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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 30 DE MARÇ DE 2016 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter personal que 
contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de dades. 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 9:00 hores 
Hora que acaba: 10:20 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 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 23.03.16  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 30 de març de 2016 
4) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
5) Atorgament llicència d’obres a telefònica per realitzar cala per repara 

canalització obstruïda al carrer Francesc Corbera, xx de Canet de Mar 
6) Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 

l’Associació Manimal de Canet de Mar, per a l’any 2016 
7) Aprovació conveni col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 

l’Associació d’ajuda pels animals de Canet de Mar 
8) Donar compte de la relació de decrets del 29 de febrer al 4 de març de 2016 ( 

núm.145 al núm. 158) 
9) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23.03.16 
 
 
Vista i trobada conforma l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 23 de març 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 
 
 No se’n presenten 
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 30 de març de 2016 
 
 
Vista la relació de despeses de data  30 de març de 2016, de l’Ajuntament  
per import de 55.585,55 €, corresponent a la relació F/2016/17.  
Vista la relació de l’Organisme Autònom Radio Canet per import de 40,54 € 
corresponent a la relació de despeses pagades del mes de gener 2016, i la 
relació per import de 21,80 € corresponent a despeses pagades del mes de 
febrer 2016.  
 
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  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia 
d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
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A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data  30 de març de 2016, de 
l’Ajuntament  per import de 55.585,55 €, corresponent a la relació F/2016/17.  
 
SEGON.-Aprovar la relació de l’Organisme Autònom Radio Canet per import 
de 66,96 € corresponent a la relació F/2016/5.  
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/12/2016 de data 24 de març de 2016 
per import de 954,19 €, corresponent a ajuts socials puntuals de l’Ajuntament. 

 

Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 

 

Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 

 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/12/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 

 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
060 CA.B.C. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 300,00 
061 A.NB. activitats extraescolars i de reforç 90,00 
062 C.S.X. aliments/llets maternals/higiene 500,00 
063 C.R.R. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 64,19 

    
  

Import total relació BSGG/12/2016 954,19 
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SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària corresponent 
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 

 

TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 

 

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

 
 
5.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A TELEFÒNICA PER REALITZAR 
CALA PER REPARAR CANALITZACIÓ OBSTRUÏDA AL CARRER FRANCESC 
CORBERA, xx DE CANET DE MAR. 
 
Vista la instància presentada en data 16 de març de 2016 per TELEFÒNICA DE 
ESPAÑA, sol.licitant llicència d’obres per a realitzar cala de reparació a la vorera 
per reparar conductes obstruïts amb afectació de cable al carrer Francesc 
Corbera, xx, de Canet de Mar. 

Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 21 de març de 2016 d’octubre, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA CALA REPARACIÓ DE CANALITZACIÓ 
OBSTRUÏDA  
CANALITZACIÓ:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA  
LOCALITZACIÓ:  Carrer Francesc Corbera, xx 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    
  
 
 
 
Vist el plànol presentat, 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 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. Caldrà disposar 
de les senyals de trànsit que siguin necessàries. 

4 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 

Ref.: 07MO0926 
Reg. Entr. 2016/1582 
Data 16-03-2016 
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longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de 
treball. 

5 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 la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

6 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents per 
tal de no interrompre el tràfic de vehicles. 

7 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. 

8 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. 

9 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. 

10 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, aigua 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. 

11 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. 

12 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança per a les obres executades per Telefónica al nostre municipi, 
d’acord amb la normativa fiscal vigent. 

13 El començament de les obres es determinarà d'acord amb els Tècnics 
Municipals i Policia Local. 

14 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 

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

 
OBSERVACIONS: 
 
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 de formigó. 
 

ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris 
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció de 
l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de 
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials. 
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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 i 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 vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.  
 
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 els articles 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. 114/2016 de 10 de febrer, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 

 
UNIC.- Atorgar llicència a Telefònica de España per a la realització d’una cala de 
reparació d’una canalització obstruïda al carrer Francesc Corbera, xx de Canet de 
Mar, en els termes que es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
transcrit en el cos de la present resolució. 

 
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR I L’ASSOCIACIÓ MANIMAL DE CANET DE MAR, PER 
L’ANY 2016 
 

Vista la necessitat de regular amb un conveni la tasca d’ajuda als animals que 
du a terme l’Associació MANIMAL, de conformitat amb la proposta d’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 

Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament i l’Associació MANIMAL  de Canet 
de Mar del següent CONVENI:  
 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
L’Associació MANIMAL de Canet de Mar, per a l’any 2016. 
 
 
REUNITS 
 
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d’alcaldessa 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària de la corporació Sra. 
Núria Mompel Tusell, com a assessora legal preceptiva segons allò que disposa 
l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
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I d’altra part la Sra. Noe Terrassa Carreras, amb D.N.I. núm. XXXXXXX amb 
domicili fiscal al c/ Sebastià Cabot núm. XX, en qualitat de presidenta de 
l’Associació MANIMAL –  
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 
EXPOSEN 
 
Que Manimal és una entitat local constituïda l’any 2012,  i que desenvolupa 
tasques d’ajuda als gats de colònies de la població, mitjançant donatius i/o 
voluntariat. 

 

Que Manimal desenvolupa de forma continuada al llarg de l’any tot un seguit 
d’activitats. 

 

Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de 
subvencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general 
de subvencions. 

 

Que les esmentades línies de treball de Manimal poden ser considerades de “fi 
públic” pels objectius finals del programa de control de colònies de gats :  
 

- Per assessorar en formar les persones que alimenten els gats de forma 
incorrecta per tal que esdevinguin gestores de les colònies.  

- Per fomentar el respecte mutu entre els partidaris i els detractors de la 
presència de les colònies.  

- Per controlar el creixement de les colònies a través de l’aplicació de 
mètodes de control de la població de gats.  

- Per ajudar a sanejar l’estat sanitari de la població felina i l’entorn a on 
conviuen animals i persones i controlar les possibles noves incorporacions 
per evitar que la colònia torni a créixer o se’n formin de noves.  

- Per ajudar a potenciar els beneficis de la biodiversitat als nostres entorns 
urbans.  

-  
I , per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2016 té consignada la 
quantitat de 2.400,00 € en concepte de subvenció per a l’entitat MANIMAL de 
Canet de Mar, amb càrrec a la partida 42 31100 48901. Vist això, d’acord amb 
l’article 7a de l’ordenança municipal que regula les bases per a la concessió de 
subvencions, aquesta subvenció pot concedir-se directament i es canalitzarà a 
través d’un conveni de col·laboració. 

 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 
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CLÀUSULES 
 
PRIMERA.-L’objecte del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Associació Manimal, és establir les clàusules que regularan l’atorgament de 
la subvenió nominativa municipal a favor de l’associació amb la finalitat de 
contribuir a sufragar les despeses originades durant l’exercici 2016 pel projecte 
de les  actuacions que assegurin les condicions sanitàries de les colònies de gats 
en els àmbits urbans: 
 
L’àrea de Sanitat de l’Ajuntament de Canet de Mar, juntament amb  Manimal de 
Canet de Mar , tenen la voluntat de poder donar resposta a les demandes de 
necessitat d’aliments als gats de colònies de carrer. D’aquesta voluntat sorgeix 
“MANIMAL”, com a treball i coordinació de les dues entitats en el programa 
d’acció de gestió de colònies de gats de carrer, amb la següent metodologia:    
  

- Organització i funcionament de les colònies  
- La formació in situ de les persones alimentadores. 
- L’establiment dels punts d’alimentació en un entorn viable  
- La captura dels gats.  
- El seu transport a centres veterinaris col·laboradors.  
- La realització de proves víriques si és convenient.  
- El marcatge dels gats 
- La col·laboració en les campanyes promogudes per l’Ajuntament per 

l’esterilització de les gates i els gats.  
- Els retorn dels gats a la colònia un cop esterilitzats  

qualsevol altra activitat, programa, servei, projecte o iniciativa de caire social que 
es pugui desenvolupar de mutu acord amb l’ajuntament, com proporcionar ajuts 
tècnics puntualment. 
 
SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament del conveni de col·laboració 
d’aquestes activitats, entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Associació Manimal 
s’haurà de coordinar amb l’àrea de Sanitat de l’Ajuntament. 

 

TERCERA.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Manimal han acordat 
treballar en un seguit d’activitats, el projecte que l’Ajuntament subvencionarà 
serà el de “ Les colònies de gats controlades”.  

 

QUARTA.- Manimal declara complir els següents requisits necessaris per a 
l’obtenció de subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar a 
comprovar-ho i obtenir els certificats corresponents: 

 

a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost 
sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre societats. 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a compte. 
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si 
s’escau, les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de 
l’impost sobre el valor afegit. 
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d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els 
articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, durant 
el període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei abans 
esmentada. 
e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període 
executiu, llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin 
ajornades, fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 
f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte 
contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 
 

CINQUENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2016 al 
finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció per un import 
de 2.400,00 €, que es pagarà en dos terminis: una bestreta del 50% durant l’any 
2016 i l’altre 50% una vegada justificada la despesa. Com a justificant, Manimal 
aportarà les factures corresponents a la despesa per la compra d’aliments, i 
despeses veterinàries. 

SISENA.- És obligació de Manimal: 
 
Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels actes. 
Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
Justificar documentalment la realització del fi públic. 
Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de Subvencions. 
 
SETENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2017 
en la forma següent: 
 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de 
realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període 
al que es circumscriu la subvenció. 
 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte. 
 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu 
cas, de la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un 
pressupost, s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut. 
 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del 
període corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import 
subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 
 
- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
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- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 
 
 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 Identificació NIF del contractista 
 Número de factura 
 Lloc i data d’emissió de la factura 
 Descripció del subministrament o servei 
 Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

preu, que consti “IVA inclòs”. 
 Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals. 

 
No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets 
o vals en els casos següents: 

 
 Vendes al menor 
 Transport de persones 
 Serveis d’hosteleria i restauració 
 Subministrament de begudes i comestibles 
 Revelat de fotografies 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són 
 
 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs” 
 Contraprestació total. 
 

e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
 
g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 
 
VUITENA.- La vigència del present conveni serà  del 1 de gener de 2016 al 31 de 
desembre 2016.  
 
NOVENA – D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en 
tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
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    Annex: 

Determinació objecte 
subvenció: 

Col.laboració amb 
l’Associació MANIMAL   

Partida pressupostària: 42-31100-48901 

Import: 2.400 € 

Compatibilitat amb altres 
subvencions: 

SI 

Obligació de l’entitat: - Aplicar estrictament la subvenció 
al fi públic per la qual es 
concedeix. 

- Fer constar la col·laboració o 
patrocini de l'Ajuntament en la 
publicitat dels actes. 

- Facilitar la fiscalització de 
l'Ajuntament sobre el compliment 
dels fins. 

- Comunicar l’obtenció d’ajuts de 
tercers per a la mateixa finalitat. 

- Justificar documentalment la 
realització del fi públic 

Termini i forma de 
pagament: 

- Pagament ANUAL en 2 vegades  

Termini de justificació: 31 de gener de 2017 

Forma de justificació a) Una memòria detallada de 
l’activitat duta a terme, d’acord 
amb els termes subvencionats, 
sempre fets dins del període al que 
es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i 
autenticat de totes les edicions, les 
publicacions i la documentació 
gràfica que hagués generat la 
publicitat de l’acte.  
c) Una relació classificada de les 
despeses i les inversions de 
l’activitat, amb identificació del 
creditor i del document, el seu 
import, data d’emissió i, en el seu 
cas, de la data de pagament. 
d) Les factures corresponents a les 
despeses derivades de l’activitat, 
ajustades al pressupost presentat 
amb motiu de la sol·licitud i 
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datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les 
factures que justifiquin l'import 
subvencionat hauran de reunir els 
requisits següents:  

- Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari 
de la subvenció.  
- Faran referència a despeses 
generades per l’activitat objecte 
de subvenció.  
- Reuniran els requisits legals 
respecte del seu contingut que 
són els següents:  

* Identificació clara del 
beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del 
contractista.  
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la 
factura.  
* Descripció del 
subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de 
l'IVA, i en cas que quedi 
repercutida dins el preu, que 
consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF 
en el cas de serveis 
professionals.  

- No obstant l’establer en 
l’apartat anterior, serà suficient 
la presentació de tiquets o vals 
en els casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i 
restauració.  
* Subministrament de 
begudes i comestibles.  
* Revelat de fotografies.  
Els requisits que han de 
contenir els tiquets i els 
vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
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* Tipus de gravamen o 
expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de 
l’activitat.  
f) Un certificat del president de 
l’entitat subvencionada que 
acrediti la justificació de l’aplicació 
de la subvenció a la finalitat per a 
la qual fou concedida.  
g) Una relació detallada d’altres 
ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la 
procedència.  

 
 
 
I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i 
a un sol efecte, rubricat a tots els fulls, en el lloc i data que s’assenyalen a 
l’encapçalament,  
 
 
 
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIO SUBSCRIT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  I L’ASSOCIACIÓ  D’AJUDA PELS 
ANIMALS DE CANET DE MAR.  
 
 

Vista la necessitat de regular amb un conveni la tasca d’ajuda als animals que 
du a terme l’Associació Ajuda pels Animals de Canet de Mar, de conformitat 
amb la proposta d’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament i l’Associació Ajuda pels animals 
de Canet de Mar del següent CONVENI:  
 
CONVENI DE COL.LABORACIO SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR  I L’ASSOCIACIÓ  D’AJUDA PELS ANIMALS DE CANET DE 
MAR.  
 
REUNITS, 
D’una part l’II.lma Sra. Alcaldessa BLANCA ARBELL BRUGAROLA  en qualitat 
d’alcaldessa,  en nom i representació de l’Ajuntament de CANET DE MAR, en 
virtut de les facultats que li atorga l’acord adoptant per Junta de Govern Local de 
data ......................... i assistit per la Secretària General d’aquest ajuntament, 
Sra. Núria Mompel Tussell.  
 
I d’altra banda, 
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De l’altre banda, la Sra. MARIA PANADES FERNANDEZ  , amb DNI  XXXXXXX, 
amb domicili  al c/ Francesc Parera, XX , en representació  de l’associació  AJUDA 
PELS ANIMALS DE CANET DE MAR , en la seva qualitat de Presidenta que és 
d’aquesta entitat. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal i jurídica per conveni i 
obligar-se en els termes d’aquest document. 
 
MANIFESTEN 
 

I. Que de conformitat amb la qual cosa disposa de l’article 66 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, el municipi per a la gestió 
dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot 
promoure tota classe d’activitats i deixar tots aquells serveis públics 
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal. 

II. Que a la satisfacció dels interessos generals contribueix d’una manera 
fonamental la iniciativa privada i en particular la d’aquelles entitats, les 
activitats de les quals són d’utilitat i/o interès públic o social, i venen a 
complementar els serveis prestats per aquesta Administració. 

III. Que l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, atribueix als 
ajuntaments la responsabilitat de recollir i controlar els animals de 
companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, així com controlar els 
animals salvatges urbans, i el mateix article diu que en la prestació 
d’aquest servei, els ajuntaments poden concertar-ne l’execució amb 
entitats externes, preferentment amb associacions de protecció i 
defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses 
especialitzades de control i recollida d’animals de companyia. 

IV. Que l’Ajuntament sanejarà les colònies de gats del carrer, mitjançant el 
control de  la natalitat (esterilització) i determinarà juntament amb 
l’entitat, els indrets on s’han de situar els dispositius per alimentar i 
abeurar els animals. 

V. Que ambdues parts, tenen interès en aconseguir un tracte adequat i una 
millor gestió en l’assistència dels animals perduts o abandonats en la 
via pública en el terme municipal de Canet de Mar , amb l’objectiu de 
donar compliment al que estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals i normativa concurrent. 

VI. Que l’entitat sense ànim de lucre AJUDA PELS ANIMALS DE CANET DE MAR 
, inscrita  amb el número d’identificació Fiscal G64865637 , d’acord 
amb l’Ajuntament desenvoluparà programes i projectes dedicats a la 
protecció dels animals. Un dels seus programes és el de la Protecció 
dels Gats del carrer, que inclou tractaments veterinaris, 
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esterilitzacions, alimentació, manteniment i control de colònies 
estables,  adopcions i reubicacions en alguns casos. 

VII. Que vista la col.laboració mantinguda entre l’Ajuntament i l’entitat 
Ajuda Pels Animals de Canet de Mar , és la voluntat de les parts 
subscriure un CONVENI DE COL.LABORACIO PER AL CONTROL DE LES 
COLÒNIES DE GATS DE CARRER en el municipi, formalitzant el 
conveni, partint dels següents: 

 
PACTES 
 
Primer.- L’objecte d’aquest conveni, dins el marc legal del Decret Legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals, és el foment de l’activitat proteccionista dels animals que realitza 
l’Associació d’Ajuda pels Animals de Canet de Mar, i es concreta en el control de 
la població de gats de carrer del municipi de Canet de Mar.  
 
Segon.- El control poblacional es farà a través de la reestructuració, ordenació i 
manteniment de colònies controlades de gats. Es promourà,  l’adopció dels gats 
acabats d’abandonar, les cries i, en general, tots els gats susceptibles de ser 
socialitzats. 
 
Tercer.- Que l’entitat Ajuda pels Animals de Canet de Mar en relació amb 
l’activitat que realitza de control de colònies de gats, es compromet a: 

a) Identificar les ubicacions de les colònies de gats, valorar el seu estat i 
mantenir aquesta informació actualitzada 

b) Promoure la unificació de colònies de gats d’acord amb els criteris que 
s’acordin amb l’Ajuntament. Es promouran, sempre que sigui possible, 
ubicacions discretes apartades de les zones de pas i no visibles a la gent 
del carrer, per evitar que es converteixi en un espai que faciliti nous 
abandonaments d’altres animals per part de persones no responsables.  

c) Dur a terme el control de totes les colònies de gats del municipi. 
L’Ajuntament, amb la col.laboració de l’entitat Ajuda pels Animals de 
Canet de Mar , establirà les colònies sobre les que és prioritari actuar, 
d’acord amb L’Associació Por Ellos. 

d) Capturar els gats, esterilitzar-los i retornar-los al carrer, d’acord amb el 
“Programa per a l’establiment de colònies controlades de gats en àmbits 
urbans” , elaborat per la Diputació de Barcelona, i  amb la col.laboraciód e 
Por Ellos, seguint bàsicament el següent protocol d’actuació: 

 Els gats seran capturats per membres de l’Associació amb sistemes 
eficaços i adequats a les necessitats, com ara gàbies trampa i/o 
transportins. La captura es farà de manera que es produeixi el 
menor estat d’estrès a l’animal. 

 Els gats capturats seran avaluats i sotmesos al tractament que 
correspongui pels serveis veterinaris que designi l’Ajuntament de 
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Canet de Mar.  El transport dels animals complirà les condicions 
adequades de benestar. 

 Els gats, tant mascles com femelles, s’esterilitzaran i desparasitaran 
. Els gats esterilitzats es marcaran al pavelló auricular de manera 
que es diferenciarà entre mascles i femelles seguint les normes del 
Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 

 El gats es retornaran al lloc on van ser capturats 

 Es promocionaran campanyes d’adopció esteril.lizant i xipant  els 
animals abans de la seva entrega en adopció. Per a dur a terme 
aquestes campanyes  es  permeterà  l’ entrada a les instal.lacions 
de  per tal de fer el cens dels animals, i comprovar les condicions 
de l’adopció.  

 
 Es procurarà no augmentar el nombre de residents dins de les 

instal.lacions actuals ubicades a la Deixelleria de Canet de Mar. 
Evitant al màxim l’entrada de nous animals.  

 
e) Instal·lar menjadores i abeuradors en una ubicació discreta i apartada de 

les zones de pas, sempre que sigui possible; donar als gats una 
alimentació equilibrada amb pinso sec que contribueixi a millorar les seves 
condicions físiques i evitar la producció de brutícia. Cal preveure un lloc 
cobert per evitar que les menjadores es mullin i es faci malbé el menjar, 
sempre que sigui possible. 

 
Quart.- Es portarà un registre de tots el animals de les colònies i s’indicarà quins 
tractaments han rebut, si estan esterilitzats o si s’han hagut d’eutanasiar. 
 
Cinquè.- El Protocol de recollida d’animals, en casos de gats ferits en la via 
pública, per als voluntaris i les voluntàries de l’Associació Ajuda pels Animals de 
Canet de Mar,  s’ajustarà als següents punts: 

 Que l’horari vigent d’atenció del telèfon de recollida serà de 24 h. Des de 
les dependències de la Policia Municipal.  En cas de no localitzar a cap 
persona de l’Associació , s’aplicarà un altre protocol que haurà de 
consensuar-se entre les parts. 

 Si l’animal recollit porta identificació, l’Associació  localitzarà a la persona 
propietària. Si en el termini màxim de 48 hores no la localitzen, ho 
comunicaran a l’Ajuntament que es farà càrrec, segons diu l’art. 17.3 del 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals, de notificar a la persona propietària o 
posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar l’animal i abonar 
prèviament totes les despeses originades, i que transcorregut aquest 
termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l’animal, 
aquest es considerarà abandonat i podrà ser cedit, acollit temporalment o 
adoptat. 

 Un cop l’animal es consideri abandonat, l’Ajuntament ho comunicarà a 
l’entitat  Ajuda pels Animals de Canet de Mar i als Serveis Territorials 
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d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Barcelona, 
que és l’administració competent per sancionar. 

Sisè.- Que l’entitat Ajuda pels Animals de Canet de Mar comunicarà a 
l’Ajuntament de  Canet de Mar, la descripció dels gats donats en adopció fent 
figurar el número de microxip 
 
Setè.- Que la vigència d’aquest Conveni tindrà efectes des del 1 de gener fins al 
31 de desembre del 2016   .   
 
Vuitè.- Que durant la vigència d’aquest conveni, l’Ajuntament de Canet de Mar,  
realitzarà una aportació econòmica de 200€ mensuals a l’Associació Ajuda pels 
Animals de Canet de Mar,   amb càrrec a la partida  42 3110 048900 del vigent 
pressupost ordinari ,com  a contraprestació de l’activitat a realitzar, en 
l’assistència dels animals perduts o abandonats en la via pública en el terme.  
Com a justificant, l’Associació aportarà les factures corresponents a la despesa 
per la compra d’aliment, i despeses veterinàries.  
 
Novè.- Responsabilitat enfront als voluntaris o associats 
Per cobrir la responsabilitat que es pugui generar per les actuacions que es 
derivin d’aquest conveni amb voluntaris o associats, de l’Entitat Ajuda pels 
animals de Canet de Mar, es  subscriurà, prèviament a l’inici de les activitats, 
amb cobertura suficient pels riscos derivats de les actuacions d’aquest conveni 
una assegurança,  la qual haurà de mantenir vigent i actualitzada durant la 
durada del mateix. 
 
Desè.- Interpretació i jurisdicció competent 
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni, vista la seva naturalesa administrativa, seran resoltes per 
l’Ajuntament de CANET DE MAR en via prèvia i, en cas de litigi, se sotmetran a la 
jurisdicció contenciosa administrativa davant dels Jutjats Contenciosos de 
Barcelona 
 
Onzè.- Extinció del conveni 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

a) Expiració del seu termini 

b) Per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signants 

c) Per mutu acord de les parts signants 

d) Per les previstes específicament en les disposicions d’aquest Conveni 

e) Per qualsevol altre determinada en la legislació vigent 

 
Detzè.- L’Ajuntament de Canet de Mar, es compromet:  

- A la neteja periòdica de la zona externa de  les instal.lacions .  

- A  proveir de sorra les instal.lacions quan sigui necessàri.  

 
Tretzè .- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2017 en 
la forma següent: 



S/sd 

 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de 
realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període 
al que es circumscriu la subvenció. 
 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte. 
 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu 
cas, de la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un 
pressupost, s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut. 
 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del 
període corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import 
subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 
 
- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 
 
 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 Identificació NIF del contractista 
 Número de factura 
 Lloc i data d’emissió de la factura 
 Descripció del subministrament o servei 
 Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

preu, que consti “IVA inclòs”. 
 Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals. 

 
No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets 
o vals en els casos següents: 

 
 Vendes al menor 
 Transport de persones 
 Serveis d’hosteleria i restauració 
 Subministrament de begudes i comestibles 
 Revelat de fotografies 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són 
 
 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs” 
 Contraprestació total. 
 

e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
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g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.  
 

   Annex: 

Determinació objecte 
subvenció: 

Col.laboració amb 
l’Associació  AJUDA PELS  
ANIMALS   DE CANET DE 
MAR. 

Partida pressupostària: 42-31100-48900 

Import: 2.400 € 

Compatibilitat amb altres 
subvencions: 

SI 

Obligació de l’entitat: - Aplicar estrictament la subvenció 
al fi públic per la qual es 
concedeix. 

- Fer constar la col·laboració o 
patrocini de l'Ajuntament en la 
publicitat dels actes. 

- Facilitar la fiscalització de 
l'Ajuntament sobre el compliment 
dels fins. 

- Comunicar l’obtenció d’ajuts de 
tercers per a la mateixa finalitat. 

- Justificar documentalment la 
realització del fi públic 

Termini i forma de 
pagament: 

- Pagament mensual 200€ 

Termini de justificació: 31 de gener de 2017 

Forma de justificació a) Una memòria detallada de 
l’activitat duta a terme, d’acord 
amb els termes subvencionats, 
sempre fets dins del període al que 
es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i 
autenticat de totes les edicions, les 
publicacions i la documentació 
gràfica que hagués generat la 
publicitat de l’acte.  
c) Una relació classificada de les 
despeses i les inversions de 
l’activitat, amb identificació del 
creditor i del document, el seu 
import, data d’emissió i, en el seu 
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cas, de la data de pagament. 
d) Les factures corresponents a les 
despeses derivades de l’activitat, 
ajustades al pressupost presentat 
amb motiu de la sol·licitud i 
datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les 
factures que justifiquin l'import 
subvencionat hauran de reunir els 
requisits següents:  

- Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari 
de la subvenció.  
- Faran referència a despeses 
generades per l’activitat objecte 
de subvenció.  
- Reuniran els requisits legals 
respecte del seu contingut que 
són els següents:  

* Identificació clara del 
beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del 
contractista.  
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la 
factura.  
* Descripció del 
subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de 
l'IVA, i en cas que quedi 
repercutida dins el preu, que 
consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF 
en el cas de serveis 
professionals.  

- No obstant l’establer en 
l’apartat anterior, serà suficient 
la presentació de tiquets o vals 
en els casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i 
restauració.  
* Subministrament de 
begudes i comestibles.  
* Revelat de fotografies.  
Els requisits que han de 
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contenir els tiquets i els 
vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o 
expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de 
l’activitat.  
f) Un certificat del president de 
l’entitat subvencionada que 
acrediti la justificació de l’aplicació 
de la subvenció a la finalitat per a 
la qual fou concedida.  
g) Una relació detallada d’altres 
ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la 
procedència.  

 
 

 
L’extinció, rescissió o resolució del present conveni i per qualsevol causa no 
comporta cap tipus d’indemnització econòmica per part de l’Ajuntament de Canet 
de Mar a l’entitat  Ajuda pels Animals de Canet de Mar.   
 
I en prova de conformitat amb el mateix, les parts signen per duplicat aquest 
conveni, en el lloc i data esmentats a l’encapçalament,  i donant fe del seu 
contingut la secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
 
 
8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 29 DE 
FEBRER al 4 DE MARÇ DE 2016.( núm. 145 al núm. 158) 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia 
des del dia 29 de febrer al 4 de març de 2016. ( núm. 145 al núm.158 ) 
ICIO_IN 

[INICIO_INCLUSION_PLANT 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0145/2016 29/02/2016 SENYALITZACIÓ C/D ANSELM CLAVE 
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DE0146/2016 29/02/2016 COMPENSACIÓ DE DEUTES PROMOCIONES CAN 
CATÀ 

DE0147/2016 29/02/2016 Contracte menor subministrament aire condicionat 
despatxos Ràdio Canet 

DE0148/2016 01/03/2016 TERRASSA TEMP. HIVERN 2015/2016 i TEMP. 
ESTIU 2016 "EL MON DEL JABUGO, S.L." 

DE0149/2016 01/03/2016 Contractació servei esterilittzació colònia de gats 

DE0150/2016 02/03/2016 Nomenament tresorera accidental 

DE0151/2016 02/03/2016 Requeriment documentació i garantia definitiva al 
senyor OCL contracte servei OMIC 

DE0152/2016 02/03/2016 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 09/2016 

DE0153/2016 02/03/2016 MODIFICACIÓ PRESSUPOST EXP.:07/2016 

DE0154/2016 02/03/2016 PAGAMENT A JUSTIFICAR 

DE0155/2016 02/03/2016 Pagament per justificar 

DE0156/2016 02/03/2016 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 06/2016 

DE0157/2016 04/03/2016 Decret requeriment documentació sobre el formigó 
de les passeres de les platges de Canet de Mar 

DE0158/2016 04/03/2016 Festa envelat pro-viatge final de curs alumnes 4rt 
ESO IES Lluís Domènech i Montaner 

[FIN_I 

NCLUSION_PLANTILLA [INICIO_INCLUSION_PLANTILL 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA][INICIO_IN 
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9.- 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 10:20 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola  
 
 
 
 


