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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 13 D’ABRIL DE 2016 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter personal que 
contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de dades. 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 9:00 hores 
Hora que acaba: 11:10 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 06.04.16  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 13 d’abril de 2016 
4) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
5) Acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Canet de 

Mar, per a la reactivació econòmica local 
6) Acceptació del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 

“Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

7) Aprovació convenis de col·laboració amb l’acció formativa d’atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials 

8) Cessió llicència per a l’explotació del servei de temporada GU03 

9) Denegació llicència d’obres majors pera la rehabilitació d’habitatge i local al 
carrer Alba número xx 

10) Concessió llicència de divisió horitzontal de l’immoble ubicat a la Riera 
Gavarra número xx 

11) Donar compte de la relació de decrets del 14 al 18 de març de 2016 ( 
núm.159 al núm. 178) 

12) 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 06.04.16 
 
 
Vista i trobada conforma l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 6 d’abril de 2016  i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 
del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 

- Diligència d’Ordenació de 5 d’abril de 2016 de la secció cinquena de la Sala 
del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en recurs ordinari 428/2015 BL, interposat per Sorea, SA  contra el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, es dóna per comparegut a l’Ajuntament  i 
s’atorga a l’empresa termini per formalitzar la demanda. 

 
Se’n dóna compte 

 
- Diligència d’Ordenació de 5 d’abril de 2016 de la secció cinquena de la Sala 

del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en recurs ordinari 10/2016 BL, interposat per Sorea, SA  contra el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, es dóna per comparegut a l’Ajuntament. 

 
Se’n dóna compte 

 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 13 D’ABRIL DE 2016 
 
Proposta d’acord del regidor d’hisenda relativa a: 
 
Vista la relació de despeses de data  13 d’abril de 2016, de l’Ajuntament  per 
import de 48.615,81 €, corresponent a la relació F/2016/19 .  
 
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.  
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia 
d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 

 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 13 d’abril de 2016, de 
l’Ajuntament  per import de 48.615,81l €, corresponent a la relació 
F/2016/19.  
 
SEGON.- 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/14/2016 de data 8 d’abril de 2016 per 
import de 3.888,50 €, 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/14/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 

 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
067 I.D.E. activitats extraescolars i de reforç 1.000,00 
068 I.D.E. activitats extraescolars i de reforç 451,12 
069 E.C.M. allotjament urgències/pensió 500,00 
070 E.B.M. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 265,50 
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071 M.S.C. despeses habitatge -fiances 525,00 
072 A.H.D. despeses habitatge - subministraments - LLUM 83,59 
073 A.G.D. despeses habitatge - subministraments - LLUM 319,04 
074 S.E.P. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 650,00 
074 S.E.P. desplaçaments/ transports (escolars, disminuïts) 8,95 
075 S.E.P. desplaçaments/ transports (escolars, disminuïts) 85,30 

    
  

Import total relació BSGG/14/2016 3.888,50 
 

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.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
LOCAL. 
 
Atès que de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 10 de març 
de  2016, va aprovar el «Programa complementari de foment de l’ocupació i de 
suport a la integració social», del seu règim de concertació i de la concessió 
d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", de la Diputació 
de Barcelona.  
 
Atès que la finalitat d’aquest Programa complementari és contribuir a la generació 
d’ocupació al territori de la demarcació. A tal efecte, es garanteix la cobertura del 
cost laboral íntegre dels contractes i nomenaments que es formalitzin en els 
termes i condicions establertes en el seu règim regulador. 
 
Vist que aquest Programa complementari consta de dues línies de suport: 
 

- Línia 1, de suport al foment de l’ocupació local, aquesta línia pretén 
contribuir al foment de l'ocupació local de forma integral. En el marc 
d'aquesta línia es preveu conferir suport als ens locals destinataris en base 
a tres modalitats: 
- Suport a plans locals d'ocupació: preveu la contractació i/o 

nomenament interí de persones aturades o desocupades. 
- Suport a la formació: el seu objecte és garantir la formació adequada 

a les persones aturades, inscrites al SOC, així com garantir la formació 
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als treballadors contractats que hagin participat o participin en la resta 
de modalitats de suport dels programes complementaris, objecte de 
subvenció. 

- Ajuts a la contractació laboral: Amb la finalitat d'afavorir la 
contractació laboral, a empreses o entitats privades.  

 
- Línia 2,  de suport a l'ocupació de col·lectius en risc d'exclusió i de 

reforç als serveis socials municipals, amb l'objecte de  garantir la 
cohesió social; aquesta modalitat s'orienta específicament a contractar 
personal per a reforçar el serveis socials municipals: 
- Suport a plans d'ocupació adreçats a col·lectius en risc 

d'exclusió social,  pretén promoure la inserció sociolaboral dels 
col·lectius amb major dificultats d'inserció i que es troben més afectats 
per la crisi econòmica. 

- Ajuts a l'ocupació de col·lectius en risc d'exclusió social a les 
empreses d'inserció sociolaboral, centres d'inserció o entitats 
del tercer sector social,  respon a la necessitat de portar a terme 
mesures de promoció de la inserció sociolaboral de persones amb 
dificultats. 

- Suport a plans locals d'ocupació per a la contractació de 
personal administratiu i/o informadors/es dels serveis socials 
municipals, els canvis legislatius i els socioeconòmics han afectat les 
organitzacions de serveis socials municipals, que han hagut assumir un 
volum creixent de demandes vinculades a la cobertura de necessitats 
socials bàsiques.   

 
Atès que en virtut del mateix acord, s’aprova la relació individualitzada dels ajuts 
a concedir als ens locals, essent l’ajut concedit a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
d’un total de 111.708,65 euros. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar,  té previst contractar a 10 persones, en 
el marc dels Plans locals d’Ocupació destinades a donar suport a diverses àrees 
municipals, d’acord amb els requisits establerts a l’article 9 de les bases de la  
convocatòria, i dins de la línia 1 de suport integral de foment de l’ocupació, en la 
modalitat de suport a plans locals d’ocupació.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, no desitja redistribuir l’import atorgat 
entre les diverses línies possibles. .  
 
Vist el que disposa l’article 17 de les bases, segons el qual per a l’efectivitat dels 
ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa complementari és 
necessari que els ens destinataris manifestin expressament l’acceptació de l’ajut 
atorgat en el marc de cada línia de suport, com a màxim, fins el 29 d’abril de 
2016. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut per import de 111.708,65  euros concedit per la 
Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Canet de Mar, en el marc del Programa 
complementari de foment de l’ocupació local, dins del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, destinant  l’import global de la subvenció a la  línia 1 de 
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suport integral de foment de l’ocupació, en la modalitat de suport a plans locals 
d’ocupació.  
 
SEGON.-  Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
TERCER.- Comunicar expressament a la Direcció de Serveis de Cooperació Local 
l’acceptació de l’ajut atorgat, i a la Tresoreria Municipal.  
 
 
6.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTEN EN EL FONS DE 
PRESTACIÓ “FINANÇAMENT DE L’ÀMBIL DE BNERSTAR SOCIAL”, EN EL 
MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2016 DEL PLA “XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2016-2019” 
 
Diputació de Barcelona, Servei d’Acció Social – Àrea d’Atenció a les persones. 
 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015, 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (publicat al BOPB en data 
11 de desembre de 2015), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les 
funcions d’assistència local de la Diputació, així com el seu Protocol general 
mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general 
i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es 
comprenguin. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va formalitzar l’adhesió al Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de 
Govern Local celebrada en sessió ordinària de data 20 de gener de 2016. 
 
Atès que l’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en 
àmbits de cooperació, en funció de les polítiques promogudes per la Diputació de 
Barcelona i del destí a conferir als recursos que s’atorguin pels procediments 
legalment establerts. L’àmbit de “Prestació de serveis públics i garantia de la 
cohesió social” inclou les actuacions en matèria d’explotació, gestió, 
assegurament, manteniment i desenvolupament dels serveis públics locals, 
d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril. 
 
Atès que un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de 
cooperació, d’acord amb la clàusula 9 del Protocol, són els fons de prestació, que 
consisteixen en transferències dineràries de caràcter excepcional per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local, distribuïdes per criteris 
objectius i unívocs relacionats amb l’objecte finançat de caràcter poblacional, 
territorial, socioeconòmic o de gestió. 
 
Atès que, d’acord amb la clàusula 16.3 b del Protocol, els fons s’atorguen per 
concessió directa. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 17 
de desembre de 2015, va aprovar el dictamen que proposava, per delegació de la 
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Presidència , l’aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2016 i del seu règim 
regulador (AJG 664/15). 
 
Vist que al referit Catàleg es preveu el fons de prestació “Finançament de l’àmbit 
de benestar social”, gestionat pel Servei d’Acció Social i consistent en suport 
econòmic per finançar la prestació dels serveis socials bàsics. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 
de febrer de 2016, va adoptar un acord, per delegació de la Presidència (ref. 
Registre núm. 72/16), el text íntegre del qual, en la part que ens interessa, és el 
següent: 
 
Primer: APROVAR la concessió dels fons de prestació “Finançament de l’àmbit de 
benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”, segons la distribució i quanties que es relacionen, 
i d’acord amb els següents criteris de distribució: 
 
Els Ajuntaments tenen garantida una dotació destinada a l’àmbit de Benestar 
Social calculada en base al tram poblacional, corresponent al municipi, prenent 
com a referència el padró municipal d’habitants (dades oficials, INE) d’1 de gener 
de 2014. 
 
Per a garantir la dotació econòmica de les Àrees Bàsiques Supramunicipals, a més 
de la població (padró municipal d’habitants, INE 2014) també es té en compte 
l’índex de dispersió territorial (Idescat, 2011) amb la voluntat de ser sensible a 
les diferents realitats territorials. Per al càlcul del referit indicador es prenen com 
a referència sis variables de caràcter poblacional i territorial, concretament: 
muntanya, capital de comarca, nombre d’entitats en la població del municipi, 
tipologia de municipi, densitat de població i distància capital comarca. 
 
Pel que fa als Ajuntaments s’estableixen les següents ràtios en funció del tram 
poblacional del municipi: 
 

- 2,32 €/habitant per als municipis amb població igual o superior als 
100.000 habitants. 

- 2,39 €/habitant per als municipis de 20.000 a 99.999 habitants 
- 2,88 €/habitant per als municipis de 10.000 a 19.999 habitants 
- 3,51 €/habitant per als municipis menors de 10.000 habitants 

 
S’introdueix una primera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en 
fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteix un mínim de 1.500 
euros a aquells Ajuntaments que, un cop aplicada la ràtio anterior, els 
correspongui un import inferior a 1.500 euros. 
 
S’introdueix una segona mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en 
fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteix que cap Ajuntament 
destinatari pugui percebre un import inferior en més d’un 10% respecte l’import 
concedit el 2015 per al fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar 
social”. 
 
S’introdueix una tercera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistent en 
fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteix que cap municipi 
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situat en un tram poblacional superior rebi menys ajut econòmic que qualsevol 
situat en un tram poblacional inferior. Per evitar-ho, a tots aquells que es 
trobessin en aquesta circumstància, se’ls aplicaria el mateix import assignat al 
primer municipi del tram immediatament inferior. 
 
Pel que fa a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, s’estableixen les següents ràtios 
en funció del tram poblacional: 
 

- 0,115 €/habitant per a les comarques amb població igual o superior 
a 200.000 habitants 

- 0.235 €/habitant per a les comarques de 100.000 a 199.999 
habitants 

- 0.465 €/habitant per a les comarques de 50.000 a 99.999 habitants 
- 0.950 €/habitant per a les comarques de menys de 50.000 

habitants 
 
Pel que fa a les Àrees Bàsiques Supramunicipals , s’estableix un ràtio afegit 
consistent en multiplicar per 100 el valor de l’índex de dispersió territorial de la 
comarca. 
 
A la comarca de l’Osona, en l’àmbit dels Serveis Socials, hi actuen dues Àrees 
Bàsiques Supramunicipals – la del Consell Comarcal de l’Osona i la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària La Plana – que atenen, en total, a una població de 
91.563 habitants. Per tal de garantir l’equitat territorial en la prestació dels 
serveis s’aplica, en ambdues, el mateix índex de dispersió territorial. 
 
S’introdueix una mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons de 
prestació a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, per la qual es garanteix que cap 
ens local destinatari pugui percebre un import inferior en més d’un 10% respecte 
l’import concedit el 2015 per al fons de prestació “Finançament de l’àmbit de 
benestar social”. 
 

 
 
 
Segon: AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 10.729.920,97 € a càrrec de 
les aplicacions pressupostàries següents: un import de 10.330.790,44 € a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/462.50, un import de 365.353,43 € a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/465.50 i un import de 33.777,10 € a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/463.50 del pressupost de la Corporació 
de l’any 2016. 
 
 

AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS NIF 

Núm. 
HABITANTS 

IMPORT 
CONCEDIT 

2015 

IMPORT 
CONCEDIT 

2016 
OPERACIÓ 

COMPTABLE CODI XGL 
(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 

Canet de Mar xxxxxxx 14.123 
40,674,24 

€ 
40.674,24 

€ 1603000437/41 16/Y/215477 
(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 
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Tercer: DISPOSAR que l’acceptació, l’execució i la justificació dels presents 
recursos s’ajustaran a les següents condicions: 
 
1. Acceptació 

 
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els destinataris 

presentin l’acceptació de l’ajut, com a molt tard el 31 de maig de 2016 
1.2. La tramitació de l’acceptació pot ser, alternativament, en suport 

electrònic i en suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els 
dos suports, preval l’electrònic. 

1.3. Els mitjans per a tramitar l’acceptació es troben disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 

1.4. L’acte d’acceptació, que pot ser total o parcial, implica la 
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la 
seva execució. 

1.5. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de 
requerir la presentació o, si escau, l’esmena, de l’acceptació, als 
efectes de garantir que s’ajusta a l’establert en el present règim, tot 
habilitant un nou termini de deu dies hàbils a partir de la seva 
notificació. 

1.6. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que 
s’hagin esmenat els defectes notificats, s’ha de considerar que l’ens 
destinatari ha renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat 
degudament acceptats. En aquest cas, s’ha de procedir a la revocació 
i/o a la reducció de l’ajut. 

 
 

2. Execució 
 

2.1 Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període 
d’execució comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 
2016. 

2.2 Les Àrees Bàsiques Supramunicipals i els Ajuntaments podran 
destinar l’ajut econòmic a qualsevol de les següents actuacions: 

 
a) Actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics: 
 Serveis socials bàsics d’atenció social 
 Serveis d’atenció domiciliària 
 Serveis residencials d’estada limitada 
 Serveis de menjador social 
 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 

adolescents (centres oberts) 
 Prestacions econòmiques d’urgència social 
 Serveis de distribució d’aliments o anàlegs 

 
b) Programes i actuacions socials: 

 
 Persones amb drogodependències i altres addiccions 
 Persones amb discapacitat 
 Persones grans 
 Persones amb dependència 
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 Persones amb malaltia mental 
 Infància, adolescència en risc i les seves famílies 
 Inclusió social 

 
2.3 Els Ajuntaments hauran de destinar, com a mínim, el 50% de l’ajut 

concedit a despeses de la cartera bàsica de serveis socials. 
2.4 Les Àrees Bàsiques Supramunicipals no tindran cap límit en la 

destinació dels ajuts, més enllà de destinar-los als programes 
anteriors. 

2.5 Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la 
presència de la marca de la Diputació de Barcelona en lloc preferent, 
cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 

 
 
3 Pagament 

 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis 
bàsics, i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de 
la forma següent: 
 

a. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a 
3.000,00 € es paga l’import íntegre de l’aportació a partir que l’ens 
destinatari presenti l’acceptació 

b. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 
3.000,00 €, es realitza un pagament parcial equivalent al 50% de l’import 
concedit, un cop l’ens destinatari presenti l’acceptació 

 
 
4 Justificació 

 
4.1 Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d’abril de 2017 

per a justificar les despeses. Transcorregut aquest termini sense 
haver-se presentat la justificació, per decret de la presidència delegada 
de l’àrea s’ha de requerir als destinataris per a què en el termini 
improrrogable de quinze dies de l’endemà de la publicació de l’anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província la presentin, amb l’advertiment 
que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut. 

4.2 La tramitació de la justificació pot ser, alternativament, en suport 
electrònic i en suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els 
dos suports, preval l’electrònica. 

4.3 Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 

4.4 La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2, 4 i 6 del 
pressupost de despeses dels ens destinataris. Del capítol 6 es podrà 
justificar un màxim del 20% de l’import de la subvenció concedida i 
només d’aquelles despeses destinades, de manera directa i inequívoca, 
a cobrir necessitats bàsiques de les persones en risc d’exclusió social. 

4.5 Per a la justificació de les despeses, cal que l’ens destinatari 
presenti el model normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat 
d’execució. La justificació de despeses ha de ser signada per 
l’interventor o el secretari-interventor de l’ens, i s’hi haurà d’indicar 
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l’estructura de finançament prevista per a l’actuació assenyalant la 
procedència dels fons amb què es finançarà aquesta despesa: 
- Despesa finançada amb càrrec a l’aportació de la Generalitat 
- Despesa finançada amb càrrec a l’aportació de la Diputació de 

Barcelona 
- Despesa finançada amb càrrec a ingressos procedents d’altres 

administracions 
- Despesa finançada per altres institucions públiques o privades 
- Despesa finançada pel propi ens destinatari 

4.6 La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 1.500,00 euros, 
ha d’incloure, d’acord amb el model normalitzat, una acreditació de 
l’interventor o del secretari-interventor de l’ens, de les despeses 
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de 
despesa. 

4.7 Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut 
de la Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

4.8 Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris 
han d’estar datades d’acord l’establert en el reial Decret 1619/2012, de 
30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions 
realitzades durant el període d’execució establert, a excepció de les 
declarades pluriennals. 

4.9 En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la 
realització d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import 
concedit, el centre gestor de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens 
per tal que aquest pugui prendre coneixement. 

4.10 En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 1200 per 
cent del seu cost de realització o que les despeses justificades per 
l’entitat siguin inferiors a l’import concedit, l’ajut de la Diputació s’ha 
d’ajustar a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció 
operada. 

4.11 La relació de despeses justificades s’ha de correspondre amb la 
distribució dels ajuts que s’acreditin al document de dades tècniques 
C4-006 

4.12 A més, en el cas que els fons s’hagin destinat a programes i 
actuacions socials que no formin part de la cartera de serveis socials 
bàsics, cal adjuntar també la memòria de realització, que s’haurà de 
correspondre amb el document C4-002/16. 

4.13 Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les 
despeses directes imputades. 

4.14 Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan 
l’import concedit sigui inferior a 5.000 euros, amb caràcter general, 
s’ha de presentar una única justificació de despeses per la totalitat de 
l’ajut. 

4.15 Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent de la 
Diputació de Barcelona i d’altres administracions, llevat que les 
condicions de concertació del recurs hagin previst el contrari. 

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

4.17 L’ens destinatari `pot delegar l’execució i aprovació de les despeses 
de les actuacions aprovades en el marc del Catàleg en altres ens 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació de la referida delegació, 
amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

4.18 Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució 
d’actuacions a altres ens, la justificació de les despeses correspon, en 
tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

4.19 En cas de pagaments avançats per l’import íntegre de l’aportació, 
els ens locals beneficiaris han de justificar les despeses abans de la 
finalització del termini de justificació.- 

4.20 Les imports sobrants per ajuts no acceptats, renúncies i reduccions 
es redistribuiran d’acord amb el criteri de distribució del fons entre tots 
els ens destinataris que hagin acceptat la totalitat de l’ajut, i sempre 
que el volum de l’import sobrant superi el 5% dl fons,. La data màxima 
per aprovar el decret de redistribució dels imports sobrants és el 30 de 
novembre de 2016. 
 
 

5. Tancament i liquidació 
 

5.1 Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, 
per decret de la presidència delegada de l’àrea, s’ha d’aprovar la liquidació 
provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de 
l’endemà de la notificació per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar 
el que s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a 
la revocació de l’ajut. 
5.2 Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació 
definitiva i la revocació dels ajuts no justificats. 
5.3 Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el 
termini màxim de deu dies des de l’aprovació. 
5.4 En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de 
sol·licitar els imports satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, 
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la 
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
.../... 
 
En virtut de tot això, 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.- Acceptar el recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, 
consistent en el fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en 
el marc del Catàleg de Concertació de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, així com les condicions per a la seva execució i justificació. 
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SEGON.-  Notificar l’acceptació a la Diputació de Barcelona, Servei d’Acció social, 
Àrea d’Atenció a les Persones, adjuntant el formulari normalitzat aprovat a tal 
efecte. 
 
TERCER.- Notificar l’acceptació a la Intervenció i Tresoreria municipals per al 
balanç de situació econòmica. 
 

7.- APROVACIÓ CONVENIS DE COL.LABORACIÓ AMB L’ACCIÓ FORMATIVA 
D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA PER A PERSONES DEPENDENTS EN 
INSTITUCIONS SOCIALS 

 

 

        7.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA SANT ROC DE 
CANET, SL  

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no laborals 
núm. acció formativa 15/FOAP/269/0127087/003 segons la resolució de la 
convocatòria de subvencions FOAP2015, atès que correspon a programes 
acordats a la reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes 
Laborals celebrada el dia 13 d’abril de 2015 mitjançant la qual es distribueixen 
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Atès que aquest mòdul s’adreça prioritàriament a treballadors i treballadores en 
situació d’atur, i té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions 
socials i es faran del 9 al 31 de maig de 2016. 
 
Atès que la Residència Sant Roc de Canet, S.L té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració 
dels i les alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del 
material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Residència Sant Roc de Canet, SL  que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I LA RESIDÈNCIA SANT ROC DE CANET,S.L.  
 
Canet de Mar, _______ de 2016 
 
D'una part, el/la senyor/a Raimon Gurri Lloveras,  Director de la  
Residència Sant Roc de Canet,S.L. i actuant en representació d’aquest, 
amb domicili a l’Avinguda Maresme, 23 de Canet de Mar  i número de NIF 
B60338894. 
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I de l’altra, la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de 
Canet de Mar i número de  CIF. xxxx, la qual intervé en el seu nom i 
representació 
 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions 
socials, específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals núm. acció formativa 
15/FOAP/269/0127087/003 segons la resolució de la convocatòria de 
subvencions FOAP2015, atès que correspon a programes acordats a la 
reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals 
celebrada el dia 13 d’abril de 2015 mitjançant la qual es distribueixen 
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Aquest mòdul s’adreça prioritàriament a treballadors/ores en situació d’atur, 
i té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es 
realitzaran del 9 al 31 de maig de 2016. 
 
II.- Que la Residència Sant Roc de Canet, S.L té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració de les alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves 
instal·lacions i del material específic que permetran el bon desenvolupament 
del mòdul de les pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció 
formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden 
atorgar el present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Sant Roc de Canet, S.L amb l’Ajuntament 
de Canet de Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la 
realització del mòdul MP0029 de les pràctiques professionals de l’acció 
formativa d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en 
institucions socials,  oferint el seguiment i la valoració dels i  les alumnes 
i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia 
del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció 

formativa  tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
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2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la 
Residència Sant Roc de Canet, S.L, tant pel que fa a l’entrada i la 
sortida al centre com a les normes de comportament i convivència amb 
les persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o 
tutor/a de l’empresa, per garantir la correcta realització de les 
pràctiques. 

 
4. La Residència Sant Roc de Canet, S.L es farà responsable dels fulls 

de control d’assistència de les alumnes i de la valoració de les 
pràctiques fins al seu lliurament  a la coordinadora dels cursos de 
formació ocupacional, al  final de la realització de les pràctiques 
professionals. 

 
5. La Residència Sant Roc de Canet, S.L avisarà amb suficient antelació 

a la coordinadora dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i 
que impedeixi la realització de les pràctiques  amb normalitat.   

 
6. La Residència Sant Roc de Canet, S.L es fa responsable de complir 

les condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a 
pràctiques en empreses segons la Convocatòria EMO/260/2015, de 17 
d’agost , per la qual s’aproven les bases per a la concessió de 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees 
prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores 
desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2015 (FOAP 2015),i signat pel 
representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i el 
representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i 
eficàcia, a fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se 
plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Residència Sant Roc de Canet, SL, per a la realització de 80 hores de 
formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 9 i el 31 de maig de 
2016.  
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
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        7.2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA MIRAMAR DE CANET, 
SL  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no laborals 
núm. acció formativa 15/FOAP/269/0127087/003 segons la resolució de la 
convocatòria de subvencions FOAP2015, atès que correspon a programes 
acordats a la reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes 
Laborals celebrada el dia 13 d’abril de 2015 mitjançant la qual es distribueixen 
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Atès que aquest mòdul s’adreça prioritàriament a treballadors/ores en situació 
d’atur, i té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i 
es realitzaran del 9 al 31 de maig de 2016. 
 
Atès que la Residència Miramar de Canet, S.L té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de 
les alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques 
professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Residència Miramar de Canet, SL que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I LA RESIDÈNCIA MIRAMAR DE CANET,S.L.  
 
Canet de Mar, _______ de 2016 
 
D'una part, el/la senyor/a Raimon Gurri Lloveras,  Director de la  
Residència Miramar de Canet, S.L. i actuant en representació d’aquest, 
amb domicili a l’Avinguda Maresme, 23 de Canet de Mar  i número de NIF 
B58565953. 
 
I de l’altra, la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de 
Canet de Mar i número de  CIF. xxxxxx, la qual intervé en el seu nom i 
representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions 
socials, específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals núm. acció formativa 
15/FOAP/269/0127087/003 segons la resolució de la convocatòria de 
subvencions FOAP2015, atès que correspon a programes acordats a la 
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reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals 
celebrada el dia 13 d’abril de 2015 mitjançant la qual es distribueixen 
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Aquest mòdul s’adreça prioritàriament a treballadors/ores en situació d’atur, 
i té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es 
realitzaran del 9 al 31 de maig de 2016. 
 
II.- Que la Residència Miramar de Canet, S.L té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració de les alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves 
instal·lacions i del material específic que permetran el bon desenvolupament 
del mòdul de les pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció 
formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden 
atorgar el present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Miramar de Canet, S.L amb l’Ajuntament 
de Canet de Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la 
realització del mòdul MP0029 de les pràctiques professionals de l’acció 
formativa d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en 
institucions socials,  oferint el seguiment i la valoració dels i  les alumnes 
i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia 
del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció 

formativa  tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la 

Residència Miramar de Canet, S.L, tant pel que fa a l’entrada i la 
sortida al centre com a les normes de comportament i convivència amb 
les persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o 
tutor/a de l’empresa, per garantir la correcta realització de les 
pràctiques. 

 
4. La Residència Miramar de Canet, S.L es farà responsable dels fulls 

de control d’assistència de les alumnes i de la valoració de les 
pràctiques fins al seu lliurament  a la coordinadora dels cursos de 
formació ocupacional, al  final de la realització de les pràctiques 
professionals. 
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5. La Residència Miramar de Canet, S.L avisarà amb suficient antelació 

a la coordinadora dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i 
que impedeixi la realització de les pràctiques  amb normalitat.   

 
6. La Residència Miramar de Canet, S.L es fa responsable de complir 

les condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a 
pràctiques en empreses segons la EMO/260/2015, de 17 d’agost , per la 
qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la 
realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2015 (FOAP 2015),i signat pel representant de l’Administració, el 
representant legal de l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 

 
 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i 
eficàcia, a fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se 
plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

                                                                                                                   
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Residència Miramar de Canet, SL per a la realització 80 hores de formació 
pràctica en institucions socials que es faran entre el 9 i el 31 de maig de 2016.  
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
 
 
         7.3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I HIRUNDO RÚSTICA, SL - CDM 
RESIDENCIAL  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029 - Mòdul de pràctiques professionals no laborals  
- núm. acció formativa 15/FOAP/269/0127087/003 segons la resolució de la 
convocatòria de subvencions FOAP2015, atès que correspon a programes 
acordats a la reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes 
Laborals celebrada el dia 13 d’abril de 2015 mitjançant la qual es distribueixen 
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territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Atès que aquest mòdul s’adreça prioritàriament a treballadors/ores en situació 
d’atur, i té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i 
es realitzaran del 9 al 31 de maig de 2016. 
 
Atès que la residència HIRUNDO RÚSTICA, S.L. - CDM RESIDENCIAL té interès a 
col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el 
seguiment i la valoració de les alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves 
instal·lacions i del material específic que permetran el bon desenvolupament del 
mòdul de les pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i Hirundo rústica, SL – CDM Residencial que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I HIRUNDO RÚSTICA, S.L. – CDM RESIDENCIAL  
 
Canet de Mar,  ______ de 2016 
 
D'una part, el/la senyor/a Pol Rovira i Mascort,  administrador  de 
HIRUNDO RÚSTICA, S.L. – CDM RESIDENCIAL i actuant en 
representació d’aquest, amb domicili a l’Avinguda Pau Casals, 4 5è 1a de 
Barcelona  i número de NIF xxxxxxxx  
 
I de l’altra, la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de 
Canet de Mar i número de  CIF. xxxxx, la qual intervé en el seu nom i 
representació 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions 
socials, específicament el mòdul MP0029 - Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals  - núm. acció formativa 
15/FOAP/269/0127087/003 segons la resolució de la convocatòria de 
subvencions FOAP2015, atès que correspon a programes acordats a la 
reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals 
celebrada el dia 13 d’abril de 2015 mitjançant la qual es distribueixen 
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Aquest mòdul s’adreça prioritàriament a treballadors/ores en situació d’atur, 
i té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es 
realitzaran del 9 al 31 de maig de 2016. 
 
II.- Que la residència HIRUNDO RÚSTICA, S.L. - CDM RESIDENCIAL té 
interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva participació directa, 
oferint el seguiment i la valoració de les alumnes durant les pràctiques  i  
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l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que permetran el bon 
desenvolupament del mòdul de les pràctiques professionals no laborals 
d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden 
atorgar el present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la residència HIRUNDO RÚSTICA, S.L.  - CDM 
RESIDENCIAL amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la 
participació d’aquella entitat en la realització del mòdul MP0029 de les 
pràctiques professionals de l’acció formativa d’Atenció sociosanitària per 
a persones dependents en institucions socials,  oferint el seguiment i 
la valoració dels i  les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material 
específic relacionat amb la tipologia del curs.  
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció 

formativa  tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la 

residència HIRUNDO RÚSTICA, S.L. - CDM RESIDENCIAL, tant pel 
que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de 
comportament i convivència amb les persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o 
tutor/a de l’empresa, per garantir la correcta realització de les 
pràctiques. 

 
4. HIRUNDO RÚSTICA, S.L. - CDM RESIDENCIAL es farà responsable 

dels fulls de control d’assistència de les alumnes i de la valoració de les 
pràctiques fins al seu lliurament  a la coordinadora dels cursos de 
formació ocupacional, al  final de la realització de les pràctiques 
professionals. 

 
5. HIRUNDO RÚSTICA, S.L.  - CDM RESIDENCIAL avisarà amb 

suficient antelació a la coordinadora dels cursos, de qualsevol imprevist 
que pugui sorgir i que impedeixi la realització de les pràctiques  amb 
normalitat.   

 
6. HIRUNDO RÚSTICA, S.L. - CDM RESIDENCIAL es fa responsable de 

complir les condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a 
pràctiques en empreses segons la Convocatòria EMO/260/2015, de 17 
d’agost , per la qual s’aproven les bases per a la concessió de 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees 
prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores 
desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i 
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s’obre la convocatòria per a l’any 2015 (FOAP 2015),i signat pel 
representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i el 
representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i 
eficàcia, a fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se 
plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

                                                                                                                    
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i Hirundo Rústica, SL - CDM Residencial per a la realització 80 hores de 
formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 9 i el 31 de maig de 
2016.  
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
 
 
         7.4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA FUNDACIÓ RESIDÈNCIA GUILLEM 
MAS DE CANET DE MAR 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no laborals 
núm. acció formativa 15/FOAP/269/0127087/003 segons la resolució de la 
convocatòria de subvencions FOAP2015, atès que correspon a programes 
acordats a la reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes 
Laborals celebrada el dia 13 d’abril de 2015 mitjançant la qual es distribueixen 
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Atès que aquest mòdul s’adreça prioritàriament a treballadors/ores en situació 
d’atur, i té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i 
es realitzaran del 9 al 31 de maig de 2016. 
 
Atès que la Residència Guillem Mas té interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les 
alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques 
professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
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Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Fundació Residència Guillem Mas que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I RESIDÈNCIA GUILLEM MAS  
 
Canet de Mar, _____ de 2016 
 
D'una part, el/la senyor/a Pilar de la Fuente Novell,  Directora de la 
Residència Guillem Mas i actuant en representació d’aquest, amb domicili 
al carrer Vall,69 de Canet de Mar i número de NIF xxxxxx 
 
I de l’altra, la senyora  Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de 
Canet de Mar i número de  CIF. xxxx, la qual intervé en el seu nom i 
representació 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions 
socials, específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals núm. acció formativa 
15/FOAP/269/0127087/003 segons la resolució de la convocatòria de 
subvencions FOAP2015, atès que correspon a programes acordats a la 
reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals 
celebrada el dia 13 d’abril de 2015 mitjançant la qual es distribueixen 
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Aquest mòdul s’adreça prioritàriament a treballadors/ores en situació d’atur, 
i té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es 
realitzaran del 9 al 31 de maig de 2016. 
 
II.- Que la Residència  Guillem Mas té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració de les alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves 
instal·lacions i del material específic que permetran el bon desenvolupament 
del mòdul de les pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció 
formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden 
atorgar el present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Guillem Mas amb l’Ajuntament de Canet de 
Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la realització del mòdul 
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MP0029 de les pràctiques professionals de l’acció formativa d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials,  
oferint el seguiment i la valoració dels i  les alumnes i l’ús de les 
instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia del curs.  
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció 

formativa  tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la 

Residència Guillem Mas, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al 
centre com a les normes de comportament i convivència amb les 
persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o 
tutor/a de l’empresa, per garantir la correcta realització de les 
pràctiques. 

 
4. La Residència  Guillem Mas es farà responsable dels fulls de control 

d’assistència de les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al 
seu lliurament  a la coordinadora dels cursos de formació ocupacional, 
al  final de la realització de les pràctiques professionals. 

 
5. La Residència Guillem Mas avisarà amb suficient antelació a la 

coordinadora dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que 
impedeixi la realització de les pràctiques  amb normalitat.   

 
6. La Residència Guillem Mas es fa responsable de complir les 

condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques 
en empreses segons la Convocatòria EMO/260/2015, de 17 d’agost , 
per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a 
la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que 
promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la 
convocatòria per a l’any 2015 (FOAP 2015),i signat pel representant de 
l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant 
legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i 
eficàcia, a fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se 
plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

  
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Fundació Residència Guillem Mas per a la realització de 80 hores de 
formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 9 i el 31 de maig de 
2016.  
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
 
         7.5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no laborals 
núm. acció formativa 15/FOAP/269/0127087/003 segons la resolució de la 
convocatòria de subvencions FOAP2015, atès que correspon a programes 
acordats a la reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes 
Laborals celebrada el dia 13 d’abril de 2015 mitjançant la qual es distribueixen 
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Atès que aquest mòdul s’adreça prioritàriament a treballadors/ores en situació 
d’atur, i té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i 
es realitzaran del 9 al 31 de maig de 2016. 
 
Atès que la Fundació Els Garrofers té interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les 
alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques 
professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Fundació Els Garrofers que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I FUNDACIÓ ELS GARROFERS  
 
Canet de Mar, _____ de 2016 
 
D'una part, el/la senyor/a Aurora Padilla Martin  Directora del Campus  
de la  Fundació Els Garrofers i actuant en representació d’aquest, amb 
domicili a Josep Baró, 32 de Canet de Mar  i número de NIF xxxxxxx.  
 
I de l’altra, la senyora  Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de 
Canet de Mar i número de  CIF. xxxxxxx, la qual intervé en el seu nom i 
representació 
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MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions 
socials, específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals núm. acció formativa 
15/FOAP/269/0127087/003 segons la resolució de la convocatòria de 
subvencions FOAP2015, atès que correspon a programes acordats a la 
reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals 
celebrada el dia 13 d’abril de 2015 mitjançant la qual es distribueixen 
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Aquest mòdul s’adreça prioritàriament a treballadors/ores en situació d’atur, 
i té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es 
realitzaran del 9 al 31 de maig de 2016. 
 
II.- Que la Fundació Els Garrofers té interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de 
les alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves instal·lacions i del 
material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden 
atorgar el present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Fundació Els Garrofers amb l’Ajuntament de Canet de 
Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la realització del mòdul 
MP0029 de les pràctiques professionals de l’acció formativa d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials,  
oferint el seguiment i la valoració dels i  les alumnes i l’ús de les 
instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció 

formativa  tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la 

Fundació Els Garrofers, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al 
centre com a les normes de comportament i convivència amb les 
persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o 
tutor/a de l’empresa, per garantir la correcta realització de les 
pràctiques. 
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4. La Fundació Els Garrofers es farà responsable dels fulls de control 

d’assistència de les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al 
seu lliurament  a la coordinadora dels cursos de formació ocupacional, 
al  final de la realització de les pràctiques professionals. 

 
5. La Fundació Els Garrofers avisarà amb suficient antelació a la 

coordinadora dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que 
impedeixi la realització de les pràctiques  amb normalitat.   

 
6. La Fundació Els Garrofers es fa responsable de complir les condicions 

establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empreses 
segons la Convocatòria EMO/260/2015, de 17 d’agost , per la qual 
s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la 
realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2015 (FOAP 2015),i signat pel representant de l’Administració, el 
representant legal de l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i 
eficàcia, a fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se 
plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

  
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Fundació Els Garrofers per a la realització de 80 hores de formació 
pràctica en institucions socials que es faran entre el 9 i el 31 de maig de 2016.  
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
 
          
        7.6.-  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I RESIDÈNCIA TERCERA EDAT ELS 
ARCS, SL 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no laborals 
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núm. acció formativa 15/FOAP/269/0127087/003 segons la resolució de la 
convocatòria de subvencions FOAP2015, atès que correspon a programes 
acordats a la reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes 
Laborals celebrada el dia 13 d’abril de 2015 mitjançant la qual es distribueixen 
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Atès que aquest mòdul s’adreça prioritàriament a treballadors/ores en situació 
d’atur, i té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i 
es realitzaran del 9 al 31 de maig de 2016. 
 
Atès que la Residència Tercera Edat Els Arcs, S.L. té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració de les alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves instal·lacions i 
del material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar Residència Tercera Edat Els Arcs, SL que es transcriu a 
continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I LA RESIDÈNCIA TERCERA EDAT ELS ARC,S.L.  
 
Canet de Mar, ______ de 2016 
 
D'una part, el/la senyor/a  Xavier Dalmau Tresserras,  Director de la  
Residència Tercera Edat Els Arcs, S.L. i actuant en representació 
d’aquest, amb domicili al Carrer Bartomeu,xx de  Pineda de Mar  i número 
de NIF xxxxxxxx 
 
I de l’altra, la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de 
Canet de Mar i número de  CIF. xxxxxx, la qual intervé en el seu nom i 
representació  
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions 
socials, específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals núm. acció formativa 
15/FOAP/269/0127087/003 segons la resolució de la convocatòria de 
subvencions FOAP2015, atès que correspon a programes acordats a la 
reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals 
celebrada el dia 13 d’abril de 2015 mitjançant la qual es distribueixen 
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Aquest mòdul s’adreça prioritàriament a treballadors/ores en situació d’atur, 
i té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es 
realitzaran del 9 al 31 de maig de 2016. 
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II.- Que la Residència Tercera Edat Els Arcs, S.L. té interès a col·laborar 
en aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i 
la valoració de les alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves 
instal·lacions i del material específic que permetran el bon desenvolupament 
del mòdul de les pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció 
formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden 
atorgar el present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Tercera Edat Els Arcs, S.L. amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la participació d’aquella entitat 
en la realització del mòdul MP0029 de les pràctiques professionals de l’acció 
formativa d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en 
institucions socials,  oferint el seguiment i la valoració dels i  les alumnes 
i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia 
del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció 

formativa  tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la 

Residència Tercera Edat Els Arcs, S.L., tant pel que fa a l’entrada i 
la sortida al centre com a les normes de comportament i convivència 
amb les persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o 
tutor/a de l’empresa, per garantir la correcta realització de les 
pràctiques. 

 
4. La Residència Tercera Edat Els Arcs, S.L. es farà responsable dels 

fulls de control d’assistència de les alumnes i de la valoració de les 
pràctiques fins al seu lliurament  a la coordinadora dels cursos de 
formació ocupacional, al  final de la realització de les pràctiques 
professionals. 

 
5. La Residència Tercera Edat Els Arcs, S.L. avisarà amb suficient 

antelació a la coordinadora dels cursos, de qualsevol imprevist que 
pugui sorgir i que impedeixi la realització de les pràctiques  amb 
normalitat.   

 
6. La Residència Tercera Edat Els Arcs, S.L.  es fa responsable de 

complir les condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a 
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pràctiques en empreses segons la Convocatòria EMO/260/2015, de 17 
d’agost , per la qual s’aproven les bases per a la concessió de 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees 
prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores 
desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2015 (FOAP 2015),i signat pel 
representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i el 
representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i 
eficàcia, a fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se 
plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Residència Tercera Edat Els Arcs, SL per a la realització de 80 hores de 
formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 9 i el 31 de maig de 
2016.  
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
 
 
8.- CESSIÓ LLICÈNCIA ATORGADA PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 
TEMPORADA GU03 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de febrer de 2015, va 
acordar incoar l’expedient per a l’atorgament de les autoritzacions d’explotació 
dels serveis de temporada a les platges de Canet de Mar per als anys 2014 a 
2015, així com aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que havien de regir l’esmentada licitació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6828, de data  11 de 
març de 2015, i al perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar en la 
mateixa data. 
 
Atès que, d’acord amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, la 
Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, en la sessió de data 21 de 
maig de 2015, adjudicar l’autorització per explotar el servei GU-03 al Sr. MLB, 
atès que va ser el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa.  
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de juliol de 2015, va 
acordar autoritzar la cessió per a l’explotació de la guingueta GU03 al Sr. AAVB 
 
Atès que en data 30 de setembre de 2015, amb número de registre d’entrada 
6221, els senyors AAV i AMD van sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització municipal 
per poder formalitzar una cessió de l’explotació de la guingueta GU03 per a la 
temporada 2016. 
  
Atès que en data 9 de març de 2016, es va fer efectiu el cànon corresponent a 
l’ocupació de domini públic per a la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament, mitjançant escrit de data 15 de març d’enguany, registrat 
de sortida amb el número 681, comunica al senyor AMD que cal que acrediti que 
reuneix tots els requisits necessaris per a ser titular de l’autorització de 
conformitat amb allò que es disposa al plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen l’atorgament de les autoritzacions per a l’explotació dels 
serveis de temporada per als anys 2015-2016. 
 
Atès que el senyor AMD, en data 31 de març de 2016, va aportar tota la 
documentació requerida a excepció de l’acreditació de la solvència tècnica o 
professional. 
 
Atès que en data 6 d’abril de 2016, el Sr. AMG, ha aportat l’acreditació de la 
solvència tècnica o professional. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de 
Promoció de la Vila, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Autoritzar la cessió per a l’explotació de la guingueta GU03 al Sr. AMG, 
adjudicat per al Junta de Govern Local en data 21 de maig de 2015, al senyor 
MLB i cedida per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2015, al 
Sr. AAVB. 
 
SEGON.- El senyor AMD accepta la subrogació d’aquest servei en els drets i les 
obligacions pels quals es va adjudicar al senyor MLE i posteriorment cedit a Arturo 
Alejandro del Villar Becerra, amb subjecció al plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen aquesta autorització, a les condicions generals i 
particulars fixades pel director general d’ordenació del territori i urbanisme en la 
resolució d’atorgament d’autorització de l’ocupació dels serveis de temporada, 
així com a les millores ofertades pel licitador, que es van acceptar i que consten 
dins l’expedient administratiu. 
 
TERCER.- Advertir al Sr. AMG que abans de procedir a la instal·lació de la 
guingueta haurà d’aportar una còpia de l’assegurança de responsabilitat civil per 
accidents subscrita amb una companyia asseguradora, que cobreixi un risc mínim 
de 300.000.- €. per sinistre i un risc global no inferior als 900.000.- €. 
 
QUART.- L’autoritzat haurà de mantenir l’ordre públic i la tranquil·litat veïnal en 
l’àmbit de la concessió de domini públic i les zones immediatament limítrofes 
durant l’horari d’obertura de l’activitat, evitant sota la responsabilitat del 
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concessionari qualsevol tipus de desordre, aldarull, molèstia o infracció 
administrativa o penal. 
 
CINQUÈ.- La guingueta ha de disposar d’un limitador acústic homologat i 
precintable. Aquest limitador ha de complir els següents requeriments tècnics: 
 

- Permetre programar els límits d’emissió de l’activitat, i la immissió a 
l’habitatge més exposat o a l’exterior de l’activitat per als diferents 
períodes horaris. 

- Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. 
Aquest dispositiu estarà degudament calibrat amb l’equip electrònic 
per detectar possibles manipulacions i se n’ha de poder verificar el seu 
funcionament correcte amb un sistema de calibració. 

- Permetre programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia 
de la setmana (hora d’inici i hora d’acabament) i introduir horaris 
extraordinaris per a festivitats determinades (Sant Joan, etc.) 

- Accedir a la programació d’aquests paràmetres ha d’estar restringit als 
tècnics municipals autoritzats i/o a la Policia Local mitjançant sistemes 
de protecció mecànics o electrònics, o bé als tècnics externs que 
l’Ajuntament autoritzi. 

- Guardar, per part de l’equip, un historial on aparegui el dia i l’hora 
quan es van realitzar les últimes programacions (any, mes, dia, hora) 

- Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors 
(nivell de pressió sonora continu equivalent amb ponderació 
freqüencial A) i de les possibles manipulacions esdevingudes amb una 
periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. L’equip limitador ha de 
permetre emmagatzemar aquesta informació durant un temps de,com 
a mínim, un mes. 

- Disposar d’un sistema de verificació que permeti detectar possibles 
manipulacions tant de l’equip musical com de l’equip de limitació, i si 
aquestes es realitzessin quedarien emmagatzemades en una memòria 
interna de l’equip. 

- Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela 
a/als l’equip/s limitat/s. 

- Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon. 
- Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o 

audiovisual en el cas que l’equip limitador es desconnecti de la xarxa 
elèctrica i/o del sensor. 

- Sistema d’accés a l’emmagatzematge dels registres en format 
informàtic per part dels serveis tècnics municipals o d’empreses 
degudament acreditades per l’Ajuntament. 

 
SISÈ.- La present autorització estarà subjecte a les condicions generals que 
figuren al títol de l’activitat que es lliurarà a l’interessat una vegada hagi aportat 
còpia de la pòlissa d’assegurança requerida i que haurà d’exposar-se en lloc 
visible, des de l’inici d’obertura de l’activitat i fins a la finalització de la 
temporada, tal i com prescriuen les condicions generals 20 i 21 de la resolució 
d’autorització emesa pel director general d’ordenació del territori i urbanisme. 
 
SETÈ.- En base al que disposa l’article 32.1 de la Llei de Costes, queda prohibides 
expressament les activitats pròpies de bar musical en horari nocturn, les quals 
resulten incompatibles amb el Pla D’Usos i les autoritzacions de la Demarcacions 
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de Costes, ja que no guarden una vinculació específica amb la platja i que poden i 
han de desenvolupar-se en altres llocs. 
 
VUITÈ.- La present autorització queda condicionada al manteniment d’unes 
condicions adequades que permetin un ús segur i correcte, tant de les 
instal·lacions com de la platja en general, de manera que si per la dinàmica del 
litoral, les instal·lacions no mantinguessin la distància mínima de 6 metres de la 
línia d’aigua en plenamar o que passin a suposar una ocupació superior al 50% de 
la superfície lliure de la platja per la seva disminució, caldrà retirar les 
instal·lacions, retirada que s’haurà de mantenir mentre no es corregeixin les 
deficiències que l’hagin motivat. 
 
NOVÈ.- Que es doni trasllat al Sr. AMD del plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen aquesta autorització, així com de les condicions generals 
i particulars fixades pel director general d’ordenació del territori i urbanisme en la 
resolució d’atorgament d’autorització de l’ocupació dels serveis de temporada. 
 
DESÈ.- Notificar aquest acord a tots els interessats a tots els efectes i a la 
Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació. 
 
Tanmateix la Junta de Govern Local acordarà allò que estimi més convenient. 
 
 
 
9.- DENEGACIO LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA REHABILITACIÓ 
D’HABITATGE I LOCAL AL CARRER ALBA NÚMERO xx. 
 
  
Vista la instància presentada per la senyora MSC, en nom i representació d’ella 
mateixa, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres majors per a la rehabilitació 
d’habitatge i local ubicat al carrer Alba número xx. 

 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal  de data 16 de març de 2016, el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que es tracta d’un projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació 
d’una casa de cos en cantonada, amb un habitatge i un local comercial, situada al 
carrer Alba núm. xx. 

 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent 

(DOGC núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les 
Normes subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al 
sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1 “carrers de 
cases alineades”, subzona 1a “carrers tradicionals”. Consultat, per altra banda, el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament 
de data 19 de maig de 2015, es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit 
sotmès a suspensió de llicències, doncs les noves determinacions no comporten 
un canvi en el règim urbanístic. El POUM qualifica l’edificació dins la zona R2a 
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corresponent a “residencial, carrers tradicionals”. L’edificació té una franja entre 
2,86 i 2,45 metres d’amplada amb façana a carrer qualificada de verd privat. 

 
L’edificació existent ocupa la part qualificada de verd privat que dona al 

carrer Alba i part de la coberta es troba per sobre del gàlib màxim edificable pel 
que l’edificació té una part de volum disconforme segons allò establert a 
l’art.108 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme. D’acord amb el punt 4 del mateix article en aquesta 
construcció s’hi ha d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els 
canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament. 
Així mateix, la disposició transitòria primera de les Normes Subsidiàries de 
plantejament vigent estableix que quan les edificacions anteriors a les Normes 
superin les condicions d’edificabilitat establertes per a cada zona es podran fer 
obres de reparació, modernització, millora de les condicions higièniques o 
estètiques o de consolidació en cas de sinistre. 

 
Al projecte aportat es proposa la substitució de bigues i l’extracció de 

la totalitat de la coberta actual. Les actuacions proposades s’han d’ajustar als 
paràmetres de consolidació i rehabilitació, no es permeten les substitucions o  
 
 
reconstruccions per tractar-se d’un volum disconforme amb els paràmetres 
establerts pel planejament vigent. Cal aportar fotografies de l’estat de 
conservació en que es troba l’edificació. Per altra banda, el projecte està redactat 
per un arquitecte tècnic, per l’entitat del projecte presentat es considera 
necessari que s’assumeixi per part d’un arquitecte superior. 
 

Conseqüentment, s’informa desfavorablement a la concessió de la 
llicència sol·licitada amb el projecte presentat en tant que no s’ajusta a les 
previsions de la normativa urbanística vigent.” 
 

Vist l’informe desfavorable de la TAG d’Urbanisme de data 5 d’abril, el contingut 
del qual és: 

 

“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació presentades en data 
02/02/2016 per la senyora MSC, per tal que li sigui concedida llicència d’obres 
majors per a la rehabilitació d’habitatge i local al carrer Alba, xx, s’emet el 
següent 

 
INFORME 
 

Primer.-  Consta a l’expedient un informe de l’arquitecta municipal, de data 
16/03/2016, on posa de manifest que part de l’edificació existent, objecte de la 
sol·licitud, constitueix un volum disconforme atès que part de la coberta es troba 
per sobre del gàlib màxim edificable.  

 

Aquest tipus de volums, així com els usos i obres que s’hi poden autoritzar, es 
troben regulats a l’article 108 del Decret legislatiu  1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
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s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU). Segons aquest article, en les 
construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d'edificació disconforme 
amb els paràmetres imperatius d'un nou planejament urbanístic, però que no 
quedin fora d'ordenació, s'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i 
rehabilitació i els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions bàsiques del nou 
planejament. 

 

Atès que l’obra prevista consisteix en la substitució de bigues i l’extracció de la 
totalitat de la coberta actual,  l’arquitecta municipal informa desfavorablement 
puix que, segons es fa constar a l’informe de data 16/03/2016, “Les actuacions 
proposades s’han d’ajustar als paràmetres de consolidació i rehabilitació, no es 
permeten les substitucions o reconstruccions per tractar-se d’un volum 
disconforme amb els paràmetres establerts pel planejament vigent”. 

 

Segon.- Segons disposa l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de 
la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, a tenor de l’article 19.1 sobre 
tipus de deficiències de les sol·licituds, aquestes es classificaran en esmenables i 
no esmenables. Aquestes darreres són les que comporten la introducció de 
modificacions substancials en el projecte. 

 

D’acord amb el que estableix l’article 35 in fine DEL Decret 64/2014, de 13 maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), 
s’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es 
dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 RPLU.  

 

Així, seran modificacions substancials quan suposin preveure obres d’ampliació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan 
afectin: 

 

a) Els fonaments o els elements estructurals. 
b) El volum o les superfícies construïdes. 
c) L’ús urbanístic. 
d) El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles 

d’aprofitament privatiu independent. 
e) Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un 

règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. 
 

L’article 85.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), disposa que si les 
modificacions que cal fer al projecte són substancials cal sol·licitar una nova 
llicència, amb els mateixos requisits que per a l’atorgament. 

 

Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
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núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 

En virtut de tot el que s’ha exposat, s’informa desfavorablement sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 

RESULTANT que s’han complerts 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, no són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 

CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- DENEGAR la llicència d’obres majors sol.licitada per la senyora MSC, per a 
la rehabilitació d’habitatge i local al carrer Alba número xx, motivada en base als 
informes tècnic i jurídic contemplats a la part dispositiva del present acord.” 

 
 
 
10.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’IMMOBLE 
UBICAT A LA RIERA GAVARRA NÚMERO xx 
 
 
Vista la instància presentada pel senyor MMP, en nom i representació d’ell mateix, 
en virtut de la qual sol·licita llicència de divisió horitzontal de l’immoble ubicat a la 
Riera Gavarra número xx. 

 

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 23 de març de 2016, el 
contingut del qual és: 

 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que es tracta de la memòria tècnica i els plànols que defineixen  la 
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divisió horitzontal que es vol realitzar i que consisteix en dividir un local de planta 
baixa situat a la Riera Gavarra, xx, en dues entitats independents també amb ús 
de local, de forma que en resulten:   
 

1. Entitat 1: Local 1 esquerra en planta baixa:  
Entitat en planta baixa amb ús de local i amb accés directe des de la Riera 
Gavarra, xx. Està format per una sala principal i un bany petit. El local té 
una superfície útil de 18,50 m2. 
 

2. Entitat 2: Local 2 dreta en planta baixa:  
Entitat en planta baixa amb ús de local i amb accés directe des de la Riera 
Gavarra, xx Està format per una sala principal i un bany petit. El local té 
una superfície útil de 28, 57 m2. 

 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigent, es constata que 

la finca objecte de la divisió horitzontal es troba en sòl urbà i té el seu 
aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2”ordenacions en banda”. 
Subzona 2b “ordenacions compactes”: 
 

- Amplada mínima de parcel·la edificable 6,50 m. 
- Alçada reguladora màxima 10,00 m., equivalent a PB+2PP. 
- Alçada mínima lliure en planta baixa de 3,00 m. i màxima de 4,00 m. 
- Profunditat edificable en planta baixa, total. 
- Profunditat edificable en planta pis de 12,00 m. 
- Usos admesos:  

o residencial 
o comercial, magatzem i oficines 
o serveis i equipaments. 
o garatges particulars  
o tallers amb limitació de molèsties. 

 
Per tot l’esmentat, donat que la divisió horitzontal proposada s’ajusta a les 
previsions de les Normes Subsidiàries, s’informa favorablement a la sol·licitud de 
referència.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 4 d’abril d’enguany, el 
contingut del qual és: 

 

“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació complementàries 
presentades pel senyor MMP per obtenir llicència de divisió horitzontal de 
l’immoble ubicat a la Riera Gavarra, xx, s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 07/03/2016, registrat d’entrada amb el número 
1410, el senyor MMP sol·licita llicència de divisió horitzontal de l’immoble ubicat a 
la Riera Gavarra, xx, de Canet de Mar. 
 
2n.- L’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 23/03/2016, informe 
favorable sobre la documentació presentada i la concessió de la llicència 
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sol·licitada, per tal com l’actuació projectada s’ajusta plenament a les 
prescripcions de les NNSS. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb 
les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, emetre el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació vénen 
regulades als articles 191 a 196 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), segons els quals s’entén 
per parcel·lació urbanística tota divisió simultània o segregació successiva de 
terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les 
característiques físiques dels terrenys, de la delimitació d’aquests per vials 
existents o de nova creació, de la implantació de serveis o de l’edificabilitat 
descrita per l’operació de divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció 
d’edificacions o d’instal·lacions per a destinar-les a usos urbans. També és 
parcel·lació tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades 
anteriorment en què, sense divisió ni segregació de finques, s’alienin o s’arrendin 
parts indivisibles d’una determinada finca, amb la incorporació del dret 
d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys. 
 
Finalment, encara és també parcel·lació la constitució d’associacions i societats en 
les que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions 
incorpori el dret d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 
 
Segon.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, 
atorgar llicències de parcel·lació, si prèviament s’ha aprovat un pla d’ordenació 
urbanística municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, 
quan afecti a sòl urbà, o si prèviament s’ha aprovat el pla parcial del sector 
corresponent per al sòl urbanitzable. Els lots resultants d’una parcel·lació 
efectuada amb infracció de les anteriors disposicions mai no es poden considerar 
solars, ni és permès d’edificar-hi, sens perjudici de l’aplicació de les mesures de 
protecció de la legalitat urbanística que hi corresponguin. 
 
Tercer.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, d’acord amb 
el que estableix l’article 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), que disposa: 
 

“Quan una divisió o operació a què fa referència l’article 25 constitueix 
parcel·lació urbanística, l’administració municipal competent per fiscalitzar-
la prèviament l’ha de subjectar al règim d’atorgament de llicències 
urbanístiques, llevat que aquesta parcel·lació es pretengui dur a terme en 
un àmbit d’actuació urbanística, supòsit en el qual la parcel·lació 
urbanística s’ha de subjectar a l’aprovació del projecte de reparcel·lació 
corresponent de conformitat amb les determinacions del planejament 
urbanístic que detalli l’ordenació del sòl.” 

 
Quart.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
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núm. 743/2015, de data 19 de juny, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, 19 de juny”. 
 
En els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement la llicència de 
divisió horitzontal sol·licitada.” 
 

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 124 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 

CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Concedir llicència de divisió horitzontal al senyor MMP, per dividir el 
local ubicat a la Riera Gavarra número xx, d’acord amb el projecte de l’arquitecta 
Neus Fornaguera i Solà, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

 

SEGON.- Les finques resultants seran les següents: 

 
1. Entitat 1: Local 1 esquerra en planta baixa:  

Entitat en planta baixa amb ús de local i amb accés directe des de la Riera 
Gavarra, xx. Està format per una sala principal i un bany petit. El local té 
una superfície útil de 18,50 m2. 
 

2. Entitat 2: Local 2 dreta en planta baixa:  
Entitat en planta baixa amb ús de local i amb accés directe des de la Riera 
Gavarra, xx Està format per una sala principal i un bany petit. El local té 
una superfície útil de 28, 57 m2. 

 

TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per import de dos-cents tretze euros 
amb set cèntims (213,07 €). 
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ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 

 

L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència de dos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa les urgències d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 

 
 
11.- COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE L’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL TORRENT DELS LLEDONERS, xx 

Vista la instància presentada pel senyor JLPG, en nom i representació de SAREB 
S.A. (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria 
S.A.), en virtut de la qual comunica la primera ocupació de les obres de 
construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al Torrent dels Lledoners, xx 

  

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 15 de desembre de 2015, el 
contingut del qual és: 

 

“Antecedents: 
 
En el darrer informe emès al respecte s’esmentava el següent: 
 
“Practicada una inspecció visual a l’exterior de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres 
situat al Torrent dels Lledoners, xxx/carrer Josep Baró, s’ha constatat, que resten 
per solventar tots aquells punts que ja es varen comentar detalladament “in situ” 
amb els actuals responsables de la propietat i que afecten directament a la via 
pública (s’adjunten fotos al respecte). 
 
Torrent dels Lledoners: 
 

 Manca fer la reposició del tram de vorera afectat per la sortida de les 
aigües pluvials de l’edifici.  

 
 Manca retirar els tubs corrugats de la vorera situats als dos extrems de la 

promoció. 
 

 L’accés al gual de l’edifici es troba inacabat. 
 
Josep Baró: 
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 El pal provisional d’obres que envaeix la vorera (telèfon) continua pendent 
de retirar-se. En ell i pengen cables que arriben a tocar la vorera. 

 
 Discorren anàrquicament cables per la façana. 

 
 Molts panots de la vorera contigua a l’edifici es troben desenganxats i 

trencats a causa del pes dels camions-formigonera que hi pujaven en el 
transcurs de les obres. 

 
 Manca pintar, sota la supervisió de la Policia Local, la senyalització 

horitzontal que va resultar afectada a causa de les restes de formigó 
provinents del rentat de les cubes dels camions-formigonera que 
aprovisionaven a la promoció.  
 
 
 
 

 
Respecte d’aquests abocaments i el fet de malmetres la vorera a causa del 
pes dels camions, es va informar i notificar degudament en el seu moment 
a la promotora responsable de les obres, SECOSILECO, SL, per que no es 
repetissin aquestes actuacions donat que danyaven la via pública.  

 
 Manca netejar de restes de formigó la base d’una lluminària. 

 
Per altre banda, a l’extrem nord de la promoció, hi han peces que conformen 
l’aplacat de la façana que es troben a punt de despendres (carrer Josep Baró) i 
manca acabar l’accés als habitatges que es troba a tocar del gual (Torrent dels 
Lledoners). 
 
Per tot l’esmentat, s’informa desfavorablement a la concessió de la primera 
ocupació. 

 

Una vegada resolts aquests punts que afecten a la via pública, es procedirà a 
inspeccionar la resta de l’edifici.”   

 
Informe: 
 
Practicada una nova inspecció visual a l’exterior de l’edifici plurifamiliar entre 
mitgeres situat al Torrent dels Lledoners, xx/carrer Josep Baró, s’ha constatat, 
que tots aquells punts que afectaven a la via pública i detallats en el darrer 
informe emès al respecte s’han resolt. 
 
Pel que fa a la construcció d’aquest edifici plurifamiliar, les obres realitzades 
s’ajusten al projecte pel qual es va concedir llicència d’obres majors, expedient 
4/2006. Aquest expedient inclou un primer projecte de les finques situades al 
Torrent dels Lledoners, xx, i una ampliació que inclou la finca veïna situada al 
número xx del mateix Torrent. Únicament caldria indicar l’existència d’algunes 
modificacions en les distribucions interiors dels habitatges que han quedat 
justificades amb la presentació del corresponent “As built”. 
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S’ha presentat el certificat de gestió de residus.  
 

Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació.  

 

Finalment, recordar que cal tramitar i obtenir la corresponent llicència 
mediambiental de l’aparcament de l’edifici.” 

 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 19 de gener de 2016, el contingut 
del qual és: 

 

“Una  vegada revisada la documentació presentada pel senyor JLP, en 
representació de la mercantil SAREB, SA, en virtut de la qual comunica a 
l’Ajuntament de Canet de Mar la primera ocupació de les obres de construcció 
d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al Torrent dels Lledoners, xx, de Canet de 
Mar, s’emet el següent informe en base als següents: 
 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 21.01.2006 (registre d’entrada 508), el senyor JAP, en nom i 
representació de la mercantil SECOSILECO, SL, sol·licita llicència d’obres majors 
construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al Torrent dels Lledoners,xx. 
La llicència és concedida en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local, de 19 
d’abril de 2006 (exp. 4/2006). 
 
II.- Mitjançant escrit de data 09.07.2015, registrat d’entrada amb el número 
4855, el senyor JLPG, en representació de la mercantil SAREB, SA, comunica la 
primera ocupació de les obres de construcció portades a terme. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en 
data 01.12.2015, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les 
obres portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència i que els 
béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent informe: 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 

- Normes  Subsidiàries de Planejament aprovades per la  Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i 
publicades en el DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 1992, 
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- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 

- art. 71.a) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 

 
Segon.- D’acord amb el que estableixen els articles 187.5. TRLU i 71.a) RPLU, 
resta subjecta al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el 
procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i 
ocupació dels edificis i les construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de la 
certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i 
del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les 
modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en 
condicions d’ésser utilitzada. 
 
En el cas present, es tracta de la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar 
amb aparcament comunitari, per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- Si bé d’acord amb l’informe tècnic emès en data 15/12/2015, les obres 
portades a terme s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència 
d’obres (exp. 4/2006), un cop examinat l’expedient d’activitat, es constata que en 
virtut del Decret núm. 191/2007, de 23 de febrer, es va resoldre concedir a la 
societat  SECOSILECO, SL el permís municipal ambiental, per tal de poder exercir 
l’activitat d’aparcament privat de vehicles, ubicada als números xx del Torrent 
dels Lledoners d’aquest municipi, per una capacitat de 40 places, d’acord amb el 
projecte presentat a l’efecte per la pròpia interessada. 

 
D’acord amb l’apartat segon d’aquest permís d’instal·lació, es condicionava 
l’autorització al compliment de diverses mesures i requisits, entre els quals hi 
havia el de presentar una sèrie de documentació simultàniament a la petició de 
l’acta de comprovació inicial. Fins a dia d’avui aquesta documentació no s’ha 
presentat a l’Ajuntament, i per tant, tampoc s’ha realitzat l’acta de comprovació 
inicial de l’activitat. 

Els apartats Cinquè i Sisè de la mateixa resolució, disposaven el següent:  

“CINQUÈ.-  En cap cas no es pot iniciar l’exercici de l’activitat fins que no 
s’hagi obtingut l’acta de control inicial favorable. 
 
SISÈ.- Per obtenir l’acta esmentada, l’interessat ha de sol·licitar d’aquest 
Ajuntament la visita de comprovació oportuna, la qual es realitzarà en el 
termini màxim de 20 dies des de la seva petició. A la sol·licitud 
s’acompanyarà el certificat del tècnic director de l’execució del projecte 
que acrediti l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions al permís 
municipal atorgat.” 

 
A la vista del que s’acaba d’exposar, no es considera que la comunicació de la 
primera ocupació de la construcció realitzada (exp. 4/2006) pugui tenir efectes, 
atès que l’edificació no reuneix els requisits per a ser ocupada i utilitzada. 
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada o 
bé la declaració conforme no se li reconeixen els efectes és de l’Alcaldia, si bé fou 
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delegada (la concessió de la llicència de primera ocupació) en la Junta de Govern 
Local, mitjançant Decret  núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la 
qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci 
constar el següent:  
 

“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret  núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 

CONCLUSIÓ: 
 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, s’informa 
desfavorablement la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada, en tant 
no s’obtingui l’acta de control inicial favorable pel que fa les plantes destinades a 
l’aparcament de vehicles.” 
 
ATÈS que en data 7 d’abril de 2016, s’obtingut l’acta de control inicial favorable 
pel que fa les plantes destinades a l’aparcament de vehicles, acomplint el 
condicionament de la Junta de Govern de data 3 de febrer de 2016. 
 

RESULTANT que s’han complerts 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. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 

CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 

 
  

PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera 
ocupació de les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al 
Torrent dels Lledoners, xx, sol.licitada pel senyor JLPG en representació de la 
mercantil SAREB S.A., sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

 

SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per import de quatre mil sis-cents 
seixanta-dos euros amb seixanta-nou cèntims (4.662,69 €). 

 

TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dels valors urbanístics en risc per 
import de trenta-nou mil cent trenta-quatre euros amb noranta-sis cèntims 
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(39.134,96 €) i de residus de la construcció per import d’onze mil dos-cents 
setanta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims (11.275,55 €).  

 
 
12.- L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’EXERCICI DE 
L’ACTIVITAT D’APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES AL CARRER TORRENT 
DELS LLEDONERS xx. 
 
En data 24.01.06, el senyor BLC, en nom i representació de la societat 
SECOSILECO, SL, va sol·licitar d’aquest Ajuntament la concessió del permís 
municipal ambiental , amb la finalitat de poder exercir l’activitat d’aparcament 
privat de vehicles al número xx del Torrent dels Lledoners d’aquesta localitat. 
 
En data 13.04.06, mitjançant decret 327, es concedí a la societat SECOSILECO, 
SL el permís municipal ambiental, per tal de poder exercir l’activitat d’aparcament 
privat de vehicles, als números xx del Torrent dels Lledoners d’aquesta localitat, 
d’acord amb el projecte presentat pel propi interessat, i condicionat al 
compliment d’una sèrie de mesures correctores. 
 
En data 02.02.07, el senyor JAP, en nom i representació de la societat 
SECOSILECO, SL, va sol·licitar d’aquest Ajuntament la concessió del permís 
municipal ambientat, per poder exercir l’activitat d’aparcament privat de vehicles 
als números xx del Torrent dels Lledoners d’aquesta localitat, aportant un 
projecte tècnic d’ampliació de places. 
 
En data 25.02.07, mitjançant decret 191, es resolgué deixar sense efecte el 
decret 327/2006 de data 13 d’abril, i es concedí a la societat SECOSILECO SL el 
permís municipal ambiental per poder exercir l’activitat d’aparcament privat de 
vehicles, ubicada als números xx del Torrent dels Lledoners d’aquest municipi, 
per una capacitat de 40 places, d’acord amb el projecte presentat a l’efecte pel 
propi interessat, i condicionant l’eficàcia de la seva autorització al compliment de 
les mesures correctores previstes en el projecte aportat i a les proposades per 
l’enginyer municipal. 
 
Atès que les 40 places justifiquen l’ocupació de l’activitat d’aparcament privat de 
vehicles al número xx del carrer Torrent dels Lledoners d’aquesta localitat. 
 
En data 07.10.14, el senyor JLR, actuant en nom de SAREB, SA en el qual 
comunica a l’Ajuntament que la societat és la titular de l’immoble ubicat al 
Torrent dels Lledoners xx. 
 
Atès que en data 04.03.16, el senyor JLR, en representació de SAREB, SA entra 
un escrit amb documentació tècnica annexa, consistent en el certificat final 
conforme l’activitat s’ajusta al projecte aprovat i s’han adoptat totes i cadascuna 
de les mesures correctores imposades, signat per tècnic competent i visat pel 
corresponent col·legi oficial. 
 
Vista l’acta de control inicial, realitzada per l’enginyera municipal a Canet de Mar, 
el dia 07 d’abril de 2016, en la qual manifesta que l’emplaçament i les 
instal·lacions s’ajusten al projecte aprovat, i que s’han adoptat les mesures 
correctores imposades, per la qual cosa es pot iniciar l’activitat sense més tràmit. 
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Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant decret número 
555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
d’Alcaldia de Promoció de la Vila, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Autoritzar l’exercici de l’activitat d’aparcament privat de vehicles a la 
societat SAREB, SA, ubicada al Torrent dels Lledoners xx, d’acord amb l’acta de 
control inicial favorable emès per l’enginyera municipal en data 07 d’abril 
d’enguany. 

 
 
13.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 14 al 18 
DE MARÇ DE 2016.( núm. 179 al núm. 196) 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia 
des del dia 14 al 11 de març de 2016. ( núm. 179 al núm. 196  ) 
ICIO_ININICIO_INCLUSION_PLANT 

_INCLUSION_PLANTI 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0179/2016 14/03/2016 CELEBRACIÓ FESTA A LA GATZARA PEL DIA 17 DE 
MARÇ 

DE0180/2016 14/03/2016 Retorn taxa UNED Sènior 

DE0181/2016 14/03/2016 MODIFICACIÓ PRESSUPOST EXP.:11/2016 

DE0182/2016 14/03/2016 Marcs Pressupostaris 2016 - 2019 

DE0183/2016 14/03/2016 Calçotada K80Net envelat Vil·la Flora 

DE0184/2016 14/03/2016 SENYALITZACIÓ ESTACIONAMENT T. LLEDONERS I 
RI. TORRE 

DE0185/2016 14/03/2016 Aprovació fra. núm., 1 Milena Ibáñez 

DE0186/2016 14/03/2016 DESPESES SETMANALS 6/2016 
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DE0187/2016 14/03/2016 Resolució expedients sancionadors trànsit 23-02-
16 

DE0188/2016 18/03/2016 Encàrrec defensa municipal RCA 428.2015 Sorea, 
SA 

DE0189/2016 18/03/2016 Encàrrec defensa jurídica RCA 10/2016 Sorea, SA 

DE0190/2016 18/03/2016 Autorització ús Masoveria - Colla de reis 

DE0191/2016 18/03/2016 Aprovació IRPF mes de febrer 

DE0192/2016 18/03/2016 Contractació subministrament roll up per a la 
mostra d'entitats 

DE0193/2016 18/03/2016 Sol·licitud suport Catàleg de serveis 2016 - 
Avantprojecte Odèon 

DE0194/2016 18/03/2016 Adjudicació servei d'assessorament jurídic a 
l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

DE0195/2016 18/03/2016 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA PLAÇA 
MERCAT 2015 

DE0196/2016 18/03/2016 Concessió llicència per assumptes propis Sr. S.C.G. 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA][INICIO_IN 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 11:10 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
La secretària      L’alcaldessa 
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Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola  
 
 
 
 
 
 
 
 


