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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
13 DE FEBRER DE 2014 

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

 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.25 hores 
Hora que acaba: 20.45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

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

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària municipal.També hi assisteix Daniel Martín Enrique, 
interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
de data 06.02.14 

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació compte de gestió recaptatòria any 2013 
5) Aprovació convocatòria i bases provisió lloc de treball inspector de la Policia Local 
6) Examen i aprovació conveni donació de ple dret de 10 escultures de guix per a la 

Casa museu Lluís Domènech i Montaner 
7) Examen i aprovació del conveni de cooperació entre el CEE Horitzó de Pineda de 

Mar, els ajuntament de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats en el centre i el 
Consell Comarcal del Maresme per a l’any 2014 

8) Concessió llicència obres menors per pintar la façana c/ Vall, xx amb instal·lació de 
bastida a un pati interior 

9) Relació de decrets des del dia 27 fins al dia 31 de gener de 2014 
10) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE DATA 06.02.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinàriadel 
dia 6 de febrer de 2014 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per 
unanimitat, se n’acordal’aprovació. 
 
2.-DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Diligència d’Ordenació del Secretari Judicial del Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 5 de Barcelona, per la qual s’assenyala el dia del judici oral del 
RCA 473/2013 B (Montserrat Duque Pérez v/s Ajuntament de Canet de Mar), 
reclamació de responsabilitat patrimonial, pel proper dia 29 de setembre de 2015 a les 
11:20 hores. 
 
Es dóna compte. 
 
2.2.- Diligència d’Ordenació del Secretari Judicial del Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 2 de Barcelona, per la qual s’atorguen deu dies per personar-se en 
el RCA 261/2013 D (JC  i NF v/s Ajuntament de Canet de Mar), interposat en el 
procediment de restauració de la legalitat urbanística incoat per aquest Ajuntament. 
 
Es dóna compte. 
 
2.3.- Providència del Magistrat del Jutjat contenciós-administratiu núm. 15 de 
Barcelona, de 28 de gener de 2014, per la qual s’atorga a les parts un termini de deu 
dies per al•legar sobre la legitimació del Sr. PNA  en actuar en el RCA 317/2011 C 
(JJBT v/s Ajuntament de Canet de Mar). 
 
S’acorda per unanimitat modificar l’acord adoptat en la sessió de la Junta de Govern 
de data 6 de febrer de 2014 en relació a aquest assumpte en el sentit de no fer ús del 
tràmit atorgat a aquest Ajuntament, és a dir, no respondre a la Providència del 
Magistrat. 
 
2.4.- Procediment Diligències Prèvies 1624/2012 Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció núm. 7 d’Arenys de Mar. 
 
S’acorda per unanimitat que la representació lletrada d’aquest Ajuntament, l’advocat 
XMT, respongui a l’escrit del Jutjat que cal considerar finalitzada la fase d’instrucció 
d’aquest procediment a fi i efecte que s’obri el judici oral. 
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3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 13 de febrer de 2014, de l’Ajuntament per import 
de 56.564,59 €, corresponent a la relació de la mateixa data,  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2014, que fou aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de 2013. 
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 13 de febrer de 2014, per import de 
56.564,59 €, corresponent a la relació F/2014/4  de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents 
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2013. 
 
4.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA ANY 2013 
 
Vistos els Comptes de la Gestió Recaptatòria de Tributs i de Gestió de Multes per 
infraccions de circulació, relatives a l’exercici de 2013, presentades per Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Vistos els informes favorables de l’interventor municipal, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte de la Gestió recaptatòria, relativa a l’exercici de 2013  
corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així 
com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats, amb el següent 
resultat pendent de cobrament a 31 de desembre de 2013: 
 

 Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2013: 
 

REBUTS 0,00 €  
LIQUIDACIONS 134.910,33 € 

 
 Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2013: 

 
REBUTS 900.926,06 €  
CERTIFICACIONS 1.029.967,87 € 

 
SEGON.- Aprovar el Compte de la Gestió de multes de circulació relativa a l’exercici 
de 2013, amb el següent resultat pendent de cobrament a 31 de desembre de 2013: 
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 Pendent de cobrament a 31 de desembre de 2013 per import de 335.874,78 
euros. 

 
TERCER.- Que es notifiqui a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, aquest acord pel seu coneixement i efectes. 
 
5.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES PROVISIÓ LLOC DE TREBALL 
INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de l’ordre 
del dia. 
 
6.- EXÀMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA DONACIÓ DE PLE DRET DE 
10 ESCULTURES DE GUIX PER A LA CASA MUSEU. 
 
Atès que el regidor de Cultura, Pere Xirau i Espàrrech,  en els darrers mesos ha estat 
acordant la donació d’unes escultures de guix propietat de la família Padró, amb destí 
a la Casa museu Ll. Domènech i Montaner, que permetrien el seu tractament, 
documentació i difusió.  
 
Atès que s’ ha pogut acordar els termes d’aquesta donació amb el senyor JMPC, 
consensuant el següent text:  
 

CONVENI PER A LA DONACIÓ DE PLE DRET DE 10 ESCULTURES DE GUIX DE 
PER A LA CASA MUSEU LL. DOMÈNECH I MONTANER 
 
Canet de Mar, a  
 
REUNITS 
 
D’unapart el Sr. Jesús Marin i Hernàndez, alcalde de Canet de Mar, en nom i 
representaciód’aquestAjuntament, assistits per Sra. Núria MompelTusell,  secretaria 
d’aquestacorporació. 
 
Intervenen, en representació de l’Ajuntament de Canet de Mar i en execució de la Junta 
de Govern  ............................ 
 
De l’altra, JMPC, amb DNI  xx i amb domicili a Canet de Mar, al Castell de Santa 
Florentina carrer Afores Santa Florentina, xx, actuant en nom propi i manifestant tenir 
plena facultat per a l’atorgament d’aquest conveni,  com a propietari del conjunt de 10 
escultures de guix amb les següents característiques: 
 
1 Fragment capitell de guix, de 80x55x36cm. (aprox.). 
2 Figura de guix, de 40x121x28cm. (aprox.). 
3 Placa baix retlleu de guix, de 25x72x6cm. (aprox.). 
4 Figura de guix, de 43x117x23cm. (aprox.). 
5 Placa mig retlleu de guix, de 54x56x22cm. (aprox.). 
6 Figura alt retlleu de guix, de 40x100x25cm. (aprox.). 
7 Figura de guix, de 40x100x30cm. (aprox.). 
8 Figura alt retlleu de guix, de 40x100x35cm. (aprox.). 
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9 Placa mig retlleu de guix, de 40x35x25cm. (aprox.). 
10 Forma de guix, de 30x40x40cm. (aprox.). 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que reconeixen el valor cultural i per a la investigació, en general, del conjunt 

objecte de la donació. 
 
2. Que valoren l’interès públic col·lectiu que té aquest conjunt i consideren convenient i 

necessari fer-ne donació de ple dret amb destí a la Casa museu Domènech i 
Montaner, per tal de garantir la seva conservació i divulgació entre els investigadors 
i la societat en general.  

 
3. Que l’Ajuntament de Canet de Mar en l’acord de la junta de Govern  ...................... 

ha acceptat la donació de ple dret de 10 escultures  de guix 
 
4. Que, per tal de formalitzar l’acte de donació i de manifestar l’acord d’ambdues parts 

pel que fa a les condicions en què es realitza, instrumentalitzen aquest conveni que 
s’articula en els pactes següents 

 
PACTES 
 
Primer.- El Sr. JMPC, amb DNI  xx, com a propietari del conjunt de 10 escultures de guix 
efectua la donació a l’Ajuntament de Canet de Mar, sense cap mena de contraprestació.  
 
Segon.- El present conveni es regula pel que s’estableix al respecte en el Codi Civil i en 
la legislació sobre la Propietat Intel·lectual. 
 
Tercer.- La donació de ple dret d’aquest conjunt comprèn:  
 
10 escultures de guix amb les característiques següents (en l’Annex 1 estan 
fotografiades):  
 
1)  Fragment capitell de guix, de 80x55x36cm. (aprox.). 
2)  Figura de guix, de 40x121x28cm. (aprox.). 
3)  Placa baix relleu de guix, de 25x72x6cm. (aprox.). 
4)  Figura de guix, de 43x117x23cm. (aprox.). 
5)  Placa mig relleu de guix, de 54x56x22cm. (aprox.). 
6)  Figura alt relleu de guix, de 40x100x25cm. (aprox.). 
7)  Figura de guix, de 40x100x30cm. (aprox.). 
8)  Figura alt relleu de guix, de 40x100x35cm. (aprox.). 
9)  Placa mig relleu de guix, de 40x35x25cm. (aprox.). 
10) Forma de guix, de 30x40x40cm. (aprox.). 
 
Quart.- Qui cedeix reconeix a l’Ajuntament de Canet de Mar la facultat d’establir els 
criteris de tractament específic més adequats a fi de garantir la millor gestió i preservació 
del conjunt donat. 
 
Cinquè:- La donació d’aquest conjunt suposa el traspàs de la seva titularitat a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que  passarà a ser el propietari i n’assumirà els següents 
compromisos: 
 
1. Integrar aquest conjunt a la Casa museu Domènech i Montaner, sense perjudici 

dels possibles desplaçaments que calgui efectuar amb motiu d’activitats de 
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divulgació, seguretat o conservació, a d’altres equipaments o instal·lacions de la 
pròpia institució o de tercers. 

2. Posar el conjunt a disposició dels investigadors i del públic, en general, per a la 
seva divulgació, de la manera que els responsables tècnics de l’ajuntament estimin 
més adient. 

3. Mantenir el conjunt en les condicions de seguretat i conservació que garanteixin la 
seva preservació.  

4. No dividir el conjunt en diferents entitats amb l’objectiu de no devaluar el seu valor 
cultural.  

5. Convenir la citació en l’ús i la difusió d’aquest material de la següent manera: Casa 
museu Domènech i Montaner. Donació família Padró. 

 
Sisè.- Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, 
aplicació o compliment de les presents condicions, qui cedeix i l’Ajuntament se sotmeten 
a la jurisdicció ordinària dels Jutjats d’Arenys de Mar i Tribunals de Barcelona, amb 
l’expressa renúncia a qualsevol altre fur. 

 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de donació de ple dret acordat amb el senyor 
Josep Maria Padró Capmany que es transcriu en aquest acord. 
 
SEGON.- Facultar l’alcalde Jesus Marin i Hernàndezper signar tots els documents que 
es derivin d’aquest acord. 
 
7.- APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CEE HORITZÓ DE 
PINEDA DE MAR, ELS AJUNTAMENTS DE L’ALT MARESME AMB ALUMNES 
ESCOLARITZATS EN EL CENTRE I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
PER L’ANY 2014 
 
Atès que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació promou el dret a l’equitat 
en l’ensenyament i pel que fa a l’alumnat amb necessitats específiques de suport 
educatiu indica que l’escolarització d’aquest alumnat es regeix pels principis de 
normalització i inclusió i assegura la seva no-discriminació i la igualtat efectiva en 
l’accés i la permanència en el sistema educatiu. 
 
Atès que segons aquesta Llei, correspon a les administracions educatives assegurar 
els recursos necessaris perquè els alumnes que requereixin una atenció educativa 
diferent a l’ordinària, perquè presenten necessitats educatives especials, puguin 
assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot 
cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat. 
 
Atès que les administracions educatives poden col·laborar amb altres administracions 
o entitats públiques, per facilitar l’escolarització i una incorporació més bona d’aquest 
alumnat al centre educatiu. 
 
Atès que l’escola pública d’educació especial l’Horitzó és l’únic centre d’aquestes 
característiques de l’Alt Maresme que està ubicat al terme municipal de Pineda de Mar 
i que és l’escola de referència d’educació especial dels municipis de l’Alt Maresme. 
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Atès que hi ha alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar que 
provenen dels diversos municipis de l’Alt Maresme. 
 
És per això que es vol crear un marc de cooperació econòmica entre els ajuntaments 
de l’Alt Maresme, establert en funció del nombre d’alumnes residents en els diferents 
municipis i que estiguin escolaritzats al CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar per a la 
realització i el desenvolupament d’activitats educatives complementàries. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar per dur a terme aquesta cooperació, el 
contingut del qual és el següent: 

 
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CEE HORITZÓ DE PINEDA DE MAR, ELS 
AJUNTAMENTS DE L’ALT MARESME AMB ALUMNES ESCOLARITZATS EN EL 
CENTRE I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER L’ANY 2014 
 
A la ciutat de Mataró, el dia .......... de 2014 
 
Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, Sr. Miquel 
Àngel Martínez i Camarasa,  i 
 
D’altra part,  
 
L’Il·lm. Sr. Estanis Fors i Garcia, alcalde de l’ajuntament d’Arenys de Mar, 
La Il·lma. Sra. Montserrat Candini i Puig, alcaldessa de l’ajuntament de Calella, 
L’Il·lm. Sr. Jesús Marín i Hernández, alcalde de l’ajuntament de Canet de Mar, 
La Il·lma. Sra. Conxita Campoy i Martí, alcaldessa de l’ajuntament de Malgrat de Mar, 
L’Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa, alcalde de l’ajuntament de Palafolls, 
L’Il·lm. Sr. Xavier Amor i Martín, alcalde de l’ajuntament de Pineda de Mar, 
L’Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, alcalde de l’ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, 
L’Il·lma. Sra. Antonia Benítez González, alcaldessa de l’ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, 
L’Il·lma. Sra. Montserrat Garrido i Romera, alcaldessa de l’ajuntament de Sant Pol de 
Mar, 
L’Il·lm. Sr. Joan Campolier i Montsant, alcalde de l’ajuntament de Santa Susanna, 
L’Il·lm. Sr. Amadeu Coflent i Rosique, 1r tinent d’alcalde de l’ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt, 
L’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, alcalde de l’ajuntament de Tordera, 
La Sra. Dolors Aragay, directora del CEE Horitzó de Pineda de Mar, 
 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formació d’aquest 
conveni, i en conseqüència,  
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.-  Que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, estableix en el preàmbul el 
dret a l’educació de tota la ciutadania i es consolida com a projecte educatiu que pren 
com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social. 
 
Així mateix, segons els criteris d’organització pedagògica dels centres per a l’atenció 
dels alumnes amb necessitats educatives específiques, “l’atenció educativa de tots els 
alumnes es regeix pel principi de l’escola inclusiva” (art. 81.1) i “els projectes educatius 
dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per 
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a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment 
de llurs condicions i capacitats” (art. 81.2.). 
 
SEGON.- Que l’escola pública d’educació especial Horitzó (en endavant, CEE Horitzó) 
és l’únic centre d’aquestes característiques de l’Alt Maresme, que està ubicat al terme 
municipal de Pineda de Mar i que és el centre de referència d’educació especial dels 
municipis de l’Alt Maresme. 
 
TERCER.- Que hi ha alumnes escolaritzats en el CEE Horitzó de Pineda de Mar que 
provenen dels diversos municipis de l’Alt Maresme. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts es reconeixen recíprocament plena capacitat 
per aquest acte i, de comú acord, estableixen els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- L’objecte del present conveni és la creació d’un marc de cooperació 
econòmica entre els ajuntaments de l’Alt Maresme, el Consell Comarcal del Maresme i el 
CEE Horitzó, establert en funció del nombre d’alumnes residents en els diferents 
municipis i que estiguin escolaritzats al centre per a la realització i desenvolupament de 
les següents activitats educatives complementàries: 
 

- Transport per sortides del centre. 
- Teatre de l’escola. 
- Activitats terapèutiques. 
- Participació en competicions esportives. 
- Altres que la comunitat educativa justifiqui pel benefici psicomotriu dels 

alumnes. 
 
SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme, com a administració supramunicipal, 
assumeix la mediació entre els diferents ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes 
escolaritzats al CEE Horitzó i els òrgans de direcció del centre. 
 
TERCER.- Els ajuntaments signants es comprometen a aportar per a l’exercici 2014 la 
quantitat de 300 € per alumne escolaritzat del seu municipi, que es destinaran a les 
activitats educatives complementàries que es desenvoluparan al llarg del curs escolar. El 
Consell Comarcal remetrà mensualment al CEE Horitzó les aportacions que els diferents 
ajuntaments hagin anat abonant. 
 
Per a calcular el cost total de cada ajuntament, el Consell Comarcal es basarà en el 
llistat que el centre escolar li faci arribar durant el mes de gener de 2014, en els termes 
que preveu el pacte quart d’aquest conveni. En aquest llistat figuraran els alumnes 
matriculats en el centre i, d’acord amb el que preveu el pacte cinquè, els ajuntaments 
abonaran la quantitat resultant al Consell Comarcal del Maresme, que serà liquidada al 
CEE Horitzó de Pineda de Mar. 
 
QUART.- El CEE Horitzó de Pineda de Mar es compromet a: 
 

1. Planificar i aportar la infraestructura i els mitjans personals necessaris per 
a la realització i el desenvolupament de les activitats educatives 
complementàries relacionades amb el transport per sortides del centre, el 
teatre de l’escola, activitats terapèutiques,  la participació en competicions 
esportives i altres que beneficiïn l’evolució psicomotriu de l’alumnat del 
centre. 
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2. Elaborar i trametre un llistat per a cada municipi que contingui els noms, 
cognoms, adreça d’empadronament i data de naixement de cada un dels 
alumnes escolaritzats al centre, i el programa i pressupost dels serveis 
educatius complementaris previstos.  

 
3. Posar a disposició dels òrgans d’inspecció dels ajuntaments signants que 

ho desitgin els mitjans materials necessaris a fi i efecte de garantir la 
transparència del destí de les aportacions dels ajuntaments. 

 
4. Aportar al Consell Comarcal del Maresme la següent documentació 

justificativa: 
 
a). Memòria detallada de les activitats educatives complementàries desenvolupades. 
 
b). Certificat del director/a del centre en què consti la relació d’obligacions reconegudes i 
aprovades relatives a l’actuació, per import igual o superior al conveniat, i que contingui 
el número de factura, data, nom, NIF del proveïdor i import justificat.  
 
La documentació justificativa de l’import acordat s’haurà de presentar abans del 31 de 
desembre de 2014. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la liquidada, el 
centre haurà de tornar l’import proporcional a la part no justificada al Consell Comarcal 
del Maresme que, per la seva banda, la distribuirà als consistoris, en funció del llistat 
d’alumnes facilitat. 
 
CINQUÈ.- El Consell Comarcal del Maresme trametrà a cada ajuntament còpia del llistat 
d’alumnes residents al seu municipi, juntament amb la liquidació econòmica que 
correspongui a cada consistori, amb l’objectiu que l’escola pugui disposar del 
finançament necessari per dur a terme les activitats educatives complementàries 
aprovades pel Consell Escolar. 
 
SISÈ.- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a 
la realització de les activitats objecte del present conveni en els termes que en ell 
s’estableixen i d’acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu 
seguiment. 
 
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per 
a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir 
les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la 
seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no 
autoritzat d’acord amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxer Automatitzats que contenen 
dades personals, en el nivell que li correspongui segons indiquen els articles 3 i 4. 
 
SETÈ.- La vigència del present conveni és l’exercici 2014, sempre i quan cap de les 
parts signants no el denunciï.  
 
VUITÈ.-  El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 a). per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b). per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 
signatàries. 

c). Per avinença de les parts signatàries. 
d). Per qualsevol altra determinada a la legislació vigent. 
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NOVÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni atesa la seva naturalesa administrativa seran resoltes de mutu acord 
per les parts signatàries i, en cas de litigi, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, en el lloc i 
data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 

 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica municipal d’Ensenyament el qual es 
transcriu a continuació: 

 
INFORME JUSTIFICATIU DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CEE 
HORITZÓ DE PINEDA DE MAR, ELS AJUNTAMENTS DE L’ALT MARESME AMB 
ALUMNES ESCOLARITZATS EN EL CENTRE I EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME PER A L’ANY 2014 
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, estableix en el preàmbul el dret a l’educació 
de tota la ciutadania i es consolida com a projecte educatiu que pren com a fonament la 
igualtat, l’equitat i la justícia social. 
 
Així mateix, segons els criteris d’organització pedagògica dels centres per a l’atenció dels 
alumnes amb necessitats educatives específiques, “l’atenció educativa de tots els 
alumnes es regeix pel principi de l’escola inclusiva” (art. 81.1) i “els projectes educatius 
dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per 
a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment 
de llurs condicions i capacitats” (art. 81.2.). 
 
L’escola pública d’educació especial Horitzó  és l’únic centre d’aquestes característiques 
de l’Alt Maresme, que està ubicat al municipi de Pineda de Mar i és el centre de 
referència d’educació especial dels municipis de l’Alt Maresme. 
 
Amb el conveni de cooperació entre el CEE Horitzó, els ajuntaments de l’Alt Maresme i el 
Consell Comarcal es dóna  suport econòmic, en funció del nombre d’alumnes residents 
al municipi que estiguin escolaritzats al centre, per a la realització i desenvolupament 
d’activitats educatives complementàries com ara transport per sortides del centre, teatre 
de l’escola, activitats terapèutiques, participació en competicions esportives i altres que la 
comunitat educativa justifiqui pel benefici psicomotriu dels alumnes.  
 
Durant el curs 2013-2014 hi ha sis alumnes empadronats al nostre municipi escolaritzats 
al CEE Horitzó i s’ha efectuat la retenció de crèdit núm. 558 a la partida 51 3210048900 
del pressupost municipal de 2014 
 
En conclusió, s’informa favorablement l’aprovació del conveni esmentat. 
 
Aquest és l’informe que dono i signo a Canet de Mar a 10 de febrer de 2014. 

 
És per això que, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme 
per a alumnes escolaritzats al CEE L’Horitzó per l’any 2014. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, amb càrrec a 
la partida 51 32100 48900 del pressupost vigent per aquest 2014, de 1.800 euros (RC 
núm. 0558). 
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TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme el qual, com a 
administració supramunicipal, assumeix la mediació entre els diferents ajuntaments de 
l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó i els òrgans de direcció del 
centre. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A PINTAR LA FAÇANA 
AL CARRER VALL, xx, AMB INSTAL.LACIÓ DE BASTIDA A UN PATI INTERIOR. 
 
Vista la instància presentada per FEISDI CONSTRUCCIONS, SAL, en virtut de la qual 
sol.licita llicència d’obres menors per a pintar la façana al carrer vall, xx amb 
instal.lació de bastida a un pati interior. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 28 de gener de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en pintar la façana nord 
del C/ Vall, xx, amb col·locació d’una bastida ocupant part del pati de la finca. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, per 
tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors amb les 
següents condicions: 
 
 L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o de la 

gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat haurà de ser exprés 
per a exteriors i de la mateixa gama de colors. “ 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 28 de gener de 2014, el 
contingut del qual és: 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 28.01.13, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per al pintat de la façana de l’immoble 
ubicat al carrer Vall, xx, amb instal·lació d’una bastida a un pati interior, sol·licitat per la 
mercantil FEISDI CONSTRUCCIONS, SAL, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va 
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 113 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, 
amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, 
tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de les 
taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 



Ref: S/iu 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

13

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors 
han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic, si s’escau. En els 
termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via 
pública complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de 
l’actuació han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne 
el fet que s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a l’informe 
tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a FEISDI CONSTRUCCIONS, SAL, per a pintar 
la façana al c/Vall, xx, amb instal.lació de bastida a un pati interior, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions per 
import de 79.20€ (setanta nou euros amb vint cèntims d’ euro) i les taxes urbanístiques 
per import de 116.33 € (cent setze euros amb trenta tres cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar una garantia per als valors urbanístics en risc de 60.00€ (seixanta-un euros. 
 
9.-RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 20 FINS AL 24 DE GENERDE 2014 
 
Núm. Data Resum 

103 27/01/2014 Modificació pressupost mitjançant generació crèdit 
104 27/01/2014 Resolució expedient sancionador escombraries MR 
105 27/01/2014 Resolució expedient sancionador escombraries MB 
106 27/01/2014 Resolució expedient sancionador escombraries JRJ 
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Núm. Data Resum 
107 27/01/2014 Reconeixement trienni Sr. MBR 
108 27/01/2014 Reconeixement trienni Sr. EBN 
109 27/01/2014 Reconeixement trienni Sr. JVM 
110 27/01/2014 Reconeixement trienni Sr. JLVF 
111 27/01/2014 Reconeixement serveis prestats Sra. CNJ 
112 27/01/2014 Incoació procediment ordre execució R S Domènec, xx (Sanitat) 
113 27/01/2014 Autorització ús Masoveria 
114 27/01/2014 Restricció trànsit C/ Bonaire 
115 27/01/2014 Canvi reserva discapacitat C/ Sant Miquel 
116 27/01/2014 Creació zona càrrega i descàrrega Vge. Del Roser 
117 27/01/2014 Creació plaça de discapacitat C/ Sant Esteve 
118 27/01/2014 Prohibir estacionar excepte turismes Rda. Sant Elm, 37 
119 27/01/2014 Prohobit estacionar Av. Maresme, 3-5 
120 27/01/2014 Senyalització NII antiga informació i turisme 
121 29/01/2014 Aprovació manament de pagament a justificar 
122 29/01/2014 Targeta discapacitat 
123 29/01/2014 Parella de fet 
124 29/01/2014 Concessió bestreta Sr. JFIP 
125 29/01/2014 Resolució sancionador escombraries JR 
126 29/01/2014 Resolució sancionador escombraries FH 
127 29/01/2014 Estimació responsabilitat patrimonial Gas Natural 
128 29/01/2014 Despeses setmanals 
129 29/01/2014 Incoació ordre execució carrer del Mar, xx 
130 30/01/2013 Aprovació nòmina mes de gener 
131 30/01/2014 Ocupació via pública caseta Once 2014 
132 30/01/2014 Ocupació via pública caixer automàtic Banc Santander 2014 
133 30/01/2014 Ocupació via pública caixer automàtic Banc Sabadell 2014 
134 30/01/2014 Adquisició camió amb caixa basculant brigada 
135 30/01/2014 Anul·lació baixa d'ofici 
136 30/01/2014 Resolució recurs recurs reposició i expedient Rda. Sant Jordi, xx 
137 30/01/2014 Baixa mercat DB 
138 30/01/2014 Alta mercat JLD 
139 31/01/2014 Ocupació de la via pública estanc Magda i Fills any 2014 
140 31/01/2014 Baixa vehicles ORGT 
141 31/01/2014 Permís per fer calçotada AV Av. Maresme 
142 31/01/2014 Nomenament directora obres OAC 
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10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.45 hores de 
tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


