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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 24 D’ABRIL DE 2014 

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

 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.10 hores 
Hora que acaba: 19.25 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

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

EXCUSEN LA  SEVA 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 17.04.14 

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació hores extres des del 15 de març fins al 15 d’abril de 2014 
5) Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la delegació 

de la competència del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) 

6) Relació de decrets des del dia 7 fins al dia 11 d’abril de 2014 
7) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 17.04.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 17 d’abril de 2014 i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, per unanimitat sen’acordal’aprovació. 
 
2.-DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Diligència d’ordenació, de 15 d’abril de 2014, de la secretària judicial del 
Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona amb relació a l’expedient 
del procediment abreujat 342/2012 2B interposat pel senyor JPG contra 
l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant la qual es declara ferma la interlocutòria 
de data 22 de novembre de 2012, pel fet que, transcorregut el termini atorgat a la 
part actora, mitjançant resolució de data 19 de març, no ha efectuat cap 
manifestació, i s’ordena que es retorni l’expedient administratiu a la part 
demandada, amb una certificació de la resolució. També es requereix al titular de 
l’òrgan autor de la resolució impugnada que en el termini de deu dies comuniqui la 
recepció de la interlocutòria ferma. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Diligència d’ordenació de 4 d’abril de 2014, del secretari judicial del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, amb relació al recurs contenciós 
administratiu 427/2011, interposat per TALHER, SA contra l’Ajuntament de Canet 
de Mar, mitjançant la qual ordena que es tingui per presentat l’escrit de la lletrada 
Cristina Cabruja i Sagré en data 26 de març de 2014, que se’n doni trasllat a les 
parts, les quals tenen cinc dies des de la notificació d’aquesta diligència per 
interposar recurs de reposició. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.3.- Diligència d’ordenació de 8 d’abril de 2014, del secretari judicial del Junta 
Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, amb relació al recurs contenciós 
administratiu 427/2011, interposat per TALHER, SA contra l’Ajuntament de Canet 
de Mar, mitjançant la qual ordena que es tingui per presentat l’escrit del 
procurador JMPA en data 1 d’abril de 2014, que se’n doni trasllat a les parts, les 
quals tenen cinc dies des de la notificació d’aquesta diligència per interposar 
recurs de reposició. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 24 d’abril de 2014, de l’Ajuntament per import 
de 18.658,81 €, corresponent a la relació de la mateixa data, F/2014/14. 
 



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 
 
 

3

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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 24 d’abril de 2014, per import 
de 18.658,81 €, corresponent a la relació F/2014/14 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la corporació municipal de l’any 2014. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15 DE MARÇ DE 2014 FINS AL 15 D’ABRIL DE 2014 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de març de 2014 al 15 d’abril de 
2014. 
 
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 únicament hi ha cinc 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. 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2014, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
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PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de dos mil set-cents setanta-nou euros 
amb trenta-un cèntims (2.779,31 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre 
el 15 de març de 2014 al 15 d’abril de 2014, segons relació detallada que 
s’adjunta. 
 
 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil sis-cents setanta-set euros amb 
trenta-tres cèntims (1.677,33€) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local durant  el mes d’abril de 2014.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat mil noranta- quatre euros (1.094€) 
corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia 
local durant el mes d’abril 2014.  
 
QUART.-Remunerar fins a la quantitat de tres-cents cinquanta-tres euros amb 
vuitanta-un cèntims (353,81 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes d’abril 
de 2104.  
 
CINQUÈ.-Remunerar fins a la quantitat de dos-cents seixanta-tres euros amb vint-
i-quatre cèntims (263,24 €)) corresponent a l’assistència a judicis fora d’hores de 
treball als agents de la Policia Local durant el mes d’abril de 2014.  
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents cinquanta-quatre euros amb 
setanta-dos cèntims (254,72 €) corresponent al plus de disponibilitat dels agents 
de la Policia Local, durant el mes d’abril de 2014. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2014. 
 
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, PER A LA DELEGACIÓ DE 
LA COMPETÈNCIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL I 
SAD DEPENDÈNCIA) 
 
Atèsque l’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb el Consell Comarcal del 
Maresme, en data 18 de març de 2009, un conveni de col·laboració per la gestió i 
el seguiment del servei d’Atenció Domiciliària(SAD), el qual es va tornar a signar 
en data 11 de febrer de 2013. 
 
Atès que en dates de 20 de gener de 2010, 24 de gener de 2011, 30 de març de 
2012 i 12 de febrer de 2013 es van signar les respectives addendes de pròrroga 
de l’esmentat conveni, amb una vigència que s’acaba en data 31 de desembre de 
2013.  
 
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin 
de gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal 
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de Catalunya. El mateix article indica que la delegació o l’encàrrec de gestió ha 
d’anar acompanyat de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.  
 
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han 
de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb 
nivells de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, 
d'acord amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són de 
competència local.  
 
Atès que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
indiquen que la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de 
delegació o conveni.  
 
Atès que en virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell 
Comarcal del Maresme estan interessats a col·laborar per al foment de projectes i 
programes relacionats amb el desenvolupament dels serveis socials bàsics, per tal 
de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials 
capaç de consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el territori. I 
específicament, pel que fa a aquest conveni, al servei d’ajuda a domicili i àpats a 
domicili.  
 
Atès que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 27, 
estableix que l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens locals 
de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials.   
 
Atès que aquests serveis socials són el primer nivell del sistema públic i la 
garantia de més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social. Els 
serveis socials bàsics inclouen el servei d’atenció domiciliària (SAD), un conjunt 
organitzat i coordinat d'accions que es duen a terme a la llar de la persona 
usuària, adreçades a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter 
puntual i/o urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb 
situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb 
problemàtiques familiars especials, que impedeixen fer les tasques habituals de la 
vida quotidiana.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió extraordinària del Ple 
municipal, va aprovar la delegació de la competència del servei d’atenció 
domiciliària (SAD), que comprèn: 
 
1. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació 
de risc social, en endavant SAD social.  
 
2. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població amb reconeixement de 
dependència, segons estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, en endavant SAD dependència.  
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Vist el punt 5.2 del Conveni signat en data 11 de febrer de 2013, que es transcriu 
a continuació: 
 

La vigència d’aquest conveni de la delegació de competències serà d’un any 
natural, essent prorrogable per períodes anuals, de forma expressa mitjançant acord 
dels òrgans competents municipal i comarcal, que s’adoptarà, si s’escau, amb motiu 
de l’aprovació de la corresponent addenda econòmica, amb caràcter previ, i amb 
una antelació mínima de tres mesos, a l’inici del respectiu període de vigència del 
conveni.  

 
Atès que en aquesta mateixa sessió es va aprovar l’addenda econòmica per a 
l’any 2014 per a la delegació de competència sobre el SAD de l’Ajuntament de 
Canet de Mar al Consell Comarcal del Maresme 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
maresme per a la delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària 
(SAD social i SAD dependència), que es transcriu a continuació: 

 
Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Canet de 
Mar, per a la delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària 
(SAD social i SAD dependència)  
 
A la ciutat de Mataró, a .......... de ........ de 201.........  
 
Reunits  
 
D’una part, el senyor Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa president del Consell 
Comarcal del Maresme, en nom i representació d’aquesta administració local, 
facultat expressament per aquest acte segons acord adoptat pel ple del Consell 
Comarcal de ........................................ 
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernández president/alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en ús de les seves competències, facultat expressament per aquest 
acte segons acord adoptat pel ple de l’Ajuntament de Canet de Mar de data 
___________, i assistit en aquest acte pel /la sr/a. Núria Mompel i Tusell, secretari/a 
de l’Ajuntament, el/la qual dóna fe de l’acte. 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competències suficients per a la signatura 
d’aquest conveni, i en conseqüència,  
 
Manifesten  
 
Primer. Que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li 
encarreguin de gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya. El mateix article indica que la delegació o 
l’encàrrec de gestió ha d’anar acompanyat de la transferència dels recursos 
necessaris per a exercir-los.  
 
Segon. Que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han 
de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb 
nivells de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord 
amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són de competència 
local.  
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Tercer. Que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
indiquen que la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de 
delegació o conveni.  
 
 
 
Quart. Que en virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell 
Comarcal del Maresme estan interessats en col·laborar per al foment de projectes i 
programes relacionats amb el desenvolupament dels serveis socials bàsics, per tal 
de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials capaç 
de consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el territori. I específicament, 
pel que fa a aquest conveni, al servei d’ajuda a domicili i àpats a domicili.  
 
Cinquè. Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 27, 
estableix que l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de 
Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials.  
 
Sisè Que en relació als serveis socials bàsics:  
 
1. Aquests són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de 

més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social. Els serveis 
socials bàsics inclouen el servei d’atenció domiciliària (SAD).  

2. El servei d’atenció domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat 
d'accions que es realitzen a la llar de la persona usuària, adreçades a 
proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o urgent, 
ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de 
manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb 
problemàtiques familiars especials, que impedeixen realitzar les tasques 
habituals de la vida quotidiana.  

 
Setè. Que l’Ajuntament de Canet de Mar té la competència d’aquests serveis socials 
bàsics, i en particular, del servei d’atenció domiciliària (SAD), i que ha estat delegant 
la competència d’aquest servei al Consell Comarcal del Maresme, delegació que 
finalitza el 31 de desembre de 2013.  
 
Vuitè. Que en virtut de tot això, el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat 
en data ___ de ________ de 2013 sol·licitar al Consell Comarcal del Maresme que 
accepti la delegació de la competència municipal relativa al servei d’atenció 
domiciliària (SAD), que comprèn:  
1. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació 

de risc social, en endavant SAD social.  
2. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població amb reconeixement de 

dependència, segons estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, en endavant SAD dependència.  

 
I amb l'objecte d'estructurar i coordinar les actuacions, les parts  
 
Acorden  
 
Primer. Actuacions objecte del conveni.  
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L’Ajuntament de Canet de Mar delega al Consell Comarcal del Maresme la 
competència municipal del Servei d’Atenció Domiciliària, que comprèn:  
 
1. SAD social, servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o 

en situació de risc social.  
2. SAD dependència, servei a les persones amb dependència que tinguin 

aprovada aquesta prestació en el seu Pla Individual d’Atenció (PIA).  
 
 
 
Segon. Obligacions que contreu cadascuna de les parts. 
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar delega al Consell Comarcal la competència 

municipal quant al servei esmentat.  
2. L’Ajuntament de Canet de Mar conserva, en tot cas, la potestat de supervisió 

dels serveis delegats.  
3. L’Ajuntament de Canet de Mar, en cas de subrogació de personal, assumirà les 

despeses derivades del deute que tingués contret l’anterior empresa, 
proveïdora dels SAD municipal, amb l’Agencia Tributaria de la Hisenda Pública, 
Tresoreria de la  Seguretat Social i altres ens públics. La subrogació no es farà 
efectiva fins el compliment total del deute. 

4. El Consell Comarcal del Maresme tindrà la responsabilitat d’assumir el servei 
municipal delegat i prestar els serveis esmentats en l’apartat primer amb criteris 
d’eficàcia i qualitat, de controlar les obligacions econòmiques que se’n derivin 
amb criteris d’eficiència i economia, i de fer-ne el seguiment i l’avaluació 
corresponents.  

5. El Consell Comarcal del Maresme assumeix així mateix la gestió íntegra dels 
ingressos de dret públic que es derivin de l’assumpció i prestació dels serveis 
delegats que es detallen en l’apartat primer. 

6. El Consell Comarcal del Maresme establirà els objectius, les característiques 
concretes de cada servei, el perfil dels professionals, els circuits, criteris, i 
protocols de funcionament, la metodologia per el seguiment i l’avaluació dels 
serveis, i tots aquells requisits que es considerin indispensables per al seu bon 
funcionament; i elaborarà una memòria anual d’actuació que lliurarà a 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  

7. El Consell Comarcal del Maresme assumeix les responsabilitats derivades de 
la normativa en matèria laboral, de riscos laborals i altra relacionada, així com 
dels convenis col·lectius vigents. 

 
Tercer. Finançament de l'actuació convinguda. 
 
1. El servei es finança d’una part amb les aportacions derivades del Contracte 

programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre 
el Departament de Benestar Social i Família i el Consell comarcal del 
Maresme, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat, formalitzat en data 12 de juny de 2012. D’altra part 
amb l’aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en virtut de la delegació de 
competències. 

2. L’Ajuntament de Canet de Mar transferirà anualment al Consell Comarcal del 
Maresme els fons necessaris i suficients per fer front a les despeses que origini 
la delegació plasmada en el present conveni, contra la presentació per part del 
Consell Comarcal del Maresme de les liquidacions trimestrals. 

3. La quantificació exacta dels fons assenyalats es farà en una addenda 
econòmica a aquest conveni, que serà aprovada amb caràcter anual pels plens 
de l’Ajuntament de Canet de Mar i del Consell Comarcal del Maresme. 
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4. Dels ingressos provinents de dret públic que es derivin de l’assumpció i 
prestació dels serveis delegats que es detallen en l’apartat primer, el Consell 
Comarcal del Maresme retornarà a l’Ajuntament de Canet de Mar, en l’addenda 
econòmica de l’any següent, la part equivalent al 80 % dels ingressos en hores 
de servei de SAD-social o SAD-dep proporcionalment als ingressos de dret 
públic. 

5. En cas de no aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració 
per a la delegació de competències del Servei d’Atenció Domiciliària(SAD), el 
Consell Comarcal del Maresme retornarà mitjançant transferència bancària la 
part equivalent al 80 % dels ingressos provinents de dret públic, que es derivin 
de l’assumpció i prestació dels serveis delegats que es detallen en l’apartat 
primer. 

 
Quart. Comissió de seguiment. 
 
1. Es crearà una comissió tècnica de seguiment encarregada de vetllar pel 

correcte funcionament del servei municipal d’atenció domiciliària delegat. 
Aquesta comissió serà integrada per dues persones representants de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i dues del Consell Comarcal del Maresme, i es 
reunirà almenys un cop cada tres mesos, i sempre que alguna de les parts ho 
demani.  

 
Cinquè. Entrada en vigor i vigència. 
 
1. La delegació de competències entrarà en vigor, una vegada acordada pels 

plens de les dues corporacions, el dia 1 de gener de 2014.  
2. La vigència d’aquest conveni de delegació de competències serà des de 1 de 

gener de 2014 a 31 de desembre de 2015, essent que s’haurà d’aprovar de 
forma expressa l’addenda econòmica al conveni per a cada anualitat, mitjançant 
acord dels òrgans competents municipal i comarcal. 

 
Sisè. Extinció del conveni. 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
 Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
 Per incompliment dels acords assolits per qualsevol de les parts signatàries.  
 Per acord de les parts signatàries.  
 Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.  
 
Setè. Interpretació del conveni. 
 
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest 
conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu 
acord per l’Ajuntament d’ De Canet de Mar pel Consell Comarcal del Maresme i, en 
cas de litigi, aquest se sotmetrà 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.  

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Indústria, Turisme, Benestar Social i 
Família, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Maresme per a la prestació del servei d’atenció domiciliària que comprèn el SAD 
social, adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació de risc social i el SAD 
dependència, adreçat a persones amb dependència que tinguin aprovada aquesta 
prestació en el seu Pla Individual d’Atenció (PIA), d’acord amb el punt 5.2 del 
conveni signat en data 11 de febrer de 2013. 
 
 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la 
Intervenció i  la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 7 FINS AL DIA 11 D’ABRILDE 2014 
 
Núm. Data Resum 

465 07/04/2014 Contractació soterrament línia elèctrica c/ Balmes, XX 
466 07/04/2014 Sobreseure expedient sancionador de civisme AJ 
467 07/04/2014 Incoació expedient sancionador de civisme MG 
468 07/04/2014 Canvi nom nínxol 
469 07/04/2014 Canvi nom nínxol 
470 07/04/2014 Comunicació carnisseria riera Buscarons, XX 
471 07/04/2014 Incoació expedients trànsit 
472 08/04/2014 Incoació expedient responsabilitat patrimonial JC 
473 08/04/2014 Autorització festa Dau al 7 10 d'abril 
474 08/04/2014 Baixes Consell Empadronament 
475 08/04/2014 Resolució dictamen tècnic i advertiment primera multa r. de la Torre, XX 
476 08/04/2014 Assabentat de venda de cuines i banys Lleida,XX 
477 08/04/2014 Alta puntual mercat municipal 
478 09/04/2014 Creació zona blava Informació i Turisme 
479 09/04/2014 Reservat minusvàlid C/ Miramar, XX 
480 09/04/2014 Col·locació dues pilones C/ Lleida, XX 
481 09/04/2014 Autorització terrassa estiu ample, XX 
482 09/04/2014 Contractació castell de focs Festa Major 2014 
483 09/04/2014 Pernoctació bosc Vil·la Flora 
484 09/04/2014 Autorització ús Masoveria 
485 09/04/2014 Despeses setmanals 
486 10/04/2014 Concessió comissió serveis Raul Parra 
487 10/04/2014 Nomenament tresorera acctal. 
488 10/04/2014 Contractació manteniment ascensor escola de música 
489 11/04/2014 Canvi nom títol nínxol 
490 11/04/2014 Devolució fiança gelateria la jijonenca 
491 11/04/2014 Aprovació manament a justificar 
492 11/04/2014 Requeriment documentació i garantia contractació a Sagres, SL 
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Núm. Data Resum 
493 11/04/2014 Requeriment documentació i garantia Paco Garcia complementos de 

Uniformidad 
 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.25 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


