
 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 8 D'OCTUBRE DE 2009 

 
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: 20.40 hores 
Hora que acaba: 21.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
  

 ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 01.10.09 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Proposta d’atorgament de llicència ambiental municipal (tipus B) d’una 

activitat de comerç al major de productes de jardineria 
4. Acceptació subvenció a les corporacions locals titulars de llars d’infants 

per al curs 2008-2009. 
5. Pagament beques menjador, 3r. trimestre curs 08-09. 
6. Adjudicació provisional contracte prestació servei de coordinació i 

dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge 



 

  

7. Acceptació subvenció per a la realització d’activitats de recerca, 
promoció i difusió de la memòria històrica  

8. Relació de decrets des del dia 21 fins al dia 25 de setembre de 2009 
9. Precs i preguntes 
 

 
 

 
 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  01.01.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 1 d’octubre de 2009 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 s'acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 8 d’octubre de 2009, per import de 
97.706,92 €, corresponent a la relació de factures F/2009/27 de la mateixa 
data.  

Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  ordinari i únic per l’exercici de 2009, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de març de 2009. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 8 d’octubre de 2009 , per 
import de 97.706,92 €, corresponent a la relació de factures F/2009/27 de la 
mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2009. 
 
3.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL 
(TIPUS B) D’UNA ACTIVITAT DE COMERÇ AL MAJOR DE PRODUCTES DE 
JARDINERIA.  
 
En data 14 de juny de 2005, la societat Maiol Germans, SL amb el número de 
xxxxxx, i en la seva representació la senyora AMPF i el senyor FRG, presentà 
davant d’aquest Ajuntament una sol·licitud amb documentació annexa 



 

  

corresponent per a l’obtenció de la llicència municipal ambiental (tipus B) per a 
la legalització de l’activitat dedicada a magatzem i distribució d’articles de 
jardineria a ubicar al sector industrial (parcel·la 26 del sector industrial U-7), 
d’aquesta població. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de maig de 
2007 va acordar concedir a MAIOL GERMANS, SL la llicència municipal 
ambiental per a l’exercici de l’activitat de  magatzem i distribució d’articles de 
jardineria a la parcel·la 26 del sector industrial U7 d’aquesta població, 
condicionant la seva efectivitat al compliment de les determinacions del projecte 
tècnic, les proposades per la Ponència Ambiental Comarcal, per la Direcció 
General d’Emergències i Seguretat civil, així com les proposades per l’enginyer 
municipal. 
 
Atès que la mesura número 7 proposada per l’enginyer municipal establia que 
calia realitzar una acta de control inicial per un entitat ambiental de control, de 
la qual se n’havia de facilitar còpia en aquest Ajuntament juntament amb el 
certificat emès pel tècnic director de l’execució del projecte.  
 
Atès que en data 02/09/09 es rep en aquest Ajuntament l’Acta de Control Inicial 
emesa per part d’una Entitat Ambiental de Control amb resultat favorable. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, de data 21.09.09, el contingut 
literal del qual es transcriu a continuació: 
 

“Vist l’escrit i demés documentació adjunta presentada per la Sra. AMPF, en 
representació del MAIOL GERMANS S.L., mitjançant registre general d’entrada 
núm. 5132 de data 2 de setembre de 2009, en relació a l’expedient de 
sol·licitud de llicència municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat dedicada 
a magatzem i distribució d’articles de jardineria, a la parcel·la 26 del sector 
industrial U7 del polígon industrial d’aquest municipi, el tècnic que subscriu s’ha 
personat el dia d’avui a l’esmentat indret per tal de comprovar “in situ” el grau 
de compliment de les condicions que figuren a la llicència atorgada per acord 
de la Junta de Govern Local de data 16 de maig  de 2007. De la visita 
d’inspecció realitzada se’n resumeix el següent: 
 
La visita d’inspecció s’ha iniciat aproximadament a les 17,30 hores i s’ha 
finalitzat passades les 18,45 hores. El que sotasigna ha estat acompanyat en 
tot moment per la Sra. AMPF. 
 
Pel que fa a la comprovació de si l’emplaçament, instal·lacions, etc. s’ajusten al 
projecte aprovat cal indicar que s’ajusta sensiblement, per bé que s’han 
introduït algunes modificacions no substancials bàsicament concentrades en la 
distribució de les oficines i en la sectorització entre les plantes baixa i soterrani. 
Aquestes modificacions venen recollides en la documentació annexa visada el 
11.03.08 amb el número 2008906317 i que es troben a l’expedient. 
 
En relació a les mesures correctores imposades en l’apartat segon de l’acord 
de la Junta de Govern Local abans esmentada de 16 de maig de 2007 (punt 11 
de l’ordre del dia), cal indicar que el dia 28 d’abril de 2009 va portar-se a terme 



 

  

l’Acta de Control Inicial per part d’una Entitat Ambiental de Control amb resultat 
“desfavorable amb incidència lleu sobre el medi ambient” pel que fa als 
aspectes generals de l’activitat (sense presa de mostres), i “desfavorable amb 
incidències” pel que fa a la prevenció d’incendis.  
 
Amb data 30 de juliol de 2009 va portar-se a terme un nou control respecte de 
les incidències detectades el 28.04.09 obtenint-se un pronunciament global de 
l’activitat de “favorable sense incidències” pel que fa als aspectes generals 
(sense presa de mostres), i “favorable” pel que fa a la prevenció d’incendis”. En 
la mateixa acta es fa constar que l’activitat s’ajustava al projecte aprovat per 
l’administració, a les condicions de llicència atorgada i al certificat final 
d’instal·lacions.  
 
Respecte de l’examen del conjunt de mesures correctores per determinar el 
seu grau d’eficàcia i per si són suficients per garantir les proteccions escaients 
en relació a l’entorn, a la vista de la verificació feta per l’Entitat Ambiental de 
Control el que subscriu considera que ja han estat suficient i detalladament 
analitzades per aquest ens amb resultat positiu. El que subscriu ha pogut 
comprovar en la visita realitzada la conformitat de les que eren visibles a simple 
vista.  
 
Atenent a tot l’esmentat el tècnic sotasignat entén que pot donar-se per 
satisfactori el grau de compliment de les condicions que figuren a la llicència 
atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2007, i 
per tant pot atorgar-se la definitiva llicència municipal ambiental.  
 
Per últim, i atès que es tracta d’una activitat inclosa en l’annex II.2, cal remetre 
una còpia de l’Acta de Control inicial a la Ponència Ambiental Comarcal per al 
seu coneixement i efectes.  

 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior 
criteri.” 

 
De conformitat amb allò que es disposa a la vigent Ordenança Municipal 
reguladora  de la intervenció integral de l’Administració Municipal en les 
activitats i instal·lacions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 
de setembre de 1999 i executiva en aquest municipi des del 29 de gener de 
2000, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Autoritzar l’exercici de l’activitat dedicada a magatzem i distribució 
d’articles de jardineria sol·licitada per MAIOL GERMANS, SL ubicada a la 
parcel·la 26 del sector industrial U7  d’aquesta població.  
 
SEGON.- L’activitat autoritzada es sotmetrà a controls periòdics cada quatre 
anys i a revisions periòdiques, a instància del titular de l’activitat cada vuit anys.  
 
TERCER.- Fer saber a la societat MAIOL GERMANS, SL que de conformitat 
amb el que estableix la Disposició addicional vuitena de l’Ordenança reguladora 
de la intervenció integral de l’Administració ambiental en les activitats i les 
instal·lacions, en cas que l’interessat prevegi la instal·lació d’un rètol 



 

  

d’informació de caràcter fix en la seva instal·lació, visible des de la via pública o 
des dels espais interiors de l’activitat de pública concurrència, haurà de ser com 
a mínim en català. 
 
QUART.- Inserir aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per tal 
que qualsevol interessat pugui formular-ne les al·legacions que estimi 
convenients. 
 
4.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ A LES CORPORACIONS LOCALS 
TITULARS DE LLARS D’INFANTS PER AL CURS 2008-2009 
 
Atès que mitjançant  Ordre del Departament d’Educació de data 3 de juliol de 
2001, es va obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a 
la creació i consolidació de places escolars de primer cicle d’educació infantil en 
centres de titularitat municipal. 
 
Atès que en base a aquesta ordre es va sol·licitar la corresponent subvenció al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 5 d’abril de 
2005, va aprovar el finançament de les places de les places de la llar d’infants 
de titularitat municipal per a diverses anualitats. 
 
Vista la Resolució EDU/2590/2009, de 15 de setembre, per la es dóna publicitat 
a les subvencions atorgades a les corporacions locals titulars de llars d’infants 
per al curs 2008-2009, en la quals s’atorga una subvenció de 387.000,00€ 
destinada a l’escolarització corresponent al curs escolar 2008-2009, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Medi Ambient, 
Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida mitjançant la resolució 
EDC/589/2008 del conseller d’Educació d’un import de 284.400,00€, a les 
corporacions locals titulars de llars d’infants. 
 

SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, per signar els 
documents necessaris per al compliment de l’acord present. 

 
5.- PAGAMENT BEQUES MENJADOR, 3R TRIMESTRE CURS 08-09 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència de 
15.037’10€ al número de compte del Banc de Sabadell en concepte de 
pagaments dels ajuts de menjador escolar per al  3r. trimestre del curs 2008-
2009 , realitzada pel Consell Comarcal del Maresme. 
 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres 
educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel 
Consell Comarcal als escolars de Canet. 



 

  

 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa a la legislació 
vigent, de conformitat amb la proposta d’acord de la Tinència d’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Transferir els pagaments corresponents al 3r. trimestre del curs 2008-
2009 d’aquest ajut individual i que han estat  abonats pel Consell Comarcal, 
segons el detall següent: 
 
IES. DOMÈNECH I MONTANER___________    547’65€ 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA_________ 1.240,00€ 
COL·LEGI YGLESIAS___________________  1.748,40€ 
CEIP  TURÓ DEL DRAC _______________     3.131,00€ 
CEIP  MISERICÒRDIA_________________     8.370,05€ 
                      T O T A L                                    15.037,10€  
 
6.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI DE 
COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’AULA DE SUPORT I MILLORA DE 
L’APRENENTATGE 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de setembre de 2009, 
va acordar Incoar expedient per a la contractació del servei de coordinació i 
dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge a Canet de Mar, així 
com aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
havia de regir l'esmentada contractació. 
 
Atès que la licitació es va publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar en data 17 de setembre de 2009, així com al DOGC núm. 5466 
de data 17 de setembre de 2009. 
 
Atès que en el DOGC núm. 5470 de data 23 de setembre, es va publicar la 
rectificació d’una errada material en el PCAP, en el sentit que en tractar-se d’un 
servei exempt d’IVA conforme a l’article 20.9 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’Impost sobre el valor afegit, el preu de licitació no contenia IVA. 
 
Atès que en data 28 de setembre de 2009, es va procedir a l'obertura dels 
sobres A i B aixecant-se les corresponents actes per part de la Mesa de 
Contractació. 
 
Atès que en data 30 de setembre d'enguany, la tècnica d’Educació, Sra. Maria 
Artigas Gurri, ha emès el seu informe de valoració dels sobres B. 
 
Vista l'acta de valoració dels sobres B i obertura dels sobres C emesa per la 
Mesa de Contractació, en data 1 d’octubre de 2009, el contingut literal de la 
qual és el següent: 
 

“Lloc:  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:  1 d’octubre de 2009      



 

  

Horari:  9.30 hores. 
 
Hi assisteixen: President: Joaquim Mas i Rius, 
Alcalde  
 Vocals: 
 Sílvia Tamayo i Mata, regidora 
d’Educació 
 Roser Argemí Villascusa, interventora 
Acctal. de la Corporació 
 Núria Mompel i Tusell, secretària. 
  
Desenvolupament de la sessió 

 
1. L’objecte de la sessió és la valoració del projecte presentat en el sobre B per 
l’únic licitador presentat, així com l'obertura del sobre C aportat en el procediment 
obert per a  la contractació del servei de coordinació i dinamització de l’aula de 
suport i millora de l’aprenentatge, convocat per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió de data 10.9.09, publicat en el DOGC núm. 5466 de data 17.9.09 i en el 
perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en data 17.9.09.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 28.9.09, 

es va deduir  que l’únic licitador havia aportat tota la documentació exigida 

pel PCAP. 

 
3. La Mesa de Contractació va demanar a la tècnica d’Educació, Sra. Maria Artigas 
Gurri, que emetés un informe sobre la valoració del sobre B presentat en el 
procediment obert per a la contractació del servei de coordinació i dinamització de 
l’aula de suport i millora de l’aprenentatge, informe que ha emès en data 30 de 
setembre de 2009, el contingut literal del qual és el següent: 

 
“INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES QUE HAN PARTICIPAT EN EL 
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COORDINACIÓ I 
DNAMITZACIÓ DE L’AULA DE SUPORT I MILLORA DE L’APRENENTATGE.  

 
10. Breu comentari previ. 
11. Proposta metodològica 
12. Proposta de gestió 
13. Millores 
14. Distribució de punts i valoració. 
  
1. Comentari previ 
 
Es comenta la proposta metodològica i de gestió presentada per l’empresa licitadora en 
relació als criteris de valoració establerts al plec de condicions tècniques i administratives per 
al procediment obert per a la contractació del servei de coordinació i dinamització de l’aula 
de suport i millora de l’aprenentatge.  
 
2.Proposta metodològica. 
 
En la proposta metodològica es valora, tal com indica el plec de condicions, l’atenció 
individualitzada, el treball amb les famílies, el treball en xarxa i l’avaluació del servei i dels 
usuaris.  
 



 

  

Suara Cooperativa descriu la línia pedagògica que inspira el projecte educatiu de l’ASMA a 
partir dels principis del respecte a la individualitat, treball en equip, treball en xarxa,  
enfocament comunitari, treball per a la prevenció, la formació permanent de l’equip i la 
programació i l’avaluació continuades. 
 
Es defineixen 4 processos operatius a partir dels quals s’estructura el servei: acollida de 
l’alumne, funcionament diari del servei, seguiment de l’alumne i baixa de l’alumne. Aporta 
organigrama descriptiu de cadascun d’ells, identificadors de registre i indicadors de 
seguiment i avaluació.  
 
En relació al projecte educatiu i als programes que s’hi relacionen, la proposta conté els 
programes sobre habilitats personals (atenció individualitzada i projecte educatiu 
individualitzat), habilitats socials (atenció individualitzada i projecte educatiu individualitzat) , 
treball amb les famílies i treball en xarxa i interdisciplinari que s’estableixen al plec de 
condicions. Per a tots aquest programes es defineixen objectius generals i específics, els 
destinataris, la metodologia i els indicadors d’avaluació. Es preveu un seguit d’eines 
pedagògiques que han de permetre las diferents professionals que intervenen al servei  
consensuar objectius de treball cada alumne i que han de permetre al mateix temps recollir 
informació per a l’avaluació continuada. Es preveu també espais que han de permetre la 
participació de tots els agents implicats en el servei (alumnes, famílies, equip, centre 
educatiu i ajuntament). Aquests són: assembles i tutories amb els alumnes, espais de relació 
amb les famílies (la coordinadora del servei), reunions d’equip (amb la incorporació d’una 
persona especialista  en serveis educatius de Suara cooperativa), reunions amb la persona 
responsable de Suara (equip i responsable), coordinacions amb les escoles i amb l’Àrea 
d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Quant al treball en xarxa, Suara cooperativa planteja un programa específic en relació als 
centres educatius, als equipaments i als serveis municipals o d’altres serveis de la comarca 
que incorpora un esquema de treball i mecanismes de coordinació tant externa com interna. 
 
Pel que fa a l’avaluació, la proposta defineix tant l’avaluació dels usuaris com del servei.  Es 
defineixen objectius generals, objectius específics i els indicadors per a cadascun dels 
diferents programes i processos del servei. En relació a l’avaluació i seguiment dels usuaris 
preveu i aporta exemples de documentació de seguiment: projecte educatiu individualitzat 
amb especificació d’objectius i  indicadors, diari de seguiment, registre de seguiment i 
informe d’avaluació.  En relació a l’avaluació del servei es planteja un sistema de gestió de 
qualitat en base a la Norma ISO 9001:2000. S’analitza les incidències, el grau de satisfacció 
de tots els agents implicats (usuaris, famílies, professionals que integren el servei i 
Ajuntament de Canet), aporta amb documentació de mostra, organigrama del procés, taula 
d’avaluació i quadre de comandament.  
 
La proposta metodològica inclou un Pla de comunicació per assegurar la comunicació tant 
interna com externa de manera fluïda i efectiva i en relació als processos del SGQ. El Pla 
s’aplica als professionals del servei, als usuaris i a les relacions externes del centre.  
 
3. Proposta de projecte de gestió 
 
En la proposta de gestió es valora, tal com indica el plec de condicions administratives i 
tècniques,  la planificació general del servei ( d’horaris, grups i calendari del servei) i la 
proposta de personal (titulacions, perfil professional, procés de selecció, pla de formació).  
 
La proposta de gestió que presenta Suara Cooperativa parteix de la gestió compartida i 
participativa amb l’Ajuntament. Aporta un organigrama de l’empresa que descriu els diferents 
departaments i negociats que configuren l’empresa i situa el servei en la unitat de negoci de 
què depèn. 
  
En relació a l’ equip de professionals es presenta una proposta de plantilla amb especificació 
de la titulació requerida, les hores de dedicació setmanal, les funcions dels diferents 



 

  

professionals i el perfil requerit. S’ofereix substitució baixes de manera immediata i en el 
termini màxim de 12 hores.  
 
Es descriu el procés de selecció del personal que segueix l’empresa i es preveu l’avaluació 
de satisfacció del clima laboral. Es planteja mesures de conciliació de la vida laboral i 
professional, mesures per a la inserció de treballadors. Pel que fa a la selecció s’ofereix la 
selecció de manera conjunta amb l’Ajuntament i en relació al procés d’incorporació del nou 
personal es preveu les fases i les accions per dur a terme. La proposta conté el Pla de 
formació  amb la descripció de les fases i la proposta per al curs 2009-2010.  
 
La proposta organitzativa de Suara Cooperativa en relació a l’horari dels professionals i del 
servei, el calendari laboral per al curs 2009-2010, la definició de grups i el procés d’accés al 
servei per part dels usuaris es adient i complementa allò que es defineix al plec de 
condicions. 
 
4.Millores 
 
Es proposa les millores següents: 

 
- Experiència en la gestió de programes i projectes relacionats amb l’atenció a la infància i 

l’adolescència i en concret experiència en la gestió de l’Aula de Suport i Millora de 
l’Aprenentatge.  

- Pla de comunicació 
- Incorporació de voluntaris com a suport dels monitors. 
- Suport als professionals del servei en el pla pedagògic, organitzatiu i de gestió. 
- Plantilla de suport d’atenció no directa (gerència unitat d’infància i família) 
- Programa de treball en xarxa 
- Ampliació del termini de garantia definitiva fins a 6 mesos. 

 
Es valora aquesta darrera 
 
5. Distribució de punts i valoració de les diverses propostes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La Mesa de Contractació acorda assumir l’anterior informe, essent la puntuació 
obtinguda per Suara Serveis, SCCL, únic licitador presentat, quant als apartats b) i 
c) de la clàusula VII del PCAP, la següent: 

 
LICITADOR PUNTS 
SUARA SERVEIS, SCCL 43 

 
5. Tot seguit el president obre el sobre C de l’únic licitador presentat, deixant-se 
constància en acta, en els següents termes: 
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Valoració màx. 5 5 5 5 5 5 5 5 40 10 
Suara Cooperativa 4 3 4 4 5 5 4 4 33 10 



 

  

 
LICITADOR  PREU 
SUARA SERVEIS, SCCL(*) 86.188,85 € 

(*) Servei exempt d’IVA 
 

15. Atès que l’oferta econòmica presentada per l’únic licitador no supera el 
pressupost base de licitació fixat a la clàusula II del PCAP (88.388,92 €, 
exclosos d’IVA), la Mesa de Contractació acorda per unanimitat elevar a l’òrgan 
de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a favor de l'empresa 
Suara Serveis, SCCL, atès que ha estat l’únic licitador presentat i la seva plica 
compleix amb els requisits fixats pel PCAP.” 

 
Atès que de conformitat amb allò establert a l’apartat 1 de la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic (LCSP), l’òrgan competent per a la present contractació és l’Alcalde, 
havent estat delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local, 
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.632/2007, de 3 de juliol. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que 
disposa l’article 135 de la LCSP, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l'Alcaldia de Medi Ambient i Educació, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar provisionalment el contracte per a la prestació del servei 
coordinació i dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge a Canet 
de Mar, a l’empresa Suara Serveis, SCCL, pel preu de 86.188,85 €, exclosos 
d’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, 
així com a l’oferta presentada pel propi licitador, en especial pel que fa a les 
millores proposades que s'accepten. 
 
SEGON.- Requerir l’empresa Suara Serveis, SCCL, adjudicatària provisional 
del contracte, per tal que en el termini dels 10 dies hàbils següents a la data de 
publicació de l’adjudicació provisional al perfil de contractant de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, acrediti la constitució de la garantia definitiva per import de 
4.309,44 € equivalent al 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA, tot advertint-
la que en cas que no compleixi aquest requisit no es podrà procedir a 
l'adjudicació definitiva del contracte. 
 
TERCER.- Que es notifiqui aquest acord a l’únic licitador presentat, fent-li 
avinent que podrà sol·licitar la informació establerta a l'article 137 LCSP 
 
QUART.- Que la present adjudicació provisional es publiqui al perfil de 
contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
7.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
RECERCA, PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
  
Atès que la Direcció General de la Memòria Democràtica del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, 
va obrir la convocatòria pública per presentar sol.licituds a les subvencions per 



 

  

a la realització d’activitats de recerca, promoció i difusió de la memòria històrica 
(Convocatòria 2009). 
 
Atès que el període i context històric en què s’emmarca l’activitat memorial 
comprèn entre 1931-1980, resseguint la trajectòria vital dels informants, 
analitzant l’evolució de la vida quotidiana, fent incidència en el seu record sobre 
la II República, la Guerra Civil, la Postguerra, la Transició Democràtica  sobretot 
ressaltant la importància de la lluita per la recuperació de les llibertats de les 
generacions precedents. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet impulsa aquest projecte que està coordinat per 
l’Arxiu Municipal , el qual desenvolupa funcions de recerca i divulgació històrica, 
i un grup de treball interdisciplinari per dur a terme el projecte integrat per 
professionals vinculats al món de la recerca històrica local i també per 
autodidactes. 
 
Atès que, 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. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat:  
 
ÚNIC.- Acceptar la subvenció de 2.225€, que atorga el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, pel dur a 
terme la realització del projecte de recuperació de la memòria oral “L’arxiu de la 
memòria oral de Canet” coordinat per l’Arxiu Municipal. 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 21 FINS AL DIA 25 DE 
SETEMBRE DE 2009 
 
Decret Data Resum Signatura 

1059 21/09/2009 Obra menor. Balmes, xx Òscar Figuerola 
1060 21/09/2009 Obra menor. Plaça Església, xx Òscar Figuerola 
1061 21/09/2009 Obra menor. Tarragona, xx Òscar Figuerola 
1062 21/09/2009 Obra menor. Torrent dels Lledoners, xx Òscar Figuerola 
1063 21/09/2009 Obra menor. Ronda Dr. Anglès, xx Òscar Figuerola 
1064 21/09/2009 Contractació Sra. RFF Alcalde 
1065 22/09/2009 Incoar expedient de responsabilitat patrimonial a la  

 
Alcaldia 
 1066 22/09/2009 Desistir la reclamació de responsabilitat patrimonial Alcaldia 

1067 22/09/2009 Desistir la reclamació de responsabilitat patrimonial 
 

Alcaldia 
1068 22/09/2009 Decret d'instal·lació d'un centre de dansa a la Ronda 

Doctor Anglès xx 
Sílvia Tamayo 

1069 22/09/2009 Nomenament interventora "suport" Alcaldia 
1070 23/09/2009 Despeses Alcalde 
1071 
 

23/09/2009 Obres menors  Òscar Figuerola 
1072 23/09/2009 Obres menors Òscar Figuerola 



 

  

1073 23/09/2009 Obres menors  Òscar Figuerola 
1074 23/09/2009 Obres menors  Òscar Figuerola 
1075 23/09/2009 Obres menors  Òscar Figuerola 
1076 23/09/2009 Obres menors  Òscar Figuerola 
1077 23/09/2009 Obres menors  Òscar Figuerola 
1078 23/09/2009 Deixar sense efecte sanció urbanística C/ Molí xx Òscar Figuerola 
1079 23/09/2009 Adjudicació provisional rènting vehicle Policia Local Alcalde 
1080 23/09/2009 Incoació rènting grua amb caixa basculant brigada 

municipal 
Alcalde 

1081 24/09/2009 Autorització actuació musical ala plaça dels 
Americanos, dia 25 de setembre 

Sílvia Tamayo 

1082 24/09/2009 Denegar reclamació responsabilitat patrimonial Alcalde 
1083 24/09/2009 Aprovació bestreta, a compta paga extraordinària 

mes de desembre 
Alcalde 

1084 25/09/2009 Incoació exped. Responsabilitat Patrimonial c/ Font, 
xx 

Alcalde 

1085 25/09/2009 Modificació pressupost mitjançant transferències de 
crèdit 

Alcalde 

1086 25/09/2009 Adjudicació provisional equips electrònics 
identificació bujols 

Alcalde 

1087 25/09/2009 Incoació ordre protecció legalitat urbanística c/ 
Clausell, xx 

Oscar Figuerola 

1088 25/09/2009 Aprovació trienni Alcalde 
1089 25/09/2009 Aprovació trienni  Alcaldia 
1090 25/09/2009 Aprovació trienni  Alcalde 
1091 25/09/2009 Aprovació trienni  Alcalde 
1092 25/09/2009 Aprovació trienni Alcaldia 
1093 25/09/2009 Aprovació bases  Alcalde 
1094 25/09/2009 Aprovació nòmina mes de setembre Alcalde 

 
L’alcalde president 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. 
 
9.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA REDACCIÓ 
PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
Atès que en el DOGC núm. 5359, de 15.04.09, es va publicar l’Ordre 
PTO/180/2009, de 6 d’abril, de convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
per finançar la redacció de diverses figures de planejament urbanístic i 
d’aprovació de les bases reguladores que l’han de regir. 
  



 

  

Atès que la Direcció General d’Urbanisme, en virtut de l’ordre esmentada i 
d’acord amb la disposició addicional dotzena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, porta a terme 
un programa de suport al planejament urbanístic municipal per tal de fomentar 
l’adaptació dels municipis a la nova legislació i de garantir-ne l’aplicació, com 
també de millorar-ne les condicions urbanístiques i contribuir a la creació de sòl 
urbanitzat necessari en el marc d’un desenvolupament sostenible. 
  
Vist l’article 50.2 TRLUC, el qual disposa que el planejament urbanístic general 
o especial ha d’identificar en un catàleg específic les masies i les cases rurals 
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en 
determinen la preservació i la recuperació, d’acord amb el que estableix l’article 
47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les 
cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les determinacions que, si escau, 
estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament 
del paisatge. 
  
Atès que el planejament general de Canet de Mar no ha estat adaptat a la Llei 
2/2002 d’Urbanisme, modificat per la llei 10/2004, i que la figura de planejament 
que s’escau per a la identificació i regulació de masies i cases rurals és el Pla 
Especial Urbanístic, la tinència d’alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, 
en virtut del Decret núm. 487/2009, de 28 d’abril, va resoldre acollir-se a la 
convocatòria de subvencions esmentada (Ordre PTO/180/2009) i sol·licitar al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya subvenció per a la redacció del Pla especial del catàleg de masies i 
cases rurals. 
  
Atès que en data 7.10.09 (registre núm. 5773) ha tingut entrada la resolució del 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 31.07.09, en virtut de 
la qual s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar la quantitat de vuit mil set-cents 
cinquanta euros (8.750 €) per a la redacció del Pla especial del catàleg de 
masies i cases rurals. Aquesta subvenció es farà efectiva en dues anualitats: 
2.625 €, l’any 2009, i 6.125 €, l’any 2010. 
  
De conformitat amb tot el que s’ha exposat i amb la proposta de la Tinència de 
l'Alcaldia de Comunica, Cultura i Urbanisme, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Acceptar la subvenció de vuit mil set-cents cinquanta euros (8.750 
€), atorgada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, per a la redacció del Pla especial del catàleg de 
masies i cases rurals. 
  
SEGON.- Comunicar la present resolució al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i a l’Àrea d’Intervenció municipal. 
 



 

  

10.- 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 21.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 


