   a   la   baixa,   en   la   proporció   
que correspongui a la reducció operada. 
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5.12.  Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de 
les despeses directes imputades. 
 
5.13.   Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent de 
la Diputació de Barcelona i d’altres administracions. 
 
5.14.   Els  ens instrumentals  de  l’ens  destinatari  o  que  integren  
el  seu sector públic  poden executar i  aprovar  les  despeses de  
les  actuacions  aprovades.  Aquesta  possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació que  l’executor és un ens instrumental de 
l’ens destinatari o que integra el seu sector públic. 
 
5.15.   L’ens  destinatari pot delegar  l’execució i aprovació  de  les  
despeses de  les  actuacions aprovades en  altres  ens destinataris  
d’acord  amb  la  normativa  reguladora  del  Pla. Aquesta possibilitat 
queda condicionada a l’acreditació de la referida delegació, amb 
indicació de l’òrgan i la data  de la seva aprovació. 
 
5.16.   Les  actuacions  executades conjuntament  per  diversos  
ens s’han  de  justificar,  com s’indica a continuació: 
 
a.    L’ens  encarregat de  gestionar-la  presentarà el  model  
normalitzat  de  justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 
b.    En  la  documentació  justificativa  es relacionaran  les  
despeses  de   cada  ens executor. 
c.    L’ens  gestor farà  constar el  compromís de  transferir  a  la  
resta d’executors  la seva part  de  l’aportació  de  la  Diputació  en  el  
termini  màxim  de  tres mesos a comptar des que la Diputació faci 
efectiu el pagament. 
d.    L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor. 
 
5.17.   Per   determinar  l’ens  principal  d’un  ens participat  s’ha  de  
considerar  qui  ostenti  la majoria de drets de vot o, en cas 
d’igualtat, la majoria del finançament. 
 
5.18.   Sense perjudici  de  la  possibilitat  d’encarregar  l’execució  
d’actuacions  a  altres  ens, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 
6.    Pagament 
 
6.1. S’estableix un sol pagament avançat per l’import total de la 
subvenció atorgada, és a dir, vuit  mil euros (21.000,00 €) que  es 
farà  efectiu  un  cop  signat  el  conveni  per  ambdues parts. En 
tractar-se d’unes mesures adreçades a lluitar contra  la crisi, i per 
tal de facilitar la liquidat necessària per a que  els ens puguin 
endegar aquestes en el termini més breu possible, s’estima 
necessari l’avançament de la subvenció. 
 
6.2. En   el   cas  d’haver   participat   l’any   2015   en   la   mateixa   
línia   d’ajut,   serà   requisit indispensable  per  avançar el  
pagament haver   justificat  la  subvenció  atorgada corresponent. 
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7.    Audiència i tancament 
 
7.1. Transcorregut el termini de  justificació, el centre gestor de  la 
Diputació ha  de  requerir al destinatari  per  a què  en  el  termini  
improrrogable  de  quinze  dies  des de  l'endemà  de  la notificació 
presenti la justificació pendent. 
 
7.2. Transcorregut el termini anterior, per decret de la presidència 
delegada de l'àrea s'ha d'aprovar la  liquidació  provisional  i s'ha 
d'habilitar  un  termini  d'audiència  de  quinze  dies des de  l'endemà  
de  la  notificació  per  tal  de  poder  al·legar  el  que  s'estimi  
pertinent,  i presentar i/o esmenar la justificació pendent. 
 
7.3. Transcorregut el termini anterior, s'ha de dur a terme  la 
liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no justificats. 
 
8.    Identificació i senyalització 
 
Quan  sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de  
preveure la presència de  la marca corporativa  de  la  Diputació  en  
un  lloc  preferencial.  Per  a  la  correcta aplicació  de  la marca de la 
Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu  Electrònica de 
la Diputació. 
 
9.    Modificacions 
 
9.1. Les    modificacions    tenen   caràcter   excepcional    i    
requeriran   sol·licitud   raonada   i degudament  motivada   per   part   
de   l’Alcalde/essa   (president/a)   de   l’ens   destinatari presentada 
a  la  Diputació  com  a  molt  tard  un  mes abans de  la  finalització  
del  període d’execució. 
 
9.2. Les   modificacions   del   conveni   requeriran   la   seva  prèvia   
aprovació   pels   òrgans competents de  les  parts i,  un  cop  
aprovades, s’adjuntaran  com  a  annex del  conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
10.  Protecció de dades 
 
10.1.   Els ens destinataris hauran de complir els requeriments 
previstos a la normativa vigent sobre protecció  de  dades 
personals,  i,  en  particular,  a  les  disposicions  de  la  Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (en endavant, LOPD),  específicament,  en  allò  relatiu  a  
les  previsions  de  l’art.  20  sobre creació  i  modificació  de  fitxers,  
sempre i  quan  ostentin  la  condició  de  “responsables dels fitxers” 
de les dades personals a tractar  en el decurs de les actuacions. 
 
10.2.   L’ens   sol·licitant   autoritza   a   la   Diputació   de   Barcelona,   
com   a   encarregada  del tractament, per  subcontractar a un tercer  
la realització d’aquells tractaments de  dades que  siguin necessaris  
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i que  tinguin per  finalitat la realització de  les actuacions pròpies de  
l’objecte  de  cada recurs sol·licitat,  així  com  també, per  a  la  
realització  d’estudis  i enquestes sobre el grau  de satisfacció del 
servei objecte del recurs. Tanmateix, la Diputació de Barcelona 
vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el 
subcontractista  respectant les obligacions fixades a l’art. 12 de la 
LOPD. 
 
10.3.  La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte 
subscrit amb el subcontractista per  tal de  poder  fer-ne consulta i  li 
comunicarà la identitat del subcontractista i els tractaments 
subcontractats. 
10.4.   En  cas  que   l’ens  local  actuï   com  a  intermediari  entre   
altres  entitats  (públiques  o privades)   i   la   Diputació   de   
Barcelona,   es  considerarà   que   actua  en   condició d’encarregat 
del tractament i que  disposa de  l’ autorització dels diferents 
responsables dels  fitxers,  en  els  termes previstos  a  l’art.  12  de  
la  LOPD  per  al  subencàrrec a  la Diputació. 
 
10.5.   El  tractament  de  les  dades personals  es durà  a  terme   
d’acord  amb  les  previsions següents: 
 
� Les  dades facilitades, així  com  les  recollides  i tractades, 
únicament  seran utilitzades per a la realització de les actuacions 
previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a la realització 
d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts. 
 
� La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, 
adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 
garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips que  
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i 
garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a totes les 
persones que intervinguin  en  qualsevol  de  les  fases  del  
tractament de  les  dades, d’acord  amb  les previsions establertes a 
l’art. 10 de la LOPD. 
 
� Un cop  finalitzat  el  període d’autorització,  la  Diputació  de  
Barcelona  procedirà  a  la devolució i/o destrucció de les dades 
inicialment facilitades i de les obtingudes en execució   dels   treballs   
realitzats.   Aquesta   obligació   es  projectarà   també  sobre 
l’empresa o empreses subcontractades. 
 
� No   es  realitzarà   cap   transferència   internacional   de   
dades,  a   països  que   no proporcionin un nivell de protecció 
equiparable a la LOPD, sense disposar prèviament de la 
corresponent autorització del director de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades. 
 
10.6.   Respecte dels  recursos econòmics  atorgats, els  ens 
destinataris  facilitaran  les  dades necessàries per a la justificació de 
la despesa en els termes previstos en aquest règim de  concertació  
i  en  els  formularis  corresponents fent  cessió  de  les  mateixes  a  
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la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’execució de 
l’ajut. 
 
10.7.   Els  ens destinataris  tindran  a  disposició  de  la  Diputació  de  
Barcelona  els  documents originals  que  es requereixin  per  tal  de  
poder  fer-ne  consulta,  en  el  cas que  es cregui necessari, i/o 
ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa. 
 
10.8.   En qualsevol cas, les dades personals facilitades 
respectaran el principi de  qualitat de les dades i no aniran més 
enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut. 
 
10.9.   Les dades facilitades  pels  destinataris a la Diputació  de  
Barcelona s’inclouran al fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de 
fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets d’accés,  rectificació  i  
cancel·lació  es podrà  realitzar  davant el  Registre  general  de  la 
Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 126, 08008,  
Barcelona, o a qualsevol altra oficina del Registre general de la 
Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/). 
 
11.  Incompliment 
 
11.1.   L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 
signatàries pot donar  lloc a la seva resolució. 
 
11.2.   La resolució del  conveni  i qualsevol  altre  litigi o controvèrsia  
que  se susciti,  requereix que  la  part  interessada  o  que  es 
consideri  lesionada  formuli  una  sol·licitud  en  aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
12.  Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de 
vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per  les  causes susceptibles  de  determinar  la  resolució  dels  
contractes administratius, llevat que  siguin incompatibles amb  les 
normes i principis que  presideixen les relacions interadministratives i 
de cooperació. 
 
13.  Marc normatiu 
 
Els  pactes integrants  d’aquest instrument, juntament  amb  el  
Protocol general  del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
constitueixen la llei del present conveni. 
 
13.1.  Juntament amb la normativa específica esmentada, serà 
d’aplicació: 
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a)    L’Estatut d’Autonomia de  Catalunya, aprovat per  Llei Orgànica 
6/2006,  de  19 de  juliol, en particular, en allò referit al règim dels 
governs locals de Catalunya. 
b)   El Decret  Legislatiu 2/2003,  de 28 d’abril, que  aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
c)    La Llei 7/1985,  de  2 d’abril, reguladora de  les bases del règim 
local, modificada per  la Llei  27/2013, de  27  de  desembre, de  
racionalització  i  sostenibilitat  de  l’administració local. 
d)   El Decret  179/1995, de  13 de  juny,  pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres activitats  i serveis de les entitats locals de 
Catalunya. 
e)    El Reial decret legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
f)     La  Llei   orgànica   2/2012,   de   27   d'abril,   d'estabilitat   
pressupostària   i   sostenibilitat financera. 
g)   El Reial decret legislatiu 3/2011,  de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
h)   La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
i)   La  Llei  39/2015, d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  
comú  de  les administracions públiques, a partir de la seva entrada 
en vigor. 
j)     La Llei 26/2010, de  3 d’agost de  règim  jurídic i de  procediment 
de  les administracions públiques de Catalunya. 
k)  La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  
locals  de  Catalunya  i  d’impuls  de 
l’activitat econòmica. 
l)  La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics. 
m)  La Llei 40/2015, d’1 d’octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector 
Públic,  a partir  de  la seva entrada en vigor. 
n)   La  Llei  29/2010, de  3  d'agost,  de  l'ús  dels  mitjans  
electrònics  al  sector públic  de 
Catalunya. 
o)   La Llei  19/2013, de  9 de  desembre, de  transparència,  accés 
a la  informació  pública  i bon govern. 
p)   La Llei 19/2014  del  29 de  desembre de  transparència, accés a 
la informació  pública i bon govern  de la Generalitat de Catalunya. 
q)   La  Llei  orgànica  15/1999, de  13  de  desembre, de  protecció  
de  dades de  caràcter personal  i   el  Reial   Decret   1720/2007,  de   
27  de   desembre,  pel  qual  s’aprova   el Reglament  de  
desenvolupament  de  la  Llei  orgànica  15/1999, de  13  de  
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
r)    Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret  887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança 
general de  subvencions de  la Diputació de  Barcelona i les Bases 
d’execució del pressupost general per al present exercici de la 
Diputació. 
s)   Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable. 
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14.  Jurisdicció competent 
 
La naturalesa  administrativa  del  present conveni  fa  que  siguin  
competents per  a  resoldre  en darrera instància els conflictes i 
incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 
 
15.  Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra 
administració pública, la sol·licitud corresponent la formularà 
l’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests mateixos  ens 
els  encarregats de  comunicar  a tercers la subscripció del present 
conveni, o de fer-lo públic quan  això sigui preceptiu. 
 
16.  Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a 
conseqüència de les actuacions derivades del desplegament 
d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 
 
I, en  prova  de  conformitat, les persones que  l’atorguen signen el 
present conveni, per duplicat, en els llocs i dates que s’assenyalen. 

 
Vist l’informe emès per la tècnica municipal d’Educació, que es transcriu a 
continuació: 
 

INFORME JUSTIFICATIU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PEL PROGRAMA DE MESURES FORMATIVES: CURS DE PREPARACIÓ 
PER A LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR 2016  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar amb la voluntat d’oferir el Curs de preparació 
de les proves d’accés als cicles formatius de grau superior, com a mesura 
formativa per  millorar les capacitats i possibilitats d’inserció laboral dels 
ciutadans, va sol·licitar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015” per dur a terme el curs de Preparació de la prova d’accés a cicles . 
L’ajut es va concretar mitjançant la subscripció d’un conveni de col·laboració 
durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 
11/12/2015), 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 dels recursos del Pla. 
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En el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Canet de Mar ha 
sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació de recursos 
consistents en ajuts econòmic per a l’actuació  “Programa de mesures 
formatives: curs de preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de 
Formació Professional de Grau Superior 2016”.  
 
La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant 
conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret de la 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Cultura, Educació 
i Esports de la Diputació de Barcelona de data 27 de juny de 2016. 
 
L’actuació es concreta en la realització de la planificació, l’organització i 
portar a terme un curs de preparació per a les proves d’accés a cicles 
formatius de Formació Professional de Grau Superior, que haurà de tenir 
una durada de 300 hores de part comuna més una part de matèries 
específiques en què s’haurà de fer seguiment i acompanyament de la 
formació en funció de l’opció triada. El curs s’haurà de desenvolupar entre 
els mesos de setembre 2015 a juny 2016. 
 
Pel que fa a les qüestions econòmiques i d’obligacions de les parts l’actuació 
es valora en un cost de 23.293,00€. La Diputació aporta 21.000,00€. 
L’Ajuntament de Canet es compromet a cofinançar el projecte amb 
l’aportació de 2.293,00€ que ha de correspondre als capítols 1, 2 i 4 dels 
pressupost de despeses.  
 
Atès que a nivell de demanda de la ciutadania es constata que el Curs de 
preparació a les proves d’accés als Cicles Formatius de Formació 
Professional de Grau Superior continua essent d’interès per a una part de la 
població del nostre municipi. 
 
Vist que a nivell de aportació econòmica l’Escola d’Adults Maria Saus dedica 
dues mestres de plantilla a la docència de diverses assignatures del curs i 
que en conseqüència l’aportació econòmica que correspon a l’Ajuntament ja 
es realitza abastament. 
 
En conclusió, s’informa favorablement l’aprovació del conveni esmentat. 
 
Aquest és l’informe que dono i signo a Canet de Mar a 14 de juliol de 2016. 

 
Per tot l’exposat i de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Diputació de Barcelona per al curs de preparació per a les proves d’accés 
a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 
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9.- MODIFICACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I COMEDIANTS, SA 
PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CÚPULA PER DUR 
A TERME ACTIVITATS DOCENTS DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT DE LA 
MODALITAT D’ARTS, VIA ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA DURANT 
EL CURS 2015-2016, APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
10 DE FEBRER DE 2016 
 
Atès que en data 10 de febrer d’enguany, la Junta de Govern Local va aprovar, el 
conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA, per a la utilització de les 
instal·lacions de la cúpula per dur a terme activitats docents de l’alumnat de 
batxillerat en la modalitat d’arts escèniques, el qual es transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT,  L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I COMEDIANTS, 
SA, PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CÚPULA 
PER DUR A TERME ACTIVITATS DOCENTS DE L’ALUMNAT DE 
BATXILLERAT DE LA MODALITAT D’ARTS, VIA ARTS ESCÈNIQUES, 
MÚSICA I DANSA DURANT EL CURS 2015-2016 
 
A Canet de Mar,  
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
La senyora Montserrat Llobet Bach, directora general d'Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, nomenada pel Decret 61/2016, de 19 de gener 
  
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar, en virtut de 
les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
 
PER COMEDIANTS, S.A. 
 
El senyor Jaume Bernadet Munné, amb el NIF XXXXXXX, president del Consell 
d’Administració de Comediants, S.A, (segons escriptura pública atorgada 
davant del notari Miguel Roca Bermúdez de Castro, de l’Il·lustre Col·legi 
Notarial de Catalunya, amb el número de protocol 2012/161 i, actuant en ús 
dels poders conferits segons escriptura pública atorgada davant de notari 
Andrés Sexto Cabelleiro, de l’Il·lustre Col·legi de notarial de Barcelona, amb el 
número de protocol 657/1989), en nom i representació d’aquesta, amb adreça 
a la Riera Gavarra, XX, de Canet de Mar. 
 
MANIFESTEN: 
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l. Que en data 22 de gener de 2010 es va signar el conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Canet de Mar i 
Comediants, SA, per a la utilització de les instal·lacions de la cúpula per dur a 
terme activitats docents de l’alumnat de batxillerat de la modalitat d’arts, via 
arts escèniques, música i dansa. 
 
II. Que en data 28 d’octubre de 2014 s’ha signat un conveni relatiu al curs 
2014-2015, el qual té vigència fins el 31 de desembre de 2015,  
 
III. Que tant l’Ajuntament de Canet de Mar, com el Departament 
d’Ensenyament, com l’Institut Lluís Domènech i Montaner com Comediants, SA 
valoren positivament el desenvolupament de la col·laboració iniciada, que fa 
possible el desenvolupament a l’Institut Lluís Domènech i Montaner  dels 
estudis de batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, música i 
dansa.    
 
IV. Que per al curs 2012-2013 el Departament d’Ensenyament ha instal·lat a 
l’Institut Lluís Domènech i Montaner uns mòduls prefabricats que han dotat al 
centre de més espais on desenvolupar de manera correcta el currículum de 
Batxillerat d’arts en la via d’arts escèniques, música i dansa. Les instal·lacions 
modulars, però, tenen una sèrie de limitacions com ara l’alçada de l’espai i el 
tipus de terra que fan necessari  poder continuar disposant d’un espai escènic 
adequat on impartir determinats ensenyaments com ara les assignatures 
d’Arts escèniques i Història de la Música i la dansa. 
 
V. Que Comediants, SA és propietària de la parcel·la de terreny La Vinya i que 
d’ aquesta parcel·la en forma part l’anomenada “Cúpula de Comediants”, que 
és un espai idoni per programar aquests ensenyaments. 
 
VI. Que un cop tancat el procés de matriculació, s’han inscrit a l’Institut 
Domènech i Montaner un total de 52 alumnes (27 de primer curs i 25 de segon 
curs) per dur a terme aquests estudis durant el curs acadèmic 2015-2016. 
 
VII. Que per aquest curs escolar continua essent necessària la utilització dels 
espais de Comediants, SA. per al desenvolupament d’algunes de les matèries 
de modalitat d’arts escèniques, música i dansa.  
 
VIII. Que durant els diversos cursos transcorreguts des de l’inici de l’oferta del 
Batxillerat d’Arts Escèniques en el curs 2009-10, la col·laboració entre el 
personal docent de l’Institut Lluís Domènech i Montaner i Comediants SA ha 
estat molt estreta. En aquest sentit, i d’acord amb el que preveien els convenis 
anteriors, Comediants S.A. a petició de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, 
ha aportat professionals de la seva borsa del sector d’arts escèniques, tant a 
nivell artístic com tècnic per tal de realitzar col·laboracions puntuals en forma 
de tallers monogràfics. 
 
Per tot això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden 
formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES: 
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Primera.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
Comediants, SA i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la utilització de les 
instal·lacions de la Cúpula per dur a terme activitats docents de l’alumnat de 
Batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, música i dansa.  
 
Segona.- El calendari i horari d’utilització de la cúpula se subjectarà als criteris 
següents: 
        

- Es podrà utilitzar l’espai un màxim de quatre hores setmanals en 
horari exclusivament de matí, entre les 8.00 i les 10.00 hores, prèvia 
comunicació i autorització de Comediants, SA entre els mesos de 
setembre a juny. S’exclou explícitament d’aquest conveni el cap de 
setmana. 

 
- La realització d’activitats fora dels horaris establerts està 
sotmesa a estudi i viabilitat. 

 
Tercera.- Per tal de cobrir les despeses ordinàries que ocasiona la utilització, 
manteniment i neteja de la Cúpula de Comediants en el calendari previst 
anteriorment, s’ha calculat un import mensual de 302,50 € IVA inclòs que 
s’haurà satisfer a Comediants, SA.  
 
A aquest import  s’haurà d’afegir 302,50 € IVA inclòs per tal de cobrir les 
despeses ordinàries de les activitat que es realitzin i que requereixin 
assistències especialitzades (il·luminació, so, projeccions, muntatges 
escenogràfics, utilització de vestuari, etc.) així com la presència de 
professionals de la borsa de la companyia Comediants SA, per dur a terme 
col·laboracions puntuals en forma de tallers monogràfics, que no tindran cap 
tipus de vinculació laboral o administrativa amb el Departament 
d'Ensenyament. 
 
La quantitat final serà de 605 € mensuals IVA inclòs que l’Ajuntament de Canet 
de Mar haurà de satisfer a Comediants, aquesta es farà efectiva mensualment i 
es revisarà després del seu primer any de vigència, i així successivament, 
sempre d’acord amb l’índex estatal de preus al consum, publicat per l’Institut 
Nacional d’Estadística. No s’admetrà cap altre fórmula de revisió de preus. 
 
El sistema de calefacció anirà a càrrec de la partida 51 32000 21200 del 
pressupost vigent per al 2016 de l’Ajuntament de Canet de Mar amb un import 
màxim de 500€. 
 
Quarta.- Per al curs 2015-16 l’Ajuntament de Canet de Mar farà una aportació 
de 6.050 € IVA inclòs, la qual es farà efectiva dividida en 10 mensualitats i a 
mes vençut, aplicant-se la part corresponent a l’any 2015, amb càrrec a la 
partida pressupostària núm. 51 32400 21200 del vigent pressupost ordinari 
per a l’any 2016. En tenir aquest conveni una durada plurianual, l’Ajuntament 
de Canet de Mar haurà de consignar en el pressupost de cada exercici la 
quantitat que correspongui, quedant condicionada la seva efectivitat a 
l’existència de consignació suficient. 
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Quant als cursos següents els anteriors imports seran actualitzats de 
conformitat amb el que disposa a la clàusula tercera.  
 
Cinquena.- Pel que fa a la coordinació de l’activitat i la relació amb l’Institut 
Lluís Domènech i Montaner, aquesta estarà sempre canalitzada per una única 
persona, que serà la persona docent de l’assignatura d’arts escèniques. En tots 
els casos les activitats hauran de conviure amb les que estigui realitzant la 
companyia Comediants. Tanmateix, aquesta tindrà sempre en compte els 
horaris establerts per l’Institut, els respectarà al màxim i farà possible que les 
sessions es puguin dur a terme en tots els casos.  
 
Sisena.- Obligacions de les parts:. 
 

- Ajuntament de Canet de Mar: 
 

1. Aportar el preu mensual previst a la clàusula 3. 
 
2. Aportar el sistema de calefacció de l’espai.  
 

- Comediants, SA: 
 

1. Fer-se càrrec del manteniment i la neteja de l’espai. 
 
2.  Aportar durant els quatre primers dies del curs l’assistència de personal 
de la        companyia per atendre el professor responsable i explicar-li el 
funcionament de les instal·lacions.  
 
3.  Tenir en compte els horaris lectius establerts i respectar-los al màxim i 
fer possible en tots els casos l’activitat lectiva dins l’horari programat. 
 

4. A aportar la borsa de professionals del sector d’arts escèniques, tant a 
nivell artístic com tècnic, d’acord amb la petició que abans de l’inici de cada 
curs efectuarà l’Institut Lluís Domènech i Montaner, un cop analitzada la 
viabilitat i el pressupost de la proposta.  

 
- Departament d’Ensenyament:  

 
1. Autoritzar, a través del Consell escolar de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, l’assistència de l’alumnat de batxillerat que cursa matèries 
relacionades amb la via d’arts escèniques, música i dansa, a les activitats 
lectives que s’imparteixen en l’espai Cúpula de Comediants. 

 
2. La direcció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner en l’organització dels 
horaris de les matèries relacionades amb la via d’arts escèniques, música i 
dansa, quan les activitats lectives que s’imparteixen requereixin la utilització 
de l’espai Cúpula de Comediants, tindrà en compte els horaris especificats 
en la clàusula segona. 

 
3. La direcció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner presentarà abans de 
l’inici de cada curs la proposta de col·laboracions especialitzades a través de 
la borsa de professionals de la companyia Comediants SA, que es pretén 



S/iu 

 
37 

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 

dur a terme, així com una memòria detallada d’aquestes col·laboracions i el 
cost final que han representat a final de cada curs. 

 
Setena.- Comissió de seguiment: 
 
A fi d’impulsar els objectius d’aquest conveni, es constituirà una comissió de 
seguiment que vetllarà pel seu correcte desenvolupament, i establirà el 
programa de les actuacions necessàries per a dur-lo a terme. La comissió es 
reunirà almenys un cop a l’any. La comissió estarà formada per: un 
representant del Departament d’Ensenyament, un representant de 
l’Ajuntament de Canet i un representant de Comediants S.A. 
 
Vuitena.- Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, amb 
efectes des de l’1 de novembre de 2015 i fins el 31 de desembre de 2016. 
Podrà prorrogar-se, sempre que ho manifestin de manera expressa les parts 
signatàries en el termini de dos mesos abans de la finalització de la seva 
vigència.  
 
Novena.- Seran causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes a la legislació vigent. 
 
Desena.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la 
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes per la 
persona titular del Departament d’Ensenyament. Contra els seus actes, que 
posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. 
 
Així mateix, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, previ al 
recurs contenciós administratiu, davant de la persona titular del Departament 
d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
notificació, segons el què disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar triplicat i, en 
prova de conformitat, el signen les parts implicades en el lloc i data ut supra. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.630,00 € del curs 2015-2016 aplicable a 
l’any 2016 amb càrrec a la partida 51 32400 20200 del pressupost vigent de 
2016 (RC número 00021). 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa, Blanca Arbell Brugarola, perquè signi tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a Comediants, SA, als Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Maresme i Vallès Oriental i a l’Institut Lluís Domènech i 
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Montaner. 
 
Vist l’informe emès per la tècnic municipal d’Ensenyament, Maria Artigas Gurri, el 
qual es transcriu a continuació: 
 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA MODICICACIÓ CONVENI DE 
COL·LABORACIO ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I COMEDIANTS,SA  PER  A LA 
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CÚPULA 
 
En data 22 de gener de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA, 
per a la utilització de les instal·lacions de la cúpula per dur a terme activitats 
docents de l’alumnat de batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, 
música i dansa. 
 
En data 30 de desembre de 2014 es va  signar un conveni relatiu al curs 2014-
2015, el qual tenia vigència fins el 31 de desembre de 2015. 
 
Tant l’Ajuntament de Canet de Mar, com el Departament d’Ensenyament, 
l’Institut Lluís Domènech i Montaner, i Comediants, SA valoren positivament el 
desenvolupament de la col·laboració iniciada, que fa possible el 
desenvolupament a l’Institut Lluís Domènech i Montaner  dels estudis de 
Batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, música i dansa. 
 
En data 10 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar el nou 
conveni de col·laboració, el qual va ser tramès al Departament d’Ensenyament 
per a la seva signatura. 
 
Posteriorment en data 16 de juny de 2016 el negociat de centres del 
Departament d’Ensenyament va trametre a l’Alcaldia d’aquest ajuntament  una 
nova proposta de redactat, segons l’informe de l'Assessoria Jurídica del 
Departament , afecta als punt següents: 
 
- Es fa esment explícit de la resolució que atorga competències a la directora 
general. 
 
- A la clàusula tercera s'elimina la referència a la revisió del preu perquè, 
d’acord amb l’article 1 de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de 
l’economia espanyola, d’aplicació al sector públic, que disposa que té per 
objectiu establir un règim basat en el fet que els valors monetaris no siguin 
modificats en virtut d’índex de preus o fórmules que els continguin, no se’n 
produirà cap revisió. 
 
- S’introdueixen dues noves clàusules: 
 
Vuitena.- Les parts respectaran en tot moment l’establert a la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD), així com el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
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Novena.- Així mateix, es comprometen a complir la normativa vigent en 
matèria de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 
de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i 
de la Llei d’Enjudiciament Civil. 
 
- S’enumeren de nou les clàusules restants 
 
Atès que les modificacions proposades no afecten substancialment l’essència 
del conveni,  s’informa favorablement la seva aprovació. 
 
Aquest és l’informe que dono i signo a Canet de Mar a 14 de juliol  de 2016. 
 
Vist això i un cop examinada la documentació de referència, es proposa a la Junta 
de Govern Local que prengui els acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni a signar entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Canet de Mar i 
Comediants, SA, per a la utilització de les instal·lacions de la cúpula per dur a 
terme activitats docents de l’alumnat de batxillerat en la modalitat d’arts 
escèniques, el qual es transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I COMEDIANTS, 
SA, PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CÚPULA 
PER DUR A TERME ACTIVITATS DOCENTS DE L’ALUMNAT DE 
BATXILLERAT DE LA MODALITAT D’ARTS, VIA ARTS ESCÈNIQUES, 
MÚSICA I DANSA DURANT EL CURS 2015-2016 
 
A Canet de Mar, 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
La  senyora  Montserrat  Llobet  i  Bach,  directora  general  d’Educació  
Secundària Obligatòria  i  Batxillerat  del  Departament  d’Ensenyament,  
nomenada  pel  Decret 61/2016  de  19  de  gener,  i  actuant  en  l’exercici  
de  les  facultats  delegades  per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 
2011, de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 
28.7.2011). 
 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar, en virtut de 
les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
PER COMEDIANTS, S.A. 
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El senyor Jaume Bernadet Munné, amb el NIF XXXXXXX president del 
Consell d’Administració de Comediants, S.A, (segons escriptura pública 
atorgada davant del notari Miguel Roca Bermúdez de Castro, de l’Il·lustre 
Col·legi Notarial de Catalunya, amb el número de protocol 2012/161 i, actuant 
en ús dels poders conferits segons escriptura pública atorgada davant de notari 
Andrés Sexto Cabelleiro, de l’Il·lustre Col·legi de notarial de Barcelona, amb el 
número de protocol 657/1989), en nom i representació d’aquesta, amb adreça 
a la Riera Gavarra, XX, de Canet de Mar. 
 
MANIFESTEN: 
 
l. Que en data 22 de gener de 2010 es va signar el conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Canet de Mar i 
Comediants, SA, per a la utilització de les instal·lacions de la cúpula per dur a 
terme activitats docents de l’alumnat de batxillerat de la modalitat d’arts, via 
arts escèniques, música i dansa. 
 
II. Que en data 28 d’octubre de 2014 s’ha signat un conveni relatiu al curs 
2014-2015, el qual té vigència fins el 31 de desembre de 2015, 
 
III. Que tant l’Ajuntament de Canet de Mar, com el Departament 
d’Ensenyament, com l’Institut Lluís Domènech i Montaner com Comediants, SA 
valoren positivament el desenvolupament de la col·laboració iniciada, que fa 
possible el desenvolupament a l’Institut Lluís Domènech i Montaner  dels 
estudis de batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, música i 
dansa. 
 
IV. Que per al curs 2012-2013 el Departament d’Ensenyament ha instal·lat a 
l’Institut Lluís Domènech i Montaner uns mòduls prefabricats que han dotat al 
centre de més espais on desenvolupar de manera correcta el currículum de 
Batxillerat d’arts en la via d’arts escèniques, música i dansa. Les instal·lacions 
modulars, però, tenen una sèrie de limitacions com ara l’alçada de l’espai i 
el tipus de terra que fan necessari  poder continuar disposant d’un espai 
escènic adequat on impartir determinats ensenyaments com ara les 
assignatures d’arts escèniques i història de la música i la dansa. 
 
V. Que Comediants, SA és propietària de la parcel·la de terreny La Vinya i que 
d’aquesta parcel·la en forma part l’anomenada “Cúpula de Comediants”, que 
és un espai idoni per programar aquests ensenyaments. 
 
VI. Que un cop tancat el procés de matriculació, s’han inscrit a l’Institut 
Domènech i Montaner un total de 52 alumnes (27 de primer curs i 25 de 
segon curs) per dur a terme aquests estudis durant el curs acadèmic 2015-
2016. 
 
VII. Que per aquest curs escolar continua essent necessària la utilització dels 
espais de Comediants, SA. per al desenvolupament d’algunes de les matèries 
de la modalitat d’arts. 
 
VIII. Que durant els diversos cursos transcorreguts des de l’inici de l’oferta del 
Batxillerat d’Arts Escèniques en el curs 2009-2010, la col·laboració entre el 
personal docent de l’Institut Lluís Domènech i Montaner i Comediants SA ha 
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estat molt estreta. En aquest sentit, i d’acord amb el que preveien els 
convenis anteriors, Comediants S.A. a petició de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, ha aportat professionals de la seva borsa del sector d’arts 
escèniques, tant a nivell artístic com tècnic per tal de realitzar col·laboracions 
puntuals en forma de tallers monogràfics. 
 
Per tot això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden 
formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
Comediants, SA i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la utilització de les 
instal·lacions de la Cúpula per dur a terme activitats docents de l’alumnat de 
Batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, música i dansa. 
 
Segona.- El calendari i horari d’utilització de la cúpula se subjectarà als 
criteris següents: 
 
- Es  podrà  utilitzar  l’espai  un  màxim  de  quatre  hores  setmanals  
en  horari exclusivament de matí, entre les 8.00 i les 10.00 hores, prèvia 
comunicació i autorització de Comediants, SA entre els mesos de setembre a 
juny. S’exclou explícitament d’aquest conveni el cap de setmana. 
 
- La realització d’activitats fora dels horaris establerts està sotmesa a 
estudi i viabilitat. 
 
Tercera.- Per tal de cobrir les despeses ordinàries que ocasiona la utilització, 
manteniment i neteja de la Cúpula de Comediants en el calendari previst 
anteriorment, s’ha calculat un import mensual de 302,50 € IVA inclòs que 
s’haurà satisfer a Comediants, SA. 
 
A aquest import  s’haurà d’afegir 302,50 € IVA incòl s per tal de cobrir les 
despeses ordinàries de les activitat que es realitzin i que requereixin 
assistències especialitzades (il·luminació, so, projeccions, muntatges 
escenogràfics, utilització de vestuari, etc.) així com la presència de 
professionals de la borsa de la companyia Comediants SA, per dur a terme 
col·laboracions puntuals en forma de tallers monogràfics, que no tindran cap 
tipus de vinculació laboral o administrativa amb el Departament 
d'Ensenyament. 
 
La quantitat final serà de 605 € mensuals IVA inclòs que l’Ajuntament de Canet 
de Mar haurà de satisfer a Comediants, aquesta es farà efectiva mensualment. 
 
El sistema de calefacció anirà a càrrec de la partida 51 32000 21200 del 
pressupost vigent per al 2016 de l’Ajuntament de Canet de Mar amb un import 
màxim de 500€. 
 
Quarta.- Per al curs 2015-2016 l’Ajuntament de Canet de Mar farà una 
aportació de 
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6.050 € IVA inclòs, la qual es farà efectiva dividdi a en 10 mensualitats i a mes 
vençut, aplicant-se la part corresponent a l’any 2015, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 51 32400 21200 del vigent pressupost ordinari per a l’any 
2016. En tenir aquest conveni una durada plurianual, l’Ajuntament de Canet 
de Mar haurà de consignar en el pressupost de cada exercici la quantitat que 
correspongui, quedant condicionada la seva efectivitat a l’existència de 
consignació suficient. 
 
Cinquena.- Pel que fa a la coordinació de l’activitat i la relació amb l’Institut 
Lluís Domènech i Montaner, aquesta estarà sempre canalitzada per una única 
persona, que serà la persona docent de l’assignatura d’arts escèniques. En tots 
els casos les activitats hauran de conviure amb les que estigui realitzant la 
companyia Comediants. Tanmateix, aquesta tindrà sempre en compte els 
horaris establerts per l’Institut, els respectarà al màxim i farà possible que les 
sessions es puguin dur a terme en tots els casos. 
 
Sisena.- Obligacions de les parts:. 
 
a)  Ajuntament de Canet de Mar: 
 
1.  Aportar el preu mensual previst a la clàusula 3. 
 
2.  Aportar el sistema de calefacció de l’espai. b)  Comediants, SA: 
 
1.   Fer-se càrrec del manteniment i la neteja de l’espai. 
 
2.  Aportar durant els quatre primers dies del curs l’assistència de personal de 
la companyia per atendre el professor responsable i explicar-li el funcionament 
de les instal·lacions. 
 
3.  Tenir en compte els horaris lectius establerts i respectar-los al màxim i fer 
possible en tots els casos l’activitat lectiva dins l’horari programat. 
 
4.  A aportar la borsa de professionals del sector d’arts escèniques, tant 
a nivell artístic com tècnic, d’acord amb la petició que abans de l’inici de cada 
curs efectuarà l’Institut Lluís Domènech i Montaner, un cop analitzada la 
viabilitat i el pressupost de la proposta. 
 
c)  Departament d’Ensenyament: 
 
1.  Autoritzar, a través del Consell escolar de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, l’assistència de l’alumnat de batxillerat que cursa matèries 
relacionades amb la via d’arts escèniques, música i dansa, a les activitats 
lectives que s’imparteixen en l’espai Cúpula de Comediants. 
 
2.  La direcció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner en l’organització dels 
horaris de les matèries relacionades amb l’itinerari d’arts escèniques, música 
i dansa, quan les activitats lectives que s’imparteixen requereixin la 
utilització de l’espai Cúpula de Comediants, tindrà en compte els horaris 
especificats en la clàusula segona. 
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3.  La direcció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner presentarà abans de 
l’inici de cada curs la proposta de col·laboracions especialitzades a través de 
la borsa de professionals de la companyia Comediants SA, que es pretén 
dur a terme, així com una memòria detallada d’aquestes col·laboracions i el 
cost final que han representat a final de cada curs. 
 
Setena.- Comissió de seguiment: 
 
A  fi  d’impulsar  els  objectius  d’aquest  conveni,  es  constituirà  una  
comissió  de seguiment que vetllarà pel seu correcte desenvolupament, i 
establirà el programa de les actuacions necessàries per a dur-lo a terme. La 
comissió es reunirà almenys un cop a l’any. La comissió estarà formada per: 
un representant del Departament d’Ensenyament, un representant de 
l’Ajuntament de Canet i un representant de Comediants S.A. 
 
Vuitena.- Les parts respectaran en tot moment l’establert a la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD), així com el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Novena.- Així mateix, es comprometen a complir la normativa vigent en 
matèria de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 
de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i 
de la Llei d’Enjudiciament Civil. 
 
Desena.- Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, amb 
efectes des de l’1 de novembre de 2015 i fins el 31 de desembre de 2016. 
Podrà prorrogar-se, sempre que ho manifestin de manera expressa les parts 
signatàries en el termini de dos mesos abans de la finalització de la seva 
vigència. 
 
Onzena.- Seran causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes a la legislació vigent. 
 
Dotzena.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la 
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes per la 
persona titular del Departament d’Ensenyament. Contra els seus actes, que 
posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa,  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  de  
l’endemà  de  la  seva notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa. 
 
Així mateix, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, previ al 
recurs contenciós administratiu, davant de la persona titular del Departament 
d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
notificació, segons el que disposa l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i el que disposen els articles 116 i 117 de  la  Llei  30/1992,  de  
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26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar triplicat i, en 
prova de conformitat, el signen les parts implicades en el lloc i data ut supra. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.630,00 € del curs 2015-2016 aplicable a l’any 
2016 amb càrrec a la partida 51 32400 20200 del pressupost vigent de 2016 (RC 
número 00021). 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa, Blanca Arbell Brugarola, perquè signi tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a Comediants, SA, als Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Maresme i Vallès Oriental i a l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner. 
 
 
En aquest moment, la senyora alcaldessa s’absenta de la sala per ser part 
interessada en el punt de l’ordre del dia següent: 
 
10.- PROPOSTA PER L’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LA PISTA 
D’HOQUEI PER UN STAGE 
 
Vista la instància presentada el 29 d’abril del 2016 i amb número 2543/2016, per 
Blanca Arbell Brugarola  en representació de Can Brugarola SL en la qual sol·licita 
fer ús del pavelló Municipal d’esports els dies 6,7,8 i 9 de setembre de 2016, amb 
l’horari de 10.00 a13.30, per a la realització d’un stage d’hoquei per part del Club 
Patí Malgrat. 

Atès que l’atorgament d’aquesta autorització és competència de l’Alcaldia, de 
conformitat amb allò que es disposa a l’article 21 de la Llei 7/1958, de 2 d’abril, 
de bases de règim local. 

Atès que aquest dies i hores la instal·lació es troba disponible i amb servei de 
consergeria. 

Atès que hi ha d’incompatibilitat manifesta el qual exposa per poder autoritzar 
aquesta activitat, per part de l’Alcaldia, pel fet que la persona que sol·licita 
aquesta autorització, en representació de Can Brugarola, és la mateixa que 
ostenta el càrrec d’alcaldessa de Canet de Mar i, per tant, qui hauria d’autoritzar 
aquest ús. 
Atès que per  decret de l’alcaldia s’ha delegat aquesta competència a la Junta de 
Govern Local mitjançant l’article 13 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que regula la 
delegació de competències i de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER: Autoritzar a Can Brugarola SL, perquè utilitzi el Pavelló Municipal (pista 
d’hoquei) els dies 6, 7, 8 i 9 de setembre, amb l’horari de 10h a 13.30, per a la 
celebració de l’stage del Club Patí Malgrat. 
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SEGON: El preu per hora de la utilització de les instal·lacions esportives del 
Pavelló Municipal d’Esports, és de 25,49€, segons es determina a les ordenances 
Fiscals de l’any 2016. 

TERCER: El preu de la fiança, és de 195,38€, a retornar previ informe tècnic 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria 
Municipal. 
 
11.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME COMUNICACIÓ DE 
PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DELS HABITATGES 
SITUATS A LA SEGONA PLANTA DE  L’EDIFICI DEL PASSEIG DE LA 
MISERICORDIA NÚMERO XX.   
 
Vista la instància presentada per la senyora MBCD, en nom i representació d’ella 
mateixa, amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres 
de reforma dels habitatges situats a la segona planta de l’edifici del Passeig de la 
Misericòrdia número XX. 

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 12 de juliol de 2016, el 
contingut del qual és: 

“Practicada una inspecció visual a les obres de reforma dels habitatges situats a 
la segona planta de l’edifici del Passeig de la Misericòrdia, XX, s’ha constatat el 
següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 22/2014.  
 
2.- Respecte a la sol·licitud de retorn de les garanties dipositades pels valors 
urbanístics en risc i com a fiança per residus de la Construcció: 
 

- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 

- Pel que fa a la fiança per residus de la construcció, s’ha presentat el 
corresponent certificat de gestió de residus. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació, així com al 
retorn de les garanties dipositades en concepte dels valors urbanístics en risc i 
pels residus de la construcció. 

 
Finalment, pel que fa a les taxes corresponents a la comprovació de la 
comunicació de la primera utilització i ocupació, d’acord amb l’ordenança 
fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme” article 6.1 i consultat el projecte tècnic, es fa el següent 
càlcul: 
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Detall Súp. Actuació Import
Part fixa: 300,46 €
Part variable: Badalot 15,87 m² 0,75 € 11,90 €
(0,75 €/m²) Planta primera 291,46 m² 0,75 € 218,60 €

Planta baixa 11,68 m² 0,75 € 8,76 €
Suma 539,72 €
 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 15 de juliol de 2016, el 
contingut del qual és: 
 
“Una  vegada revisada la documentació presentada per la senyora MBCD en virtut 
de la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de reforma 
dels habitatges situats a la segona planta de l’edifici del Passeig de la 
Misericòrdia, XX, de Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als 
següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 04/03/2014 (RE1220), la senyora MDCD, actuant en nom propi i dels 
seus germans, ACD i ACD, sol·licita llicència d’obres majors per a la reforma dels 
habitatges situats a la segona planta de l’edifici del Passeig de la Misericòrdia, XX. 
La llicència és concedida en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local, en 
sessió de data 31/07/2014 (exp. 22/14). 
 
II.- Mitjançant escrit de data 23/06/2016 (RE3895), la senyora MBCD, actuant en 
nom propi i dels seus germans, ACD i ACD, comunica la primera ocupació de les 
obres portades a terme, aportant certificat final d’obra (visat 2014010457, de 
data 21/06/2016) i el certificat de gestió de terres, runes i altres residus de la 
construcció en instal·lació autoritzada. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en 
data 12/07/2016, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les 
obres portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència (exp. 22/14) 
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 TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 

- art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 
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Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 187bis TRLU, 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. 
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 (art. 
75.1 RPLU). 
 
En el cas present, es tracta de la reforma d’un edifici, amb afectació a 
l’estructura, per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- 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 75 RPLU, relatiu al procediment a seguir en cas 
de primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions: 
 

Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a 
què fa referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar 
prèviament la finalització de les obres a l’administració que va atorgar la 
llicència urbanística corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada 
del certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres, en 
què han de constar els fets següents: 
 
a) Data de finiment de les obres. 
 
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte 
tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb 
l’ús autoritzat. 
 
75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti 
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació 
de la comunicació i el certificat a què fa referència aquest article o, si 
s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents 
requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la 
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat 
i les condicions de la llicència urbanística atorgada. 
 

D’acord amb l’informe tècnic emès en data 12/07/2016, les obres portades a 
terme s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 
98/13).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
resolució DE0741/2015, de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015, per la qual 
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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 d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny. 

 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, s’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’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. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i 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 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera 
ocupació de les obres de reforma dels habitatges situats a la segona planta de 
l’edifici del Passeig de la Misericòrdia número XX, sol.licitada per la senyora 
MDCD, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cinc-cents trenta-nou 
euros amb setanta-dos cèntims (539,72 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiançes dipositades en data 4 de març de 
2014 dels valors urbanístics en risc per un import de dos mil sis-cents vuitanta-
cinc euros amb seixanta-vuit cèntims (2.685,68 €) i dels residus de construcció la 
quantitat de cent cinquanta euros (150,00 €). 
  
12.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME COMUNICACIÓ DE 
PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER CALDETA NÚMERO 
XX.  
 
 
Vista la instància presentada per la senyora AAR, en nom i representació d’ella 
mateixa, amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres 
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de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Caldeta 
número XX. 

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 11 de juliol de 2016, el 
contingut del qual és: 

“Practicada una inspecció visual a les obres de construcció de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Caldeta, XX, s’ha constatat el següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 96/2014.  
 
2.- En quant als elements urbanístics, el dia 12 de maig de 2015 es va informar 
que un tram de la vorera havia resultat afectat a causa de les obres d’enderroc de 
l’antic habitatge, expedient 95/2014, si be, s’ha constatat en el transcurs de la 
inspecció que a dia d’avui ja s’ha reparat el tram malmès.  
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació.  
 
3.- Respecte a la sol·licitud de retorn de la fiança dipositada en concepte de 
garantia pels Residus de la Construcció, manca presentar el corresponent 
certificat de gestió de residus. En conseqüència, s’informa desfavorablement el 
seu retorn. 

 
4.- Pel que fa a les taxes corresponents a la comprovació de la 
comunicació de la primera utilització i ocupació, d’acord amb l’ordenança 
fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme” article 6.1 i consultat el projecte tècnic es fa el següent 
càlcul: 

 
Detall Súp. Actuació Import
Part fixa: 300,46 €
Part variable  (0,75 €/m²): 187,48 m² 0,75 € 140,61 €
Suma 441,07 €
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 18 de juliol de 2016, el 
contingut del qual és: 
 
“Una vegada revisada la documentació presentada per la senyora AAR en virtut 
de la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Caldeta, XX, de 
Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 25/09/2014 (RE4675), la senyora AAR sol·licita llicència d’obres 
majors per a construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer 
Caldeta, XX. La llicència és concedida en virtut de l’acord de la Junta de Govern 
Local, en sessió de data 04/12/2014 (exp. 96/14). 
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II.- Mitjançant escrit de data 01/07/2016 (RE3958), la senyora AAR comunica la 
primera ocupació de les obres portades a terme, aportant certificat final d’obra 
(visat ARH022, de data 10/06/2016). 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en 
data 12/07/2016, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les 
obres portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència (exp. 22/14) 
i que els béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres, si bé 
manca per presentar el certificat de gestió de terres, runes i altres residus de la 
construcció en instal·lació autoritzada. 
 
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 TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 

- art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 

 
Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 187bis TRLU, 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. 
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 (art. 
75.1 RPLU). 
 
En el cas present, es tracta de la construcció d’un habitatge, per a la qual s’ha 
exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- 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 75 RPLU, relatiu al procediment a seguir en cas 
de primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions: 
 

Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a 
què fa referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar 
prèviament la finalització de les obres a l’administració que va atorgar la 
llicència urbanística corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada 
del certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres, en 
què han de constar els fets següents: 
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a) Data de finiment de les obres. 
 
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte 
tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb 
l’ús autoritzat. 
 
75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti 
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació 
de la comunicació i el certificat a què fa referència aquest article o, si 
s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents 
requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la 
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat 
i les condicions de la llicència urbanística atorgada. 
 

D’acord amb l’informe tècnic emès en data 11/07/2016, les obres portades a 
terme s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 
96/14).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
resolució DE0741/2015, de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015, 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 d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny. 

 
Cinquè.- En data 18/07/2016 ha estat aportat el certificat de gestió de terres, 
runes i altres residus de la construcció en instal·lació autoritzada i s’ha efectuat la 
liquidació de les taxes urbanístiques. 
 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, s’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’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. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb tot 
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el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera 
ocupació de les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres 
situat al carrer Caldeta número XX, sol.licitada per la senyora AAR, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de quatre-cents 
quaranta-un euros amb set cèntims (441,07 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiançes dipositades en data 25 de 
setembre de 2014 dels valors urbanístics en risc per un import de dos mil quatre-
cents noranta-vuit euros amb quatre cèntims (2.498,04 €) i dels residus de 
construcció la quantitat de cent vuitanta-cinc euros amb noranta cèntims (185,90 
€). 
 
13.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME COMUNICACIÓ DE 
PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI SITUAT A 
LA RONDA DOCTOR ANGLÈS, XX, CANTONADA MAS FELIU XX. 
  
Vista la instància presentada pel senyor LJR, en nom i representació d’ell mateix, 
amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de reforma 
de l’edifici situat a la ronda Doctor Anglès número XX, cantonada Mas Feliu 
número XX 

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 23 de juny de 2016, el 
contingut del qual és: 

“Practicada una inspecció visual a les obres de reforma de l’edifici situat a la 
Ronda Doctor Anglès, XX, cantonada carrer Mas Feliu, XX, s’ha constatat el 
següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten en general al projecte pel 
qual es va concedir llicència d’obres majors, expedient 98/2013. Únicament 
cal indicar l’existència d’algunes modificacions en les distribucions interiors que 
s’han justificat amb la presentació dels plànols definitius “As built”.   
 
2.- Respecte a la sol·licitud de retorn de les garanties dipositades pels  valors 
urbanístics en risc i com a fiança per residus de la Construcció: 
 

- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 

- Pel que fa a la fiança per residus de la construcció, s’ha presentat el 
corresponent certificat de gestió de residus. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació, així com al 
retorn de les garanties dipositades en concepte dels valors urbanístics en risc i 
pels residus de la construcció. 

 
Finalment, en relació a les taxes corresponents a la comprovació de la 
comunicació de la primera utilització i ocupació, d’acord amb l’ordenança 
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fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme” article 6.1 i consultat el projecte tècnic de l’arquitecte 
Francesc Bassas Alsina, es fa el següent càlcul: 

 
Detall Súp. Actuació Import
Part fixa: 300,46 €
Part variable: Planta baixa 234,75 m² 0,75 € 176,06 €
(0,75 €/m²) Planta primera 128,82 m² 0,75 € 96,62 €

Planta coberta 12,58 m² 0,75 € 9,44 €
Suma 582,57 €
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 12 de juliol de 2016, el 
contingut del qual és: 
 
“Una  vegada revisada la documentació presentada pel senyor LJR en virtut de la 
qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de reforma de 
l’edifici situat a la ronda Doctor Anglès, XX, cantonada Mas Feliu, XX, de Canet de 
Mar, s’emet el següent informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 22/08/2013 (RE3801), el senyor LJR sol·licita llicència d’obres majors 
per a la reforma de l’edifici situat a la ronda Doctor Anglès, XX, cantonada Mas 
Feliu, XX. La llicència és concedida en virtut de l’acord de la Junta de Govern 
Local, en sessió de data 10/10/2013 (exp. 98/13). 
 
II.- Mitjançant escrit de data 15/06/2016 (RE3693), el senyor LJR comunica la 
primera ocupació de les obres portades a terme, aportant certificat final d’obra 
(visat 2013009290, de data 22/12/2015) i, en data 12/07/2016, el certificat de 
gestió de terres, runes i altres residus de la construcció en instal·lació 
autoritzada. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en 
data 23/06/2016, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les 
obres portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència (exp. 98/13) 
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 TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 
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- art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 

 
Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 187bis TRLU, 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. 
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 (art. 
75.1 RPLU). 
 
En el cas present, es tracta de la reforma d’un edifici, amb afectació a 
l’estructura, per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- 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 75 RPLU, relatiu al procediment a seguir en cas 
de primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions: 
 

Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a 
què fa referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar 
prèviament la finalització de les obres a l’administració que va atorgar la 
llicència urbanística corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada 
del certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres, en 
què han de constar els fets següents: 
 
a) Data de finiment de les obres. 
 
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte 
tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb 
l’ús autoritzat. 
 
75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti 
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació 
de la comunicació i el certificat a què fa referència aquest article o, si 
s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents 
requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la 
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat 
i les condicions de la llicència urbanística atorgada. 
 

D’acord amb l’informe tècnic emès en data 23/06/2016, les obres portades a 
terme s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 
98/13).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
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resolució DE0741/2015, de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015, 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 d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny. 

 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, s’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’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. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb tot 
el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera 
ocupació de les obres de reforma de l’edifici situat a la Ronda Dr. Angles, XX, 
cantonada Mas Feliu, XX, sol·licitada pel senyor LJR, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cinc-cents vuitanta-
dos euros amb cinquanta-set cèntims (582,57 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiançes dipositades en data 22 d’agost de 
2013 dels valors urbanístics en risc per un import de cent onze euros amb setze 
cèntims (111,16 €) i dels residus de construcció la quantitat de cent cinquanta 
euros (150,00 €). 
 
14.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR DE GAS  
A LA RIERA GAVARRA, XX. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 19 de 
maig de 2016 (núm. de registre 2991/2016) mitjançant la qual sol·licita llicència 
per a la instal.lació d’una escomesa de gas a la Riera Gavarra, XX. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 20 de maig de 2016, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
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INFORME DE: L'ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCOMESA PARTICULAR 

CANALITZACIÓ: GAS NATURAL SDG 

LOCALITZACIÓ: Riera Gavarra, XX 

I N F O R M E: 

En resposta a la seva sol·licitud:  
Ref.: Z.M.012016828640 

(GDE12916050039) 
Reg. Entr. 2016/2991 
Data 19-05-2016 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 

1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 

N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas 
de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual s’estendrà 
l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i 
banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la 
reposició del paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera 
fins la rigola o la vorada. 

5 

  

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis 
Tècnics d’aquest Ajuntament un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així 
com per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per 
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la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 
Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, 
es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-
plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de 
la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es 
podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual 
es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar 
entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una 

fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al 
nostre municipi. 

17 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 
organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 

18 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia 
Local. 

19 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència 
de Primera Ocupació. 

20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis 
tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de 
la mateixa amb els serveis tècnics municipals. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 
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Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 4 dies per l'execució 
de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 
 
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 de l’informe tècnic 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
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. 743/2015 de 19 de juny, es proposa a la Junta de Govern Local, , de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., 
per a la instal·lació d’una escomesa particular de gas a la Riera Gavarra, XX de 
Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), en 
concepte d’ocupació de via pública, un import de quatre euros amb trenta-dos 
cèntims d’euro (4,32€), i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-
vuit euros amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
15.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS AL CARRER 
EMÍLIA DOMÈNECH, XX 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 19 de 
maig de 2016 (núm. de registre 2992/2016) mitjançant la qual sol·licita llicència 
per a la instal.lació d’una canonada de gas al carrer Emília Domènech, XX. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 20 de maig de 2016, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

INFORME DE: L'ENGINYERA MUNICIPAL 
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ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D'UNA CANONADA DE GAS 

CANALITZACIÓ: GAS NATURAL SDG 

LOCALITZACIÓ: C/ Emília Domènech, XX 

I N F O R M E: 

 
En resposta 
a la seva 
sol·licitud: 
Ref.: 

Z.M.01201682641 

(GDE12916050041) 

Reg. Entr. 2016/2992 
Data 19-05-2016 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 

1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 

N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas 
de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual s’estendrà 
l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i 
banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la 
reposició del paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera 
fins la rigola o la vorada. 

5 

  

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis 
Tècnics d’aquest Ajuntament un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així 
com per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per 
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la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 
Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, 
es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-
plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de 
la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es 
podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual 
es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar 
entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una 

fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al 
nostre municipi. 

17 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 
organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 

18 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia 
Local. 

19 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència 
de Primera Ocupació. 

20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis 
tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de 
la mateixa amb els serveis tècnics municipals. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

OBSERVACIONS: 
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Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 

S'estima una ocupació de via pública de 8 m lineals durant 7 dies per l'execució 
de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 
 
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 de l’informe tècnic 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
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. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., 
per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas a la Riera Gavarra, XX de 
Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de seixanta quatre euros amb quaranta tres cèntims 
d’euro (64,43€), en concepte d’ocupació de via pública, un import de trenta euros 
amb vint-i-quatre cèntims d’euro (30,24€), i per taxes urbanístiques la quantitat 
de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
16.- PUNTS 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. 
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16.1.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15 DE JUNY AL 15 DE JULIOL DE 2016 

Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de juny al 15 de juliol de 2016. 

Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 
hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 

Atès que a la plantilla de la Policia local hi ha sis caporals, es fa necessari cobrir 
els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, qui 
assumeix la responsabilitat del servei. 

Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies 
del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 

Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  

Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient 
pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 

Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 

Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, en data 21 de juliol, que es 
transcriu a continuació: 

Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, a requeriment de la Intervenció 
Municipal, en relació amb l’aprovació dels serveis extraordinaris realitzats en el 
període comprès entre el dia 15 de juny i el 15 de juliol de 2016, emet el següent 

INFORME 

Primer.- Analitzades les relacions de serveis extraordinaris realitzats pels diferents 
serveis municipals, que han estat validades pels responsables tècnics i pels regidors 
delegats de cada àrea, es proposa el pagament dels imports que s’indiquen pels 
conceptes que s’esmenten en cada cas: 

1.- Policia Local: 

a) Serveis extraordinaris, amb una despesa global de 6.927,77 € que correspon a: 

- Caporals: 

- 40,5 hores extres, derivades de diversos serveis i de situacions 
imprevisibles 
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- Agents: 

- 4,5 hores de prolongació, derivades d’incidències de personal 

-156,5 hores festives, derivades de diversos serveis i de situacions 
imprevisibles 

b) Serveis nocturns, amb una despesa global de 2.349,50 €, que correspon a 
1.174,75 hores efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius policials. 

c) Treballs com a cap de serveis, amb una despesa global de 1.131,20 €, que 
correspon a 560 hores efectuades com a responsable de torn, per diversos efectius, 
motivat per l’absència de caporal en el torn. 

d) Plus de coordinació de serveis administratius, amb una despesa global de 303,37 
€, que correspon a 309,25 hores de coordinació administrativa, dutes a terme per les 
auxiliars administratives destinades a la Policia Local. 

e) Assistències a judicis, amb una despesa global de 66,46 € que corresponen a 1 
judicis dins del partit judicial. 

f) Plus de festivitat, amb una despesa global de 263,90 € que corresponen a 7 
agents que han treballat en torn ordinari, els dies indicats a l'Acord de condicions de 
Treball. 

2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 13.451,26 €, que correspon a: 

- 4 guàrdies del servei de paletes i 2 del servei de Cementiri. del mes en curs. 

- 609,5 hores, de personal de la Brigada municipal, per tasques generals de 
la Brigada, pel muntatge i desmuntatge de festes, Cementiri, etc. 

3.- Servei d’Electricistes, amb una despesa global de 3.777,15 €, que correspon a: 

- 5 guàrdies del servei d’electricistes 

- 175,50 hores derivades d’actuacions urgents del servei  

4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 434,64 €, que correspon a: 

- 2 guàrdies del servei de Cementiri 

5.- Àrea de Medi Ambient, una despesa de 119,58 €, que correspon a 6 hores, 
efectuades pel personal per treballs fora de l'horari.  

6.- Àrea de Jardineria, una despesa de 228,99 €, que correspon a 14,5 hores, 
efectuades pel personal per treballs fora de l'horari.  
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7.- Àrea de Serveis Econòmics, una despesa de 239,16 €, que correspon a 12 
hores, efectuades pel personal per treballs fora de l'horari.  

8.- Àrea de Seguretat Ciutadana – Personal Laboral, una despesa de 239,16 €, que 
correspon a 12 hores, efectuades pel personal per treballs fora de l'horari.  

9.- Àrea de Serveis Generals, una despesa de 169,41 €, que correspon a 8,5 hores, 
efectuades pel personal per treballs fora de l'horari.  

10.- Àrea de Festes, una despesa de 837,06 €, que correspon a 42 hores, 
efectuades pel personal per treballs fora de l'horari.  

11.- Àrea de Cultura, una despesa de 229,20 €, que correspon a 11,5 hores, 
efectuades pel personal per treballs fora de l'horari.  

12.- Àrea de Comunicació, una despesa de 59,79 €, que correspon a 3 hores, 
efectuades pel personal per treballs fora de l'horari.  

13.- Serveis nocturns de la Brigada municipal, amb una despesa de 102,00 € que 
corresponen a 51 hores de treball nocturn. 

Segon.- L’esborrany de l’Acord de condicions de treball per al personal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que s’està negociant, preveu que els serveis 
extraordinaris de la Policia Local es retribueixin de la manera següent: 

 
Categoria Hores Extres Hores Prolongació 
Sergent  35,25 €/h 30,75 €/h 
Caporals 33,57 €/h 29,01 €/h 
Agents 31,91 €/h 27,30 €/h 

Cosa que, per a les categories d’agents i caporals, no suposa un augment de 
l’import del preu/hora, però si un canvi en la consideració de la tipologia de les hores. 
A més a més, es preveu retribució per a les categories de sergent i sotsinspectors 
que no estava prevista.  

Els representants sindicals de la Policia Local, van arribar a l’acord verbal amb els 
responsables polítics de l’Ajuntament, de retribuir des de gener del 2015, els serveis 
extraordinaris, segons consta a l’Acord de condicions de treball, pendent d’aprovar, 
per tant aquesta retribució no se sustenta en cap acord formal. 

Tercer.- Amb la informació que es disposa, no es pot valorar si les hores de 
perllongació que es preveu satisfer s’ajusten amb el que determina l’article 15 de 
l’Annex II, Sectorial de la Policia Local de l’Acord de Condicions de Treball del 
personal funcionari.  

Quart.- La resta de conceptes retributius i els imports individualitzats de cada 
concepte s’ajusten amb el que preveuen tant el Conveni Col·lectiu per al personal 
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laboral com l’Acord de condicions de treball per al personal funcionari de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, vigents a l’actualitat.  

Cinquè.- El serveis extraordinaris, realitzats per personal d’administració i tècnic, es 
compensen, en funció del grup de titulació dels empleats que els han realitzat i 
l’horari i/o festivitat del dia de la realització, segons els acords existents. 

Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a vint-i-un de juliol de juny de 
dos mil setze 

D'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el funcionari 
sotasignat, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent: 

INFORME NÚM.53/2016 

I.- RELACIÓ DE FETS 

S’ha tramès a aquest òrgan interventor per la seva fiscalització proposta d’acord 
per la Junta de Govern Local amb la següent part resolutiva: 

«Primer.- Remunerar fins a la quantitat de vint-i-sis mil set-cents setanta-tres 
euros amb quinze cèntims (26.773,15 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre 
el 15 de juny al 15 de juliol de 2016, segons relació detallada que s’adjunta. 

Segon.- Remunerar fins a la quantitat de dos mil tres-cents quaranta-nou euros 
amb cinquanta cèntims (2.349,50 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia local i fins a la quantitat de cent dos euros (102,00 €) 
corresponent als serveis nocturns efectuats per la Brigada d'Obres i Serveis, 
durant el mes de juliol de 2016 

Tercer.- Remunerar fins a la quantitat mil cent trenta-un euros amb vint cèntims 
(1.131,20 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents 
de la Policia local durant el mes de juliol de 2016.  

Quart.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents tres euros amb trenta-set 
cèntims (303,37 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de juliol de 2016. 

Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents seixanta-tres euros amb 
noranta cèntims (263,90 €) els plusos de festivitat, per remunerar els dies i torns 
previstos a l'Acord de Condicions de Treball per al personal funcionari, durant el 
mes de febrer de 2016.  

Sisè.- Remunerar fins a la quantitat de seixanta-sis euros amb quaranta-sis 
cèntims (66,46 €) l'assistència a judicis, derivades d'actuacions policials, 
previstos en l'Acord de Condicions de Treball, durant el mes de juliol de 2016.  
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Setè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del 
pressupost general per a l’any 2016: 

 
Servei Partida Import 

Serveis Generals 11 92000 13001 169,41 € 
Serveis Econòmics. Personal laboral  12 93400 13001 239,16 € 
Brigada. Nocturnitat 21 15320 13000 102,00 € 
Brigada. Hores extres 21 15320 13001 13.451,26 € 

Enllumenat 21 16500 13001 3.777,15 € 
Medi Ambient 22 17000 13001 119,58 € 
Jardins 22 17100 13001 288,99 € 
Cultura 31 33300 13001 229,20 € 
Festes 32 33800 13001 837,06 € 
Comunicació 33 49100 13001 59,79 € 
Cementiri 42 16400 13001 434,64 € 
Policia Local. Coordinació administració 43 13000 13000 303,37 € 
Policia Local. Personal laboral. Hores extres 43 13000 13001 239,16 € 
Policia Local. Funcionaris. Gratificacions 43 13300 15100 10.738,83 € 

II. FONAMENTS DE DRET 

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 

Canet de Mar per als anys 2007-2010. 
 Conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar, 

per als anys 2007-2010. 

III.- CONSIDERACIONS 

PRIMER.- En data 18 de maig de 2007 fou signat l’acord de condicions de treball 
del personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2010, 
el qual fou aprovat en sessió plenària de data 29 de març de 2007. 

En data 27 de febrer de 2009, fou publicat al DOGC el Conveni col·lectiu de 
treball del personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-
2010. 

Pel que respecte a l’exercici 2016, els esmentats acords de condicions esdevé de 
plena aplicació. 

SEGON.- L’article 9 del conveni col·lectiu, fixa per al personal municipal 
pertanyent a grups i categories assimilades C, D i E, (llevat dels membres del cos 
de la Policia local), un import únic de 19,98 euros/hora (per a l’exercici 2016) per 
als serveis extraordinaris realitzats fora de l’horari laboral, sense distinció del dia 
de realització del servei.  
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L’article 3 de l’Annex II de citat acord (Sectorial de la Policia Local), defineix els 
horaris especials de la següent manera: 

“Els horaris especials són els que desenvoluparan els comandaments de 
l'escala intermèdia i/o aquells altres que ocupin llocs de comandament o 
responsabilitat determinats específicament pel cap de la Policia local i que 
depenguin directament de la Prefectura. 
Aquests horaris seran planificats en funció de les necessitats del servei i 
condicionats per aquestes i no estaran subjectes a cap tipus de règim horari 
predeterminat, si bé els seran d'aplicació les garanties generals dels horaris. 
Tot i això, la Prefectura ha de procurar establir sistemes de planificació del 
treball que permetin seguir una dinàmica cíclica de les festes i els torns de 
treball.” 

Així mateix, l’article 9.6 també del citat de l’Annex II de citat acord (Sectorial de 
la Policia Local), estableix els preus, que per hora de servei extraordinari 
s’aplicaran segons la categoria i l’horari. Aquest article no preveu cap preu hora 
per als comandaments (Inspector i Sergent). 

 
Categoria Hores Extres Hores 

Prolongació 
Caporals 33,90 €/h 29,30 €/h 
Agents 32,23 €/h 27,57 €/h 

 

TERCER.- A la vista de l’anterior, es constata que la proposta d’aprovació dels 
serveis extraordinaris efectuats per la Policia Local parteix d’uns preus que no es 
troben recollits en l’acord de condicions de treball del personal funcionari, i que 
representen un increment respecte al preus regulats al conveni, i per tant, 
incomplint allò que estableix l’article 19.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’Exercici 2016. 

QUART.- Amb la informació que es disposa, no es pot valorar si les hores de 
perllongació que es preveuen satisfer s’ajusten amb el que determina l’article 15 
de l’Annex II, Sectorial de la Policia Local de l’Acord de Condicions de Treball del 
personal funcionari. 

CINQUÈ.- La proposta preveu aprovar hores extres del personal laboral no 
previstes en el pressupost inicial (brigada municipal, operaris de medi ambient, 
etc.), i per les quals s’han incrementat la dotació a través de transferències de 
crèdit. Aquest fet podria representar un increment de la massa salarial del 
personal laboral, incomplint allò que preveu l'article 19.Quatre de la Llei 46/2015, 
de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'Exercici 2016. 

SISÈ.- Es constata que, considerant les hores que es pretén liquidar en la 
proposta, diversos membres del personal laboral hauran excedit el límit màxim de 
80 hores extraordinàries anuals previst a l’article 35 del Text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 
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d’octubre, descomptades les hores no compensades. No s’ha pogut verificar si en 
aquest còmput s’inclouen hores treballades per prevenir o reparar sinistres i 
altres danys extraordinaris i urgents. El detall és el següent: 

 

PERSONAL 
TOTAL HORES 
EXTRES 
ACUMULADES 
GENER-JULIOL 

PREU UNITARI 
IMPORT 
ACUMULAT 
GENER-JULIOL 

 

SFR 144,0 19,93 € 2.869,92 € 
RPB 126,5 19,93 € 2.521,15 € 
DCF 122,5 19,93 € 2.441,43 € 
JCR 99,0 19,93 € 1.973,07 € 
EBS 97,5 19,93 € 1.943,18 € 
JSF 90,0 19,93 € 1.793,70 € 
PRR 88,0 19,93 € 1.753,84 € 
RCU 85,5 19,93 € 1.704,02 € 
FIP 83,5 19,93 € 1.664,16 € 
FHP 82,5 19,93 € 1.644,23 € 

 

SETÈ.- La proposta preveu liquidar complements retributius a membres del 
personal funcionari en concepte de serveis nocturnitat, festivitat, serveis de 
guàrdia que, si bé estan recollits en l’Acord regulador de les condicions de treball 
del personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2012 i 
els seus annexos, no estan previstos com a tals en l’article 23 de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost, de mesures per la reforma de la Funció Pública i el Decret 
861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels 
funcionaris d’Administració Local, la qual cosa contravé allò establert en l’article 
93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, quant a 
les retribucions dels funcionaris de l'administració local. 

CONCLUSIONS 

Per tot això, informo DESFAVORABLEMENT a la proposta de serveis 
extraordinaris. 

Així mateix, i d’acord amb l’establert a l’article 216.2.c) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’efecte 
d’aquesta objecció suspendrà la tramitació de l’expedient. 

És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 
d’oportunitat que motiva aquest informe.» 

Es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords següents: 

Primer.- Remunerar fins a la quantitat de vint-i-sis mil set-cents setanta-tres 
euros amb quinze cèntims (26.773,15 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
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personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre 
el 15 de juny al 15 de juliol de 2016, segons relació detallada que s’adjunta. 

Segon.- Remunerar fins a la quantitat de dos mil tres-cents quaranta-nou euros 
amb cinquanta cèntims (2.349,50 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia local i fins a la quantitat de cent dos euros (102,00 €) 
corresponent als serveis nocturns efectuats per la Brigada d'Obres i Serveis, 
durant el mes de juliol de 2016 

Tercer.- Remunerar fins a la quantitat mil cent trenta-un euros amb vint cèntims 
(1.131,20 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents 
de la Policia local durant el mes de juliol de 2016.  

Quart.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents tres euros amb trenta-set 
cèntims (303,37 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de juliol de 2016. 

Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents seixanta-tres euros amb 
noranta cèntims (263,90 €) els plusos de festivitat, per remunerar els dies i torns 
previstos a l'Acord de Condicions de Treball per al personal funcionari, durant el 
mes de febrer de 2016.  

Sisè.- Remunerar fins a la quantitat de seixanta-sis euros amb quaranta-sis 
cèntims (66,46 €) l'assistència a judicis, derivades d'actuacions policials, 
previstos en l'Acord de Condicions de Treball, durant el mes de juliol de 2016.  

Setè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del 
pressupost general per a l’any 2016: 
Servei Partida Import 
Serveis Generals 11 92000 13001 169,41 € 
Serveis Econòmics. Personal laboral  12 93400 13001 239,16 € 
Brigada. Nocturnitat 21 15320 13000 102,00 € 
Brigada. Hores extres 21 15320 13001 13.451,26 €  
Enllumenat 21 16500 13001 3.777,15 € 
Medi Ambient 22 17000 13001 119,58 € 
Jardins 22 17100 13001 288,99 € 
Cultura 31 33300 13001 229,20 € 
Festes 32 33800 13001 837,06 € 
Comunicació 33 49100 13001 59,79 € 
Cementiri 42 16400 13001 434,64 € 
Policia Local. Coordinació administració 43 13000 13000 303,37 € 
Policia Local. Personal laboral. Hores extres 43 13000 13001 239,16 € 
Policia Local. Funcionaris. Gratificacions 43 13300 15100 10.738,83 € 
  30.989,60 € 
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17.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 11 AL 15 
DE JULIOL DE  2016 (del núm. 658 al núm. 677) 
ANTILLA] 
 

Num. Decret Data Títol 
 
[ 

DE0658/2016 11/07/2016 Nomenament tresorera accidental 

DE0659/2016 12/07/2016 ALTA ACTIVITAT ESPAI DE CRIANÇA "ASSOCIACIÓ 
SOM TRIBU" 

DE0660/2016 12/07/2016 TERRASSA ESTIU 2016 FRANKFURT DANI 

DE0661/2016 12/07/2016 TERRASSA ESTIU BAR EL ABUELO CLAUSELL XX 

DE0662/2016 12/07/2016 Ratificació suspensió obres Riera Sant Domènec, 
XX 

DE0663/2016 12/07/2016 TERRASSA ESTIU 2016 BAR CAN TORRENT 

DE0664/2016 12/07/2016 Rectificació errada Decret contractació 
programació arts escèniques 

DE0665/2016 12/07/2016 TERRASSA ESTIU 2016 FRANKFURT PKDOS 

DE0666/2016 12/07/2016 INCOAR RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
DOGSEA SCP 

DE0667/2016 12/07/2016 Devolució taxes drets examen, plaça delineant 

DE0668/2016 12/07/2016 TERRASSA ESTIU 2016 BAR MESON 

DE0669/2016 12/07/2016 Pagaments liquidacions nòmina de juliol 

DE0670/2016 12/07/2016 Incoació Ordre d'execució carrer Generalitat, XX 

DE0671/2016 12/07/2016 TERRASSA ESTIU 2016 DEL BAR EL GRA 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DE0672/2016 12/07/2016 TERRASSA D'ESTIU 2016 DEL BAR DYAMOND 

DE0673/2016 12/07/2016 TERRASSA ESTIU 2016 BAR FAMA 

DE0674/2016 12/07/2016 TERRASSA ESTIU 2016 DEL MAR BLAU 

DE0675/2016 12/07/2016 TERRASSA 2016 LA FLAMA DEL CANIGO 

DE0676/2016 13/07/2016 Requeriment informació SOREA Tarifes 2016 

DE0677/2016 13/07/2016 APROVACIÓ DE FACTURES RÀDIO CANET JUNY-16 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
18.- 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 11.30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola  
 


