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A la vila de Canet de Mar,  6 de juny de 2018. 

REUNITS 

D'una  part  Blanca  Arbell  Brugarola,  alcaldessa  de  I'Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  amb  DNI  núm. 
XXXXXXXXXX fent ús de les atribucions que li atorga l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya (TRLMC), 
legítimament facultada  pel decret 744/2018. S'adjunta al present  conveni certificat de l'al·ludit  acord 
com annex  1 ; assistida per la senyora Cristina Cabruja Sagré, secretaria accidental de la Corporació, 
que dona fe de l'acte, d'acord amb les funcions professionals própies dimanants del Reial Decret 
1174/1987, de 18 de setembre. 

 
1   de l'altra Cristina Maria Salad Garcia de Vinuesa, amb domicili al carrer Mas Feliu núm. 39 de Canet de 
Mar, amb DNI núm.XXXXXXXXXX en qualitat de presidenta de l'entitat "Canet Pro Música" (en 
endavant CPM).  S'adjunta al present conveni coma  annex 11, certificació literal de l'acord del seu 
nomenament, així com una cópia deis estatuts de l'entitat, legalment inscrita en el registre d'associacions 
del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya i en el llibre registre d'entitats ve"inals de 
I'Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Reconeixent-se  mútuament les capacitats jurídica i  d'obrar necessaries  i suficients per  formalitzar el 

AMENT present conveni, en la qualitat amb la que actuen 
 

MANIFESTEN 
 

 
1.  En  data 15  de novembre  de 2005  es  va formalitzar  un conveni  sígnat entre la  Diputació de 

Barcelona i I'Ajuntament de Canet de Mar en virtut del qualla  primera cedía al segon l'ús de l'edifici 
de la seva propietat situat al Passeig de la Misericordia, número 13, de Canet de Mar, inscrit a 
l'inventari de béns de la Diputació de Barcelona amb el codi F000078 quant al terreny, i amb el 
codi F001032 quant a la construcció. La naturalesa jurídica del bé provincial és de domini públic, 
afectat a un servei públic i es troba, també, inscrita  l'inventari de béns de I'Ajuntament de Canet de 
Mar, amb el núm. 8 de l'epígraf 4, corresponent a béns i drets de tercers dipositats o lliurats a l'ens 
local i revertibles al seu favor. 

 

 
2.  En data 14 de novembre de 2009 va finalitzar la vigencia del conveni de cessió d'ús esmentat al 

paragraf anterior i I'Ajuntament de Canet de Mar, mitjanc;:ant escrit de data 12 de febrer de 2009, va 
sol·licitar la continurtat de la col·laboració ambla Diputació de Barcelona per tal de destinar l'edifici 
a I'Escola de Música del municipi. 

 
 

3.  En data 15 d'octubre de 2009, la Junta de Govern Local de I'Ajuntament de Canet de Mar acorda 
aprovar !'anterior conveni, el qual ha estat formalitzat amb la Diputació de Barcelona en data 15 de 
novembre de 2009. 

 
 

4.   En data 12 de setembre de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va acordar 
prorrogar el conveni d'autorització d'ús de la finca situada al passeig de la Misericordia número 13, 
signat  el 15  de novembre  de 2009, a favor de I'Ajuntament  de Canet de Mar, per al període 
compres entre el15  de novembre de 2011 i el 14 de novembre de 2017. 

 
5.  En data 27 de febrer de 2018 es va signar nou conveni d'autorització d'ús de la finca situada  al 

passeig  de la Misericordia, núm. 13 de Canet de Mar. El conveni té una durada de 4 anys, 
d'acord amb el que es preveu a l'article 49h).1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de regim jurídic 
del sector públic i finalitzara  el14  de novembre de 2021. 

 
 

6.     La finalitat del present conveni és possibilitar la ubicació en l'edifici objecte de cessió, de CPM, 
de manera que no podra ser utilitzat amb finalitats diferents a aquesta activitat cultural. 

 

 
7.  CPM és una entitat inscrita en el registre d'entitats ve·inals de I'Ajuntament de Canet de  Mar amb 

el núm. 36. El seu objecte consisteix, d'acord amb l'article quart deis seus estatuts, en: 
 

1.  reunir els habitants de Canet peral coneixement, cultiu, foment i difusió de la 
música en concret i de l'art en general. 

2.  assegurar una difusió tan amplia com sigui possible de les activitats que es 
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realitzin, així com de les idees i experiéncies  deis seus membres. 
3.  assegurar  una  estreta  cooperació  entre  els  seus  membres,  coordinant   els 

seus esforc;:os i agrupant  els seus mitjans, per aconseguir  un fi comú. 
4.  assegurar  una difusió tan amplia com sigui possible  de les informacions de 

les  activitats  artístiques  que  es  portin  a terme  en el nostre  entorn: Canet, 
Maresme, Barcelonés,... 

5.    fomentar  l'accés   a  les  nostres  activitats  especialment   als  joves,  nens  i 
persones menys afavorides  económicament 

6.    facilitar els intercanvis  d'artistes 
7.  organitzar cursos,  seminaris,  concerts, audicions, col·loquis i concursos 
8.  col·laborar amb altres entitats de Canet i les seves activitats 
9.  realitzar qualsevol  activitat  que contribueixi  al millar compliment  de les seves 

finalitats socials. 
 

8.   CPM  és  !'única  entitat  cultural  de  dret  privat  que    presta  l'activitat  d'escola  de  mus1ca en  el 
municipi  de Canet de Mar; d'altra  banda,  l'al·ludída activitat es considera  socialment  interessant 
pera la població, per la qual cosa pot ésser qualificada  d'utilitat pública o d'interés social, puix que 
es desenvolupa  en benefici d'interessos  de caracter  municipal i és convenientment valorada  pels 
usuaris  deis serveis que ofereix i adhuc  pel propi Ajuntament.  Des d'aquest  aspecte  cal palesar 
que, en el present cas, concorren  tots els elements  que l'article 118 del ROAS estableix  per a la 
delimitació   de  l'acció   municipal   de  foment,   essent   l'al·ludida   activitat     susceptible   d'ésser 
beneficiaria  de les subvencions  que anyalment  concedeix  I'Ajuntament  de Canet de Mar, d'acord 
amb  la corresponent  ordenanc;:a reguladora a la que  es fa esment  en el subsegüent  apartat  7 
d'aquesta part expositiva. 

 
9.  CPM  no  és, dones,  un  servei  públic  que  prestí  la  municipalitat.  CPM porta  constituida com  a 

entitat  que  col·labora  en  la satisfacció  de  les  necessítats  i aspiracions  de  la  comunitat  vernal 
esmentades,  des de 1'1 de novembre  de l'any 1989. 

00. CPM,  com  a entitat privada,  no  resta  en  relació  de dependencia  respecte  de I'Ajuntament  de 
\J  Canet  de Mar,  que no dirigeix  la  seva  activitat  ni   presta  la seva  conformitat  als actes  que  de 

l'al·ludida entitat dimanen. 
 

11.  L'article 4 de l'ordenanc;:a  municipal  de subvencions, aprovada  pel Pie ordinari    I'Ajuntament  de 
Canet  de Mar de data 25 de gener  de 2018 i publicada  en el Butlletí  Oficial de la Provincia, de 
data 2 de marc;: de 2018, estableix el régim jurídic de les subvencions  que concedeixi I'Ajuntament 
de Canet de Mar, a través de la corresponent convocatoria  pública i l'article 11 estableix la forma 
de concessió  directa, quan estiguin nominativament previstes  en el pressupost  i quan s'acreditin 
raons  d'interés  públic,  social,  económic   o  humanitari,   o  altres  degudament   justificades   que 
dificultin la seva adjudicació en régim de concurrencia competitiva. 

 
12.  CPM, com a entitat cultural i educativa,  té cedit, al dia de la data, per I'Ajuntament  de Canet  de 

Mar, i des del 2002, l'immoble al que es fa esment  en els anteriors expositius  1 i 2, amb !'única 
finalitat que hi pugui dur a terme el seu objecte social. Per la seva banda, CPM ha mostrat el seu 
interés  en poder continuar  utilitzant  l'al·ludit immoble,  a l'objecte  de destinar-lo  a seu social  de 
l'entitat i a l'impartiment de les matéries de l'ensenyament musical (LOGSE) als usuaris del servei 
que  presta,  així  com  la  resta  d' activitats  col·laterals   necessaries  per  tal  de  poder-se  impartir 
adequadament   l'al·ludida   disciplina.      D'altra   banda,   I'Ajuntament   de  Canet  de   Mar   valora 
idóniament  la destinació  de l'al·ludida  construcció  a aquestes  finalitats,  donada  la concordanc;:a 
entre l'activitat propasada per CPM i la finalitat a la que s'ha de destinar, segons cessió efectuada 
per la Diputació de Barcelona. Existeixen, dones, raons suficients que justifiquen l'oportunitat  de 
l'al·ludida cessió d'ús a precari. 

 
13.  Ultra l'al·ludida  cessió d'ús, I'Ajuntament de Canet de Mari CPM estan interessats  a continuar  la 

línia  de col·laboració  mútua  que  redundi  positivament  en la prestació  de l'al·ludida  activitat  als 
usuaris, col·laboració  que es canalitzara  a través del present conveni, respecte del qual ambdues 
parts, en la representació  que ostenten, manifesten  el seu consentiment  en obligar-se  en base als 
següents 

 
PACTES 

 
PRIMER.-  Objecte, naturalesa i rendiment social. 

 
1.  És objecte d'aquest conveni la regulació  de les línies de col·laboració  mútua   entre I'Ajuntament 

de Canet de Mar i CPM, encaminades a facilitar l'impartiment de coneixements musicals,  tant de 
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base  teórica  com practica,  així com   la vinculació de l'activitat  de música  amb  l'entorn  social  i 
cultural;  a títol exemplificatiu  aquestes  disciplines  podran  abastar el llenguatge  musical,  la teoria 
de la música, l'harmonia, el contrapunt, les técniques  d'instrumentació i d'orquestració, el cant i el 
conjunt  coral,  la música  de cambra  i el domini  deis  instruments  com el piano,  el violí, la flauta 
travessera,  el  clarinet,   l'oboé,  el  fagot  i qualsevol   altre  que  integri  l'orquestra.   Les  classes 
s'adregaran prioritariament  a la població  infantil i juvenil  de Canet de Mar. En aquesta  dimensió, 
el   present   conveni   es   regira   per   l'ordenan<;:a   municipal   reguladora   de   la   concessió    de 
subvencions en els ambits  cultural,  educatiu,  social,  artístic,  esportiu,  de promoció  económica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre analeg, per I'Ajuntament de Canet de Mar. 

 
2.  També  és objecte  del present  conveni  la  cessió  d'ús  en precari  de tota la unitat  constructiva, 

situada  al passeig  de la Misericordia núm.  13, del terme  municipal  de Canet de Mar,  inscrita  a 
l'inventari municipal  de béns de I'Ajuntament amb el núm. 8 de l'epígraf 4, béns i drets de tercers 
dipositats  o lliurats a l'ens local i revertibles  al seu favor. La present cessió d'ús en precari es fa a 
CPM,  que ocupara la totalitat de l'espai pera desenvolupar-hi les seves activitats própies  i, més 
concretament, per destinar-lo a seu social i a impartir la totalitat deis ensenyaments  musicals,  així 
com a la resta d'activitats col·laterals necessaries per tal de poder-se ensenyar adequadament 
l'al·ludida disciplina.  En aquesta segona modalitat de col·laboració es valoren prioritariament 
motivacions   de  prestació  de  serveis  i activitats  culturals  i educatives  que,  en ter  prevaler  un 
rendiment  social  per damunt  de  la  rendibilitat  económica, justifiquen  l'abséncia  d'una 
contraprestació onerosa  per part  de CPM,  que  ostentara  la condició  de precarista  de l'immoble 
durant  tota  la duració  del present  conveni.  CPM  no podra  canviar  el destí  de l'espai  cedit  en 
precari,  ni utilitzar-lo pera usos diferents  deis expressats,  ni tampoc arrendar, traspassar  ni cedir 
a  tercers,  ni tan sois  temporalment ni a títol  de  precari,  tot o part  de l'espai cedit  en precari. 
Aquesta  cessió  en precari es regira  pels  articles  72 a 76 del Reglament  de patrimoni  deis  ens 
locals  de Catalunya,  aprovat per Decret  336/1988,  de 17 d'octubre  (RPEL), quedant  exclós de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de contractes  del sector públic. 

 

 
SEGON.- Posició de I'Ajuntament de Canet de Mari responsabilitats. 

 
 

1.  Amb la signatura d'aquest conveni I'Ajuntament de Canet de Mar no esdevé titular de l'activitat  de 
l'escola  de música, que continuara  ostentant  la seva consideració privada, baldament  es presti al 
públic;  tot aixó sense perjudici de qué,  en la línia de col·laboració hi ha establerta,  I'Ajuntament 
de  Canet  de  Mar  estableixi  aquells  mecanismes adients  per  garantir  la  qualitat  del  servei  i 
d'incidir  en la millora de la qualitat pedagógica del servei de música. 

 

 
2.   CPM, com a titular de l'activitat privada,  assumeix  íntegrament  la responsabilitat  derivada  del seu 

funcionament, obligant-se  des  d'ara  a rescabalar I'Ajuntament   de  Canet  de  Mar  l'import   deis 
danys  i perjudicis  que es poguessin  produir  en les persones,  béns i espais cedits  en ús, sense 
perjudici  del seu dret a reclamar l'import als causants  directes deis danys. 

 

 
L'Ajuntament de Canet de Mar no es fa responsable ni directament  ni indirecta  deis danys,  tant 
materials  com personals o morals, que per acció o omissió de qualsevol classe es puguin produir, 
en  el recinte  de  l'espai  cedit,  a persones   usuaries,   visitants  amb  alguna  relació  amb  CPM  o 
simplement  tercers,   declarant-se   expressament    que  el  precarista   no  resta  en  relació   de 
dependencia respecte  de l'ens  local  cedent,  als efectes  d'alló  previst  a l'article  120.3  del Codi 
Penal. 

 

 
TERCER.- Vigencia. 

 
 

1.  El termini  de  vigencia  del present  conveni  s'estendra  durant  el curs  2017/2018,  des  de 1'1 de 
setembre  de 2017 al 30 de juny de 2018, llevat que la Diputació de Barcelona iniciés, abans de la 
data   de  venciment,   un  procediment   per  a  la  devolució   de  l'immoble,  supósit   en  el  que 
I'Ajuntament, a la seva vegada, iniciaría  també  un procediment  administratiu  per a l'extinció  del 
precari, en els termes de l'article 76 i concordants del RPELC. 

 
 

2.   Finalitzada  la  vigencia   del  present   conveni,  I'Ajuntament  de  Canet   de  Mar  efectuara   un 
replantejament de les obligacions,  per ampliar-les o restringir-les en funció de la situació de CPM, 
de les necessitats  de la població i de les disponibilitats económiques de I'Ajuntament  de Canet de 
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Mar. 
 

3.  Si alguna de les parts signataries volgués rescindir unilateralment el conveni hauria de comunicar 
el preavís a l'altra part amb tres mesos d'antelació a la finalització. 

 
4.  La cessió temporal d'us de l'immoble origina únicament una situació de possessió precana 

essencialment revocable  per  raons  d'interés  públic,  ultra  les  esmentades en  aquest  pacte, 
sempre sense dret a indemnització. 

 
QUART.- Compromisos i obligacions que assumeix CPM. 

 
 

1.  L'Ajuntament de  Canet de Mar  oferira  el  seu  suport  técnic en el seguiment deis  aspectes 
educatius musicals, ultra la col·laboració económica que s'estableix en el pacte vuité. En aquesta 
línia, I'Ajuntament supervisara la demanda deis diferents coneixements musicals impartits, fent- 
se necessaria la inscripció d'un nombre mínim de 6 alumnes per a cadascuna de les disciplines, 
teóriques  o  practiques,  que  s'imparteixin,  sempre  i quan  !'anterior  ratio  compleixi  també, 
globalment, la mitjana de la UE pel que fa a participació en les escoles de música, aixó és, d'un 
1,3 per 100 de la població del municipi que, en el nostre cas és de 14.177 habitants, la qual cosa 
comporta un nombre mínim d'alumnes de 184. Quan la demanda fos inferior, la subvenció a qué 
es refereix el pacte vuité es reduira aplicant la fórmula que en ell s'estableix. D'altra banda, la 
subvencíó global que s'acabi concedint,    computada  conforme s'estableix en el pacte vuité 
apartat 1,  en cap cas no superara els 319 € per alumne i curs académic, i tenint en compte la 
totalitat d'ajuts per immoble i subvenció directa. 

 

 
2.  Tots els professors de CPM hauran posseir la titulació académica adequada, d'acord amb el 

Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa, per a la 
creació o autorització d'una escola de música, o la que estableixi en cada moment la normativa 
que sigui de legal aplicació. 

 

 
3.  CPM haura d'adaptar-se al RD 389/1992, de 15 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits mínims 

deis centres d'ensenyaments artístics o al que estableixi la normativa vigent en cada moment. 
 

CINQUE.- Altres  obligacions de  CPM  derivades   de  la  seva  vinculació a amb  l'entorn social 
cultural. 

 
1.  CPM col·laborara amb els diferents centres d'ensenyament de la localitat i establira, d'acord amb 

aquests, projectes ilo  activitats compartits a l'objecte de donar a conéixer i divulgar la seva 
activitat docent i captar nous talents musicals. 

 

 
2.  CPM organitzara jornades de portes obertes, durant les quals els alumnes deis diferents nivells, 

edats i disciplines efectuaran audicions públiques. 
 

 
3.  Tant  a  final  de  curs  com  els  dies  que  s'assenyalin  els  alumnes  seleccionats  per  CPM 

interpretaran concerts públics en els que podran assistir-hi tots els ciutadans que ho tinguin per 
convenient, gratu"ltament. 

 

 
4.  Els alumnes de CPM podran participar gratu"ltament en les activitats culturals que organitzi 

I'Ajuntament de Canet de Mar, durant el curs académic, amenitzant aquells actes adequats a les 
disciplines impartides, a sol·licitud municipal,  a instancia deis organitzadors de l'esdeveniment 
cultural. 

 
5.  CPM reservara dues places per grup d'activitat per a alumnes amb necessitats educatives i/o 

socioeconómiques , els quals seran derivats mitjanc;:ant informe del servei municipal competent. 
Aquests alumnes podran gaudir de reduccions, bonificacions de fins al 100% de la quota 
corresponent, sempre que sigui necessari,  que !'informe técnic  ho reflecteixi i  d' acord amb 
l'entitat. S'estableix un maxim de 1O beques totals o la part proporcional de beques parcials. 

 
SISE.- Obres, custodia  i seguretat de l'immoble. 
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1. No podran fer-se obres en l'immoble sense autorització expressa de I'Ajuntament de Canet de 

Mar, fora de petites reparacions de manteniment de les instal·lacions. 
 

 
2. L'Ajuntament de Canet de Mar no adquireix cap responsabilitat en la custodia o seguretat respecte 

a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general deis espais cedits en ús a CPM. 
 

 
3. CPM sera responsable davant I'Ajuntament de Canet de Mar de la custodia o seguretat respecte a 

les instal·lacions deis espais que I'Ajuntament cedeix a l'associació. 
 

 
SETE.- Millores, mobiliari i altres estris. 

 
CPM proveira tot el mobiliari i estris necessaris per al desenvolupament de les seves activitats i el 

retirara en un termini no superior als 15 dies subsegüents a la finalització del conveni o les seves 
prorrogues, passats els quals s'entendra que tot els estris no retirats, que resultin útils per a les 
finalitats própies de I'Ajuntament de Canet de Mar, resten en benefici i propietat del mateix. En 
canvi, aquells que resultessin inútils seran retirats per I'Ajuntament i dipositats en contenidors 
adients, corrent les despeses de transport i eliminació a carrec de CPM. 

 

 
VUITE.- Aspectes económics del conveni. 

 
 

1.  La col·laboració económica que I'Ajuntament de Canet de Mar garanteix a CPM en el marc del 
present conveni es concreta, peral curs académic  2017-2018  en les aportacions, en euros, 
següents, IVA inclós: 

 
a) disposició de l'immoble 

 

b) despeses maximes per consum d'electricitat i 

calefacció i manteniment normatiu instal·lacions 

(revisions) 

e) subvenció económica maxima 

29.160,00€.- 
 
 
 
 

4.200,00€.- 
 

25.000,00€.- 
 
 
 

TOTAL SUBVENCIÓ 58.360,00€.- 
 
 

2. Als efectes del cómput de la disposició de l'immoble, la seva valoració s'efectua d'acord amb els 
preus de mercat, en els termes de !'informe pericial elaborat pels serveis técnics municipals. 

 

 
3.  Les despeses telefóniques així com les de neteja aniran íntegrament a carrec de CPM; no així les 

contractacions amb les companyies deis subministraments continus d'aigua i electricitat, que es 
formalitzaran  per  I'Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  el  qual,  tanmateix,  només  assumira  les 
despeses d'energia eléctrica, calefacció i manteniment normatiu   fins a la quantitat maxima 
al·ludida. 

 

 
4.  L'Ajuntament de Canet de Mar, assumira les despeses que origini el manteniment extraordinari 

de l'immoble durant el període de vigencia de la cessió d'ús, finalitzada la qual l'immoble revertira 
a la municipalitat en condicions normals de manteniment, juntament amb la totalitat de les obres, 
instal·lacions i millores efectuades, restant obligat CPM a reintegrar a I'Ajuntament de Canet de 
Mar l'import d'aquells desperfectes que aquest es veiés obligat a reparar per tal de restituir 
l'immoble a la Diputació de Barcelona en les condicions requerides per aquest ens provincial. 

 

 
5.  L'import de la subvenció económica maxima al·ludida en l'apartat 1 d'aquest pacte es calculara 

de tal manera que en cap cas la suma de la totalitat deis conceptes subvencionats de l'apartat 1 
no  ultrapassi la  quantitat resultant de multiplicar  319.-  € pel nombre  d'alumnes  matriculats, 
partint-se d'un nombre d'alumnes matriculats de 185. 
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6.  Quan  no s'assoleixin  les ratios  establertes  en  el precedent  pacte  quart, la quantitat  obtinguda 
conforme a l' apartat precedent es minorara  amb l'aplicació  de les regles següents: 

 

 
a)  quan  el  nombre  d'alumnes   totals  matriculats   sigui  inferior  a  169,  la  quantitat   resultant   de 

multiplicar 319 € pel nombre total d'alumnes  matriculats  es minorara en un 5 per 100 per cada 10 
alumnes de menys o fracció, respecte del nombre mínim (166). 

 

 
b)  quan la demanda d'una disciplina no assoleixi  el nombre  mínim de 6 alumnes i, tanmateix,  CPM 

decideixi  el seu impartiment,  !'anterior  quantitat  es minorara,  també en 319 € per cada  alumne 
que manqui fins a assolir ellímit mínim de 6. 

 
 

7.   Les quantitats  fixades en l'apartat  1 d'aquest  pacte  seran revisades  i adequades  anyalment  per 
I'Ajuntament a les magnituds i objectius fixats i al seu compliment efectiu. 

 

 
8.   La resta de les despeses  totals a qué ascendeixi  l'activitat  subvencionada aniran integrament a 

carrec de CPM, entre d'altres, les que es preveuen  en el pacte seté del present conveni. 
 

9.   La  subvenció  económica  que  estableix  el  conveni  present  es  fara  efectiva  en  un  pagament 
corresponent al 50% de l'import en concepte  de bestreta, amb la signatura del conveni,  i la resta 
amb l'aprovació de la justificació presentada  per l'entitat. 

 
1O. La justificació de la subvenció del curs 2017-2018  s'haura de lliurar abans del 30 de setembre  de 

2018. La justificació  es regira per alió que es disposa  a l'article 19 de l'ordenan¡;:a municipal de 
subvencions. Sera necessari aportar la documentació següent: 

bal 't...."""•l  $) Una  memoria  de l'activitat,  justificativa  del  compliment  de  les condicions  imposades en  la 
"".tu=,concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i deis resultats obtinguts. 

(¡;  b) Una memoria económica, justificativa  del cost de les activitats realitzades, que contindra: 
 

-  Una  relació  classificada  de  les  despeses   i inversions   de  l'activitat,  amb  identificació   del 
prove'idor  o creditor  i del  document,  el seu  import,  la  data  d'emissió  i,  si escau,  la  data  de 
pagament.  Quan escaigui, s'indicaran  les desviacions sobre el pressupost inicial. 

 
- Originals o copia compulsada de les factures  o deis documents de valor probatori equivalent  als 
que s'esmenten al punt anterior i, si escau, la documentació  acreditativa del pagament. 

 
- Una relació  detallada  d'altres  ingressos  o subvencions  que hagin finan¡;:at l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedencia. 

 
- Una copia  de la totalitat  deis rebuts  per  ingressos  que  CPM hagués  meritat  en concepte  de 

matricules  de l'alumnat  i resta  de quotes  mensuals  que  donen  accés  a l'impartiment deles 
diferents lli¡;:ons de música i altres. 

 
- Si escau,  la carta de pagament  de reintegrament en el supósit de romanents  no aplicats,  aixi 
com deis interessos que se'n derivin. 

 
e) Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s'hagi editat en 
relació amb l'activitat. 

 

 
NOVE.- Extinció. 

 
 

1.   El precari s'extingeix  per la reclamació del bé feta per l'ens local,  amb el requeriment  preví  al 
precarista amb tres mesas d'antelació, i també perla devolució d'aquest per part del precarista. 

 

 
2.  A més deis supósits legalment previstos, el present conveni s'extingira perles causes següents: 

 
 

a)  per greu incompliment  de les seves condicions. Es considerara  incompliment  greu, entre d'altres, 
la no destinació de l'immoble cedit a les activitats concretes per a les que es fa la cessió. 
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b)  per resolució unilateral acordada per I'Ajuntament de Canet de Mar, establint-se una reserva 

explícita pera  la resolució sempre que es produís algun deis supósits següents: 
 

- per raons d'interés públic, 
- per canvi en la qualíficació jurídica o destinació del bé. 
- per adopció de nous criteris d'apreciació de !'interés públic. 
- perla disponibilitats d'espais més adients o especifics. 

 
 

DESE.- Comissió de seguiment. 
 

1.  Es constituiré una comissió de seguiment que vetllara per la bona aplicació de les aportacions 
económiques,  dineraries  o  en  especie,  ressenyades  en  el  pacte  vuité,  així  com  pel  bon 
compliment de la resta de les seves clausules, i per donar solució a les incidéncies que vagin 
sorgint durant la vigencia del conveni. 

 
2.  La comissió de seguiment es compasara per dos representants de I'Ajuntament  designats perla 

Junta de Govern Local, i dos representants de CPM. 
 

3.  La  comissió de  seguiment es reuniré  com  a mínim  un  cop l'any,  i sempre  que ho sol·liciti 
qualsevol d'ambdues parts. De les seves reunions no se n'aixecara acta, sense perjudici que es 
documentin per escrit aquells extrems que resultin necessaris per a la bona realització de la 
seves funcions. 

 
 

La presidenta de l'entitat Canet Pro Musica 
 
 
 
 
 
 

Cristina Maria Salad García de Vinuesa 
 
 
 

La secretaria cctal. 



 

 


