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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE 
NOVEMBRE 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: 12.20 hores 
Hora que acaba: 16.00 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Expàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga (s’incorpora a les 13.00 hores) 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

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

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

Local de data  16.11.16  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
4) Aprovació relació de factures 
5) Aprovació relació de despeses 
6) Aprovació assistències a òrgans col·legiats, des del dia 15 d’octubre fins al 14 

de novembre de 2016 
7) Acceptació ajuts de la Diputació de Barcelona per a la realització d’accions en 

el marc del règim regulador del catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” 

8) Acceptació del recurs material de la Diputació de Barcelona, per a la 
realització de l’actuació “Acompanyament Tècnic nova Associació de 
Comerciants, en el marc del catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” 

9) Acceptació de la subvenció per a l’execució d’obres de restauració i 
conservació d’immobles de notable valor cultural –Reconstrucció Sala Odèon -  

10) Concessió de llicència d’obres menors al sanejament d’humitats a l’edifici 
situat a la Plaça Indústria, 1, on s’ubica el Centre de Recerca i Transferència 
Tecnològica Tèxtil – escola de Teixits de Canet de Mar  

11) Donar compte de la relació de decrets del 7 al 11 de novembre de 2016 (núm. 
1144 al núm. 1148) 
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12) Precs i preguntes 
 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16.11.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 16 de novembre 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 
 
1.- Escrit de data 10 de novembre de 2016, rebut del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya – Sala Contencioso Administrativo Secció Tercera, en relació 
al Recurs Ordinari (Ley 1998) 347/2010 – Secció TEJECUTANTE, interposat per 
ANIBEX TEN, S.L., reclamant es remeti certificació acreditativa sobre els extrems 
assenyalats amb “II DOCUMENTAL”, en el document adjunt a l’escrit. 
  
Se’n dóna compte  
 
2.- Escrit de data 3 de novembre de 2016, rebut del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 11 de Barcelona, en relació al Recurs Ordinari núm. 
458/2014-D, interposat per INVERMERCURY,SL, demanant que l’Ajuntament 
remeti, a la major brevetat, una certificació del Secretari  respecte als 
aparcaments coneguts com a “La Carbonella”, “El Palauet” i “Guardia Civil”. 
 
Se’n dóna compte 
 
3.- Escrit de data 3 de novembre de 2016, rebut del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11, de Barcelona, en relació al Recurs Ordinari núm. 
458/2014-D, interposat per INVERMERCURY,SL, reclamant aportació de 
documentació que es relaciona, relativa als aparcaments gratuïts situats al carrer 
Balmes, 18-22 i al carrer Drassanes del Pla, s/n , en el termini més breu possible. 
 
Se’n dóna compte 
 
3.- APROVACIÓ RELACIONS D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/45/2016 de data 17 de novembre de 
2016 per import de 2.113,57 €, corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
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necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat dels 
quatres membres presents dels cinc que integren la Junta de Govern Local: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/45/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
245 C.P.T. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 425,00 
247 C.R.R. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 63,72 
248 JA.A.G. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 281,25 
249 V.M.V. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 510,00 
250 I.S.F. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 250,00 
251 F.I.I. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 185,00 
252 I.S.F. despeses habitatge - reparacions 269,00 
253 JM. M.L. despeses habitatge - subministraments - AIGUA 43,80 
253 JM. M.L. despeses habitatge - subministraments - LLUM 85,80 

    
  

Import total relació BSGG/45/2016 2.113,57 
 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48021 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
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4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 

Vista la relació de despeses de data 16 de novembre de 2016, de l’Ajuntament  
per import de 224.382,83 €, corresponent a la relació F/2016/68. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2016, que fou aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
desembre de 2015.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals,  de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat dels quatres membres presents dels cinc que integren la 
Junta de Govern Local: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 23 de novembre  de 2016, de 
l’Ajuntament  per import de  224.382,83 €, corresponent a la relació F/2016/68. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
 

5.- APROVACIÓ DE RELACIÓ DE DESPESES  

Vista la relació de despeses de data 23 de novembre de 2016, de l’Ajuntament 
per import de  525,03 euros. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació jurídica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  per l’exercici de 2016, que fou aprovat 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de desembre de 2015.  

Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants del Text refós del Llei 
d’Hisendes Locals. 

Vist el Decret d’alcaldia núm. 743/2015 de 10 de juny, quan a delegacions 
d’alcaldia en Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat dels quatres membres 
presents dels cinc que integren la Junta de Govern Local: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 9 de novembre de 2016, de 
l’Ajuntament per import de 525,03 € segons el detall següent, 
 

Referència Fase Aplicació Import Text lliure 

 

22016004526 RC 
2016 11 
92000 23100 65,64 € MVM - DESPLAÇAMENTS A BCN i VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

22016004962 RC 
2016 30 
43000 23000 175,50 €  CT - ASSAMBLEA GRAL. D'ACTE, PRATO (ITALIA) 
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22016004958 RC 
2016 43 
13000 23100 22,80 € LG - DESPLAÇAMENT CIUTAT DE LA JUSTICIA BCN. (11/10/16) 

22016004963 RC 
2016 40 
23100 23100 97,67 € 

CONXA ZAPATA - DESPLAÇAMENTS (MAIG, JUNY, JULIOL i SETEMBRE 
2016) 

22016004964 RC 
2016 40 
23100 23100 59,39 € IG - DESPLAÇAMENTS VARIS 

22016004965 RC 
2016 40 
23100 23100 4,30 € MG - DESPLAÇAMENT MATARÓ REUNIÓ CONSELL COMARCAL (18/10/16) 

22016004966 RC 
2016 43 
13000 23100 6,28 € AS - DESPLAÇAMENT INSTITUT GUTTMANN (05/10/16) 

22016004967 RC 
2016 30 
43000 23100 52,58 € MD - DESPLAÇAMENT IGUALADA 

22016004968 RC 
2016 11 
92000 23100 2,28 € FT- DESPLAÇAMENTS VARIS DEL 7 A L'11 DE NOVEMBRE 2016 

22016004969 RC 
2016 10 
91200 23100 31,54 € CT - DESPLAÇAMENT FIRA MODERNISTA LA GARRIGA 

22016004970 RC 
2016 11 
92000 23100 7,05 € SM - DESPLAÇAMENT MUSEU DEL DISSENY BCN. 

 

 
525,03 
 

SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal, de l’any 2016.  

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de factures en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 

6.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, DES DEL DIA 15 
D’OCTUBRE FINS AL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb 
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a 
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple 184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora 50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes 50,00 euros 
 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 
 
Atès que el mateix acord estableix que la Sra. Blanca Arbell Brugarola, el Sr. 
Laureà Gregori Fraxedas, el Sr. Àngel Lopez Solà, la Sra. Esther Agulló Renau, la 
Sra. Misericòrdia Tenas Martínez i la Sra. M. Assumpta Revoltos Vaquer, estableix 
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial i n’estableix la 
retribució.  
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Atès que el Ple Municipal de data 29 de desembre de 2015, va acordar que el Sr. 
Quirze Planet Rovira, exerciria el seu càrrec amb dedicació parcial i n'establia la 
retribució.  
 
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local 
els dies 19 i 26 d’octubre i 2 i 9 de novembre de 2016, segons les quals el Sr. 
Lluís Llovet Bayer i el Sr. Jesús Marín Hernández han assistit a totes les sessions 
celebrades.  
 
Vista l’acta de la Comissió Assessora del dia 18 d’octubre de 2016, segons la qual 
hi han assistit el Sr. Lluís Llovet Bayer, el Sr. Antoni Romero Carbonell, la Sra. 
Raquel Serra Lerga, la Sra. Sílvia Tamayo Mata i el Sr. Pere Xirau Esparrech.  
 
Vista l’acta del Ple Municipal del dia 20 d’octubre de 2016, segons la qual hi han 
assistit el Sr. Marc Jiménez Torres, la Sra. Maria Àngels Isart Falceto, el Sr. Lluís 
Llovet Bayer, el Sr. Josep Maria Masvidal Serra, el Sr. Antoni Romero Carbonell, 
la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Cristina Soler Vílchez, la Sra. Sílvia Tamayo 
Mata i el Sr. Pere Xirau Esparrech.  
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
els articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
En ús de les atribucions conferides per l’Alcaldia, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat dels quatres 
membres presents dels cinc que integren la Junta de Govern Local: 
 
PRIMER.- Aprovar les indemnitzacions a membres de la corporació per 
assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part 
corresponent al període comprès entre 15 d’octubre i el 14 de novembre, amb el 
següent detall: 
 
Cognoms i Nom Import 
Jiménez Torres, Marc 184,42 € 
Isart Falceto, M. Àngels 184,42 € 
Llovet i Bayer, Lluís 1.707,74 € 
Marin Hernández, Jesús 1.473,32 € 
Masvidal Serra, Josep M. 184,42 € 
Romero Carbonell, Antoni 234,42 € 
Serra Lerga, Raquel 234,42 € 
Soler Vílchez, Cristina 184,42 € 
Tamayo Mata, Sílvia 234,42 € 
Xirau Esparrech, Pere 234,42 € 
TOTAL 4.856,42 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 4.856,42 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200/ 23301. 
 
TERCER.- Comunicar aquest Acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de 
Recursos Humans, per a la seva efectivitat.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò establert en la base 56 de les Bases d’execució 
del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes previstos en 
l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de mar, i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, segons apartat 3r del mateix article. 
 
 
7.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS 2016 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona  en reunió de 17 de 
desembre de 2015, va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” , el Catàleg de serveis de l’any 2016, el seu règim regulador i la 
convocatòria per a la concessió de recursos. 
 
Vist que l’esmentat règim estableix que els ajuts econòmics inclosos en el Catàleg 
es concedeixin per mitjà del procediment de concurrència competitiva, previ 
estudi i comparació de les sol3liciutds presentades, i una vegada valorades i 
classificades de conformitat amb els criteris de valoració prèviament establerts. 
 
Atès que mitjançant Decret 63/2016 de 1 de febrer de 2016 de l’Alcaldia 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts 
gestionats per la regidoria de joventut. 
 
Atès que s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de 
maig de 2016 la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics 
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” amb la relació aprovada corresponent a aquest ajuntament En ús de 
les atribucions conferides per l’Alcaldia, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Joventut, s’acorda per unanimitat dels quatres membres 
presents dels cinc que integren la Junta de Govern Local: 
 
PRIMER.- Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc 
del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”: 
 
Recurs econòmic  Finançament de l’àmbit d’igualtat i ciutadania 
Actuació Finançament de l’àmbit d’igualtat i ciutadania 2016 
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Codi xarxa  16Y221433 
Import concedit 18.880 € 
 
Recurs econòmic  Promoció de la salut 
Actuació Promoció de la salut als centres de secundària 2016 
Codi xarxa  16Y220511 
Import concedit 2.000 € 
 
Recurs tècnic PENSA-Jove, suport tècnic específic 
Classe de recurs Redacció de plans, projectes i informes 
Actuació Participació dels i les joves en la diagnosi del Pla 
Codi xarxa  16Y222792 
 

SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2016. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.- Notificar a la Diputació de Barcelona l’adopció dels acords.  
 
 
 
8.-  PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA PER A LA REALITZACIO DE L’ACTUACIÓ 
“ACCOMPANYAMENT TÈCNIC NOVA ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS, EN EL 
MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2016 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2016-2019” 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar 
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la 
metodologia d’implementació de les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de 
referència. 

Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com l'instrument preferent 
per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència local de la Diputació de Barcelona, 
que té com objectiu principal reforçar els instruments i les accions generades des dels 
governs locals amb mires a afavorir l'exercici de les seves competències des de la 
col•laboració interadministrativa i el ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un 
sistema de cooperació centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la 
diversificació econòmica del territori. 

Atès que el Protocol general configura els Catàlegs de concertació com un dels instruments 
que, juntament amb les Meses de concertació i els Programes complementaris, preveuen i 
orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de cooperació. 

Atès que mitjançant Decret 728/2016 de 28 de juliol de 2016 de l’Alcaldia l’Ajuntament de 
Canet de Mar va aprovar la sol·licitud del recurs material “Acompanyament tècnic nova 
associació de comerciants” en l’àmbit de les polítiques de desenvolupament del teixit 
comercial urbà. 
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Atès que la Diputació de Barcelona, en data 3 de novembre de 2016, ha notificat a aquest 
Ajuntament l’atorgament de l’esmentat recurs amb codi d’actuació 16/Y/229428, de 
conformitat amb la  proposa de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica, s’acorda 
per unanimitat dels quatres membres presents dels cinc que integren la Junta de 
Govern Local: 
 

PRIMER.- Acceptar el següent recurs material de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de les 
polítiques de desenvolupament del teixit comercial urbà. 
 

Còdi XGL Centre gestor Actuació  

16/Y/229428 Servei de comerç urbà Acompanyament tècnic nova associació de comerciants 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert en 
el Règim de concertació i en la convocatòria 2016. 
 
TERCER.-. Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
 
9.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A 
L’EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE 
NOTABLE VALOR CULTURAL – RECONSTRUCCIÓ DE LA SALA ODÈON. 
 
Atès que la resolució CLT/910/2016, de 26 de febrer, aprova les bases 
específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del 
patrimoni cultural. 
 
Atès que d’acord amb aquestes bases l’Ajuntament de Canet de Mar va presentar 
una sol·licitud per al projecte de la Reconstrucció estructural de l’edifici de 
l’Odèon, que pretén recuperar el volum del projecte de Rafel Masó de l’any 1923, 
i que va caure en l’accident de novembre de 2007. 
 
Atès que l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya 
ha publicat una proposta provisional de la concessió d’ajuts que en allò que ens 
pertoca diu el següent: 

Codi expedient: CLT004/16/00202 
Descripció acció: Reconstrucció estructural de la sala Odèon de Canet de 
Mar 
Import: 135.586€ 
Partida pressupostària: D/760000104/4431/0052 
Import any 2016: 86.775,04€ 
Import any 2017: 48.810,96€ 

 
Atès que d’acord amb les instruccions s’ha de presentar en el termini de 10 dies 
hàbils des de l’endemà de la publicació (17/11/2016) el document d’acceptació de 
l’ajut, i que en cas de no presentar-se dins el termini s’entendrà que es desisteix 
de l’ajut. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, s’acorda per 
unanimitat dels quatres membres presents dels cinc que integren la Junta de 
Govern Local: 
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PRIMER.- Acceptar l’ajut atorgat per la Generalitat de Catalunya per a la 
reconstrucció de la sala Odèon amb les dades següents:  

Codi expedient: CLT004/16/00202 
Descripció acció: Reconstrucció estructural de la sala Odèon de Canet de 
Mar 
Import: 135.586€ 
Partida pressupostària: D/760000104/4431/0052 
Import any 2016: 86.775,04€ 
Import any 2017: 48.810,96€ 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de l’ajut s’ajustarà a allò establert 
en les bases generals i específiques de l’ajut. 
 
TERCER.- Notificar a intervenció l’acceptació d’aquest ajut. 
 
QUART.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
 
10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER AL SANEJAMENT 
D’HUMITATS A L’EDIFICI  SITUAT A LA PLAÇA INDÚSTRIA, 1, ON S’UBICA 
EL CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA TÈXTIL – 
ESCOLA DE TEIXITS DE CANET DE MAR. 
 
 
Atès que en data 11/05/2016 (RE2779) té entrada l’escrit en virtut del qual el 
senyor Jaume Ciurana Llevadot, actuant en representació de la Diputació de 
Barcelona, comunica que la Diputació de Barcelona té previst realitzar les obres 
corresponents als treballs de sanejament d’humitats per filtracions d’aigua a 
través del terrat a l’Escola Tèxtil de Canet de Mar i sol·licita que les obres 
previstes siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal, a efectes 
d’aplicació de la bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (art. 5è, apartat 2.1 de l’ordenança fiscal núm. 5), per 
concórrer les circumstàncies previstes a l’article esmentat i per tractar-se d’obres 
a executar en un equipament d’ús cultural i públic. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 28 de juliol de 2016, 
aprova la declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres de 
sanejament d’humitats per filtracions d’aigua a l’Escola Tèxtil de Canet de Mar. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 19/10/2016 per la Diputació de Barcelona, 
per a l’obtenció de llicència d’obres menors per al sanejament d’humitats per 
filtracions d’aigua a través del terrat a l’edifici situat a la Plaça Indústria, 1, pel 
carrer Sant Pere, on s’ubica el Centre de Recerca i Transferència Tecnològica 
Tèxtil – Escola de Teixits de Canet de Mar (CRTT – Escola de Teixits). 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 21/10/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en 
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sanejar les humitats provocades per filtracions d’aigua a través del terrat a 
l’edifici situat a la Plaça Indústria – carrer Sant Pere. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 3.851,00 € (IVA exclòs).  
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors per a sanejament d’humitats per filtracions d’aigua a través del terrat, 
amb les següents condicions: 
 

 Donat que l’edifici de la Plaça Indústria, 1, es troba inclòs al catàleg del 
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell de 
protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 064, essent objecte de 
protecció: 
 
1. La conformació volumètrica de l’edifici de l’escola així com la integritat de 

les seves façanes (excepte l’annex posterior del carrer Sant Pere). 
2. La integritat de la nau industrial Floris-Busquets, tant pel que fa a la seva 

estructura com a la definició volumètrica, composició de façanes i 
ornamentació amb esgrafiats. 

3. Elements auxiliars de tancament, portes de ferro forjat. 
4. Arbrat de l’era davantera. 
 
Les obres de conservació que es realitzin no podran alterar la imatge i 
característiques arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements 
especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  
 

 Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on 
s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques originals. 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, 
caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 21/10/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 21/10/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada 
per la Diputació de Barcelona, per al sanejament d’humitats per filtracions 
d’aigua a través del terrat a l’edifici situat a la Plaça Indústria, 1, pel carrer 
Sant Pere, on s’ubica el Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil – 
Escola de Teixits de Canet de Mar (CRTT – Escola de Teixits), s’emet el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
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comú de les administracions públiques, va documentada en els termes que 
estableix la normativa aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall 
suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, 
tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de 
Canet de Mar, com a BCIL (fitxa B 064), essent-ne objecte de protecció els 
elements descrits a l’informe tècnic de data 21/10/2016.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que 
disposa l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 
Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” 
(BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran 
autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre 
que no alterin de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques 
de l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les 
fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent 
del Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els 
objectes de protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris 
d’intervenció indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la 
Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura 
que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 
 
A l’informe tècnic es posa de manifest que les obres previstes s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, si bé imposa un seguit de 
condicions a tenir en compte en el desenvolupament de l’obra. 
 
Tercer.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, 
cal efectuar la liquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul 
següent: 
 

1. Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
 Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quart.- Pel que fa l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), 
caldria fer l’ingrés de liquidació del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 3.851,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
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Pressupost Tipus  Total 
3.851,00 € 4%  154,04 € 
 
No obstant, en data 11/05/2016 RE2779, el senyor Jaume Ciurana Llevadot, 
actuant en representació de la Diputació de Barcelona, sol·licita que les obres 
previstes siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal, a efectes 
d’aplicació de la bonificació del 95% en la quota de l’ICIO, per concórrer les 
circumstàncies previstes a l’article 5è, apartat 2.1 de l’ordenança fiscal 
municipal núm. 5 i per tractar-se d’obres a executar en un equipament d’ús 
cultural i públic. 
 
La declaració sol·licitada s’aprova en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament, 
en sessió ordinària del dia 28/07/2016, segons consta al certificat emès per la 
secretària accidental de l’Ajuntament, de data 01/08/2016. 
 
Vist l’acord esmentat, procedeix l’aplicació de la bonificació sol·licitada, d’acord 
amb el càlcul següent: 
 
Pressupost.................................................... 3.851,00 € 
Tipus 4%........................................................ 154,04 € 
Bonificació 95% .............................................. 146,34 € 
Quota a liquidar  .............................................. 7,70 € 
 
Cinquè.- Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de 
la construcció, atès que el Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil 
– Escola de Teixits de Canet de Mar (CRTT – Escola de Teixits) és un bé de 
domini públic, la Diputació de Barcelona, com a propietària de l’immoble, es 
troba exempta de l’obligació de constituir les garanties en concepte de la 
gestió dels residus i de reposició dels béns municipals, de conformitat amb el 
que disposa l’article 173.2 de la Llei 2/2004, de 5 de març, reguladora de les 
Hisendes Locals, segons el qual: 
 
“Els tribunals, jutges i autoritats administratives no podran despatxar 
manaments d’execució ni dictar providències d’embargament contra els drets, 
fons, valors i béns de la hisenda local ni exigir fiances, dipòsits i caucions a les 
entitats locals, excepte quan es tracti de béns patrimonials no afectats a un ús 
o servei públic.” 
 
Sisè.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de 
llicència d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació 
privativa de domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la 
mateixa Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública 
complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució 
de l’actuació han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal 
destacar-ne el fet que s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències 
que complementen, segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida 
Ordenança. 
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Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar 
la via pública en el transcurs de les obres. 
 
Setè.- 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  
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 això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic 
de data 21/10/2016, i previ ingrés dels imports següents: 

 
-ICIO ........................................................... 7,70 € 
-Taxa urbanística ......................................  168,21 €” 

 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
Atès que consta acreditat a l’expedient que en data 03/11/2016 s’ha efectuat 
l’ingrés de les quantitats pendents corresponents a ICIO i taxes urbanístiques, per 
import de cent setanta-cinc euros amb noranta-un cèntims (175,91 €). 
 
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 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat dels quatres membres 
presents dels cinc que integren la Junta de Govern Local: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Diputació de Barcelona, per al 
sanejament d’humitats per filtracions d’aigua a través del terrat a l’edifici situat a 
la Plaça Indústria, 1, pel carrer Sant Pere, on s’ubica el Centre de Recerca i 
Transferència Tecnològica Tèxtil – Escola de Teixits de Canet de Mar (CRTT – 
Escola de Teixits), sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
següents condicions: 
 
 Donat que l’edifici de la Plaça Indústria, 1, es troba inclòs al catàleg del 

patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell de 
protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 064, essent objecte de 
protecció: 

 
1. La conformació volumètrica de l’edifici de l’escola així com la integritat de 

les seves façanes (excepte l’annex posterior del carrer Sant Pere). 
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2. La integritat de la nau industrial Floris-Busquets, tant pel que fa a la seva 

estructura com a la definició volumètrica, composició de façanes i 

ornamentació amb esgrafiats. 

3. Elements auxiliars de tancament, portes de ferro forjat. 

4. Arbrat de l’era davantera. 

 
Les obres de conservació que es realitzin no podran alterar la imatge i 
característiques arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements 
especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  

 
 Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on 

s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques originals. 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de set euros amb 
setanta cèntims (7,70 €) i en concepte de taxes urbanístiques, la quantitat de 
cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €). 
  
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 

Essent les 13.00 hores, s’incorpora la Tinent d’Alcalde senyora Raquel Serra 
Lerga. 

 

11.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 7 al 11  
DE NOVEMBRE DE 2016 (del núm. 1144 al núm. 1148)T 
IINI_CLUSION_PLANTILLA] 
N_INCUSION_PLANICIO_INCLUSION_PLANTILLA] 
 

Num. Decret Data Títol 

 

DE1144/2016 07/11/2016 FESTA DAU AL SET EL DIA 10 DE NOVEMBRE 

DE1145/2016 08/11/2016 Canvi de nom ninxol num. 181 
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DE1146/2016 08/11/2016 Canvi de nom ninxol num. 577 

DE1147/2016 08/11/2016 Concessió subvenció Associació Colla de Reis 

DE1148/2016 09/11/2016 Nomenament sergent accidental 
[FIN_INCLUSI 
ON_PLANTILLA] 
1212TILLA]  
12.-  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 d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
 
12.1.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT BESTRETA ALS CENTRES EDUCATIUS 
DE L‘IMPORT DE L’ATORGAMENT INICIAL DELS AJUTS INDIVIDUALS  DE 
MENJADOR DEL CURS 2016-2017 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 de novembre de 
2016 va acordar l’acceptació de l’atorgament inicial dels ajuts individuals de 
menjador del curs 2016-2017  
 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació següent: 
 
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017, 
emet l’informe següent: 
 
En data 13 d’octubre de 2016 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució, mitjançant Decret núm.341/16 de data 5 d’octubre de 2016, 
de l’ atorgament dels ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017.   
 
 Al municipi de Canet de Mar han presentat sol·licitud 170 famílies,  34 de les 
quals reben l’atorgament d’ajut de menjador per part del Consell Comarcal del 
Maresme. En total 49 alumnes es beneficien dels  ajuts de menjador en 
l’atorgament inicial. 
  
L’import dels ajuts individuals es calcula tenint en compte els dies de curs amb 
serveis de menjador escolar, segons els imports del servei aprovats pel Consell 
Escolar de cada centre sempre que no superi l’import màxim fixat pel 
Departament d’Ensenyament, En casos excepcionals d’alumnes d’alt risc social, 
l’ajut pot arribar al 100% de l’import del menú, segons els imports aprovats pel 
Departament d’Ensenyament. 
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L’import de l’atorgament inicial que ha notificat el Consell Comarcal del Maresme 
és de 29.354,56€, amb la distribució per centres que es mostra al quadre 
següent: 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 28 16.817,66€ 
Escola Turó del drac 11 6.584,40€ 
Escola FEDAC 3 2.194,80€ 
Col·legi Yglesias 4 1.664,70€ 
Col·legi La Presentació 1 446,40€ 
Escola Serena Vall 1 1.097,40€ 
Escola Sant Pau 1 548,70€ 

TOTAL 49 29.354,06 
 
Una vegada comunicats els ajuts a les famílies i als centres escolars s’ha detectat 
les incidències següents: 
 
Centre educatiu Incidència 
FEDAC Canet -2 alumnes són en una altre centre 
Escola Serena Vall +1 alumne que consta al FEDAC 
Escola Joan Maragall +1 alumne que consta al FEDAC 
 
 
 
 
El global d’ajuts per centre queda de la manera següent: 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 28 16.817,66€ 
Escola Turó del drac 11 6.584,40€ 
Escola FEDAC 1 548,70€ 
Col·legi Yglesias 4 1.664,70€ 
Col·legi La Presentació 1 446,40€ 
Escola Joan Maragall 1 548,70€ 
Escola Serena Vall 2 2.194,80€ 
Escola Sant Pau 1 548,70€ 

TOTAL  29.354,06 
 
L’Ajuntament de Canet tramita una bestreta de l’import del primer atorgament 
per tal que aquests puguin fer efectius els ajuts a les empreses de menjador. 
L’Escola Sant Pau del Sant Pol de Mar presta el servei de menjador mitjançant el 
Consell Comarcal del Maresme, per la qual cosa, aquest gestiona directament el 
pagament dels ajuts i no en transfereix  l’import a l’ajuntament .  El detall del 
pagament corresponent al primer trimestre del curs 2016-2017 és el següent: 
 
Centre educatiu Import atorgat Import bestreta 
Escola Misericòrdia 15.732,65€ 5.244,2€ 
Escola Turó del drac 6.584,40€ 2.194,8€ 
Escola FEDAC 548,70€ 182,9€ 
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Col·legi Yglesias 1.664,70€ 554,9€ 
Col·legi La Presentació 446,40€ 148,8€ 
Escola Joan Maragall 548,70€ 182,9€ 
Escola Serena Vall 2.194,80€ 731,6€ 
Escola Sant Pau 548,70€ ---- 
TOTAL 29.354,06 9.423,01€ 
 
Vist això, i un cop examinada la documentació de referència, de conformitat amb 
la proposta de la Regidoria delegada d’Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Tramitar amb càrrec a la partida 51 32000 48001 el pagament d’una 
primera bestreta a compte de la subvenció, corresponent a un terç de la mateixa,  
per a cadascun dels centres educatius on es troben escolaritzats els infants 
beneficiaris dels ajuts de menjador, segons el detall següent: 
 
Centre educatiu Import atorgat Import bestreta 
Escola Misericòrdia 15.732,65€ 5.244,2€ 
Escola Turó del drac 6.584,40€ 2.194,8€ 
Escola FEDAC 548,70€ 182,9€ 
Col·legi Yglesias 1.664,70€ 554,9€ 
Col·legi La Presentació 446,40€ 148,8€ 
Escola Joan Maragall 548,70€ 182,9€ 
Escola Serena Vall 2.194,80€ 731,6€ 
Escola Sant Pau 548,70€ ---- 
TOTAL 29.354,06 9.423€ 
 
 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria 
Municipal. 
 
USON_PLANTILLA] 
13.- 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 16.00 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Blanca Arbell i Brugarola  
 
 
 
 


