Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
25 DE NOVEMBRE DE 2010
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de
dades.

Caràcter: ordinari
Hora que comença: 9.00 hores
Hora que acaba: 12.15 hores
Lloc: Despatx de l’Alcaldia
PRESIDEIX
Joaquim Mas i Rius, alcalde
HI ASSISTEIXEN
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares
Cinquena tinenta d’alcade: Coia Galceran Artigas
HI SÓN CONVIDATS
Marisol Pacheco Martos
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA
Antoni Isarn Flores
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació.
ORDRE DEL DIA
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
de data 18.11.10
2) Aprovació relació de despeses
3) Aprovació declaració crèdits incobrables any 2009
4) Aprovació serveis extraordinaris mes de novembre
5) Aprovació sisena i última certificació d’obra corresponent a les obres
“Subministrament i col·locació gespa artificial al camp de futbol municipal de Canet
de Mar
6) Aprovació sol·licitud de pròrroga del conveni entre Adigsa, empresa pública,
adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, relatiu a la gestió del
programa de mediació per al lloguer social
7) Aprovació sol·licitud de pròrroga del conveni amb el Departament de Medi Ambient
i Habitatge relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge
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8) Aprovació addenda d’actualització del conveni amb el Consorci Centre Associat de
la UNED de Terrassa i l’Ajuntament de Canet de Mar
9) Acceptació béns informàtics Diputació de Barcelona
10) Relació de decrets des del dia 8 fins al 12 de novembre de 2010
11) Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE DATA 18.11.10
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del
dia 18 de novembre 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 25 de novembre de 2010, per import de
58.697,60 €, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/36
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 2010, que fou aprovat
pel Ple de l’Ajuntament en sessió 12 de maig de 2010.
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 25 de novembre 2010, per
import de 58.697,60 €, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/36
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2010.
3.- APROVACIÓ DECLARACIÓ CRÈDITS INCOBRABLES ANY 2009
Vistos els expedients de declaració de crèdits de tributs, presentats per l’Organisme
de Gestió Tributària (ORGT), ens que té delegada la gestió dels tributs locals
d’aquesta Corporació, que es detalla:
-

BAIXES:
Import
Relació núm. 9061
Relació núm. 9063
Relació núm. 9064
Relació núm. 9065

190,23 €
1.486,77 €
1.916,31 €
2.136,58 €
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Relació núm. 9066
Relació núm. 9067
Relació núm. 9068
Relació núm. 9069

57,39 €
509,08 €
622,69 €
1.348,60 €

Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius pels quals l’ORGT
proposa les baixes per fallis, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Aprovar les factures presentades per l’ORGT de crèdits incobrables de
tributs que a continuació es detalla:
-

BAIXES:
Import
Relació núm. 9061
Relació núm. 9063
Relació núm. 9064
Relació núm. 9065
Relació núm. 9066
Relació núm. 9067
Relació núm. 9068
Relació núm. 9069

190,23 €
1.486,77 €
1.916,31 €
2.136,58 €
57,39 €
509,08 €
622,69 €
1.348,60 €

SEGON.- Donar trasllat pel present acord a l’ORGT, pel seu coneixement i efectes
oportuns.
4.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES DEL 15
D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE DE 2010
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 d’octubre al 15 de novembre de 2010.
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 hores
del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores considerades
nocturnes.
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa necessari
cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei,
qui assumeix la responsabilitat del servei.
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies del
seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs.
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels diferents
departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament hagi
hagut de fer serveis extraordinaris.

3
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel
correcte funcionament dels serveis corresponents.
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2010, hi ha consignació pressupostària
suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la proposta de la
Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de dos mil sis-cents vint-i-cinc euros amb
cinquanta-sis cèntims (2.625,56 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal
dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el 15
d’octubre de 15 de novembre de 2010, segons relació detallada que s’adjunta.
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil quatre-cents trenta-cinc euros amb
setze cèntims (1.435,16 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal
de la Policia durant el mes d’octubre de 2010.
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat quatre-cents quaranta-vuit euros amb
vuitanta-quatre cèntims (448,84 €) corresponent a les tasques de cap de servei
efectuades per agents de la Policia local durant el mes d’octubre de 2010.
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents seixanta-dos euros amb
quaranta-quatre cèntims (262,44 €) corresponent a les tasques efectuades com a
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes d’octubre
de 2010.
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat set-cents vuitanta-nou euros amb setanta-dos
cèntims (789,72 €) corresponent a l’assistència a judicis, fora d’hores de treball, per
personal de la Policia local durant el mes d’octubre de 2010.
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides del
pressupost general per a l’any 2010.
5.- APROVACIÓ SISENA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ D’OBRA CORRESPONENT A
LES OBRES DE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ GESPA ARTIFICIAL AL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE CANET DE MAR
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de juny de 2010, va acordar
adjudicar definitivament el contracte per a l’execució de les obres “subministrament i
col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal de Canet de Mar”, a
l’empresa TEYCO,SL, pel preu cert i global de 469.681,49 € i 75.149,04 €
corresponents a l’Impost de Valor Afegit, amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques particulars, així com a l’oferta presentada pel propi licitador.
Atès que en data 9 de juny de 2010 es va procedir a la formalització del contracte per
a l’execució de les obres “subministrament i col·locació de gespa artificial al camp de
futbol municipal de Canet de Mar”.
Atès que en data 18.10.2010 es va formalitzar l’acta de recepció d’aquesta obra.
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Atès que en data 16 de novembre de 2010 va tenir entrada a l’ajuntament la sisena i
última certificació d’obra corresponent a les obres de “subministrament i col·locació de
gespa artificial al camp de futbol municipal de Canet de Mar”, que puja un import de
12.780,80 €, IVA inclòs.
Atès que l’enginyer Industrial i Director d’obra i execució, Sr. Josep Ibañez i Gassiot,
ha donat el vistiplau a l’esmentada certificació.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa
en el vigent pressupost ordinari per a l’any 2010.
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa a la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, de conformitat amb la
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la sisena i última certificació corresponent a les obres
“subministrament i col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal de Canet
de Mar”, que va tenir entrada a l’ajuntament en data 7 d’octubre de 2010 i que puja un
import de 93.475,30 €, IVA inclòs.
SEGON.- Reconèixer l’obligació del pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la
partida pressupostària núm. 70 34000 60900 del vigent pressupost ordinari per a l’any
2010.
TERCER.- Fer constar que el termini de garantia finalitzarà el proper dia 18.10.2012,
data en la qual hauran transcorregut dos anys des de la formalització de l’acta de
recepció.
QUART.- Notificar aquest acord al contractista i a Intervenció municipal.
6.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI AMB ADIGSA, EMPRESA PÚBLICA,
ADSCRITA AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE, RELATIU A LA
GESTIÓ DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 25 de març de 2010, va acordar,
entre altres, els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant ADIGSA, empresa pública, adscrita al
Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la gestió
del Programa de mediació per al lloguer social en el municipi de Canet de Mar.
SEGON.- Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província per a general
coneixement.
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, per signar tots els documents
que siguin necessaris per dur a terme aquest acord.
QUART.- Comunicar aquest acord a les persones interessades, a l’efecte oportú.

Atès que aquest conveni, signat en data 6 d’abril d’enguany, d’acord amb el seu pacte
onzè és vigent fins al 31 de desembre de 2010 i que es pot prorrogar per mutu acord
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de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, amb un
preavís d’un mes del venciment del termini inicial.
Atès que es considera necessari i convenient prorrogar aquest conveni de
col·laboració amb l’empresa pública Adgisa i vista i trobada conforme l’addenda de
pròrroga, que es transcriu a continuació:
Addenda de pròrroga per al primer semestre del 2011 del Conveni de col·laboració
i encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i
Habitatge, o entitat que la substitueixi, i l’Ajuntament de Canet de Mar, per la
gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Social.
Barcelona, ...........de....................de 2011
REUNITS
D'una part, la senyora Carme Trilla Bellart, presidenta d’Adigsa, empresa pública de la
Generalitat de Catalunya, autoritzada per acord del consell d’administració d’Adigsa, de
data 4 de novembre de 2009.
D’una altra, el senyor Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar,
assistit en aquest acte per la senyora Núria Mompel Tusell, secretària general de
l’Ajuntament de Canet de Mar.
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar
aquesta addenda.
MANIFESTEN
1. Que en data 6 d’abril de 2010 es va formalitzar el conveni de col·laboració i encàrrec
de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa,
empresa pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i l’Ajuntament de
Canet de Mar, per la gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Social en aquest
municipi, que té per objecte recolzar la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social que forma
part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.
2. Que en el pacte onzè/dotzè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El present conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2010 i podrà ser prorrogat, per
mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà
de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment”.
3. Que s’ha sol·licitat la prorroga, per escrit tal i com estipula el pacte onzè/dotzè de
l’esmentat conveni, per prorrogar-lo el primer semestre de l’any 2011 i per això
ACORDEN
1. Prorrogar el conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al Departament
de Medi Ambient i Habitatge, o entitat que la substitueixi, i l’Ajuntament de Canet de Mar
per la gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Social en aquest municipi, que té
per objecte recolzar la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social que formen part de la
Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, pel període comprès entre l’1 de gener i el 30
de juny de l’any 2011.
2. 1. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 6 d’abril de 2010, acordant
que l’aportació econòmica que s’hi estableix en el pacte sisè 1 a), serà la següent:
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2. L’import del pagament fix per serveis mínims, establert en el pacte sisè del conveni,
serà per al primer semestre de l’any 2011 de 6.084 € IVA inclòs.
3. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat
per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2011, i a les
disponibilitats pressupostaries segons s’estableix en la disposició addicional tercera del
Decret 13/2010 de 2 de febrer.
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins el 30 de juny de 2011.
En prova de conformitat, les parts interessades signen el present document, en dos
exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Participació
i Ciutadania i Oficina d’Habitatge i Accessibilitat, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Sol·licitar a l’empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi
Ambient i Habitatge, la pròrroga del conveni signat en data 6 d’abril d’enguany, per a la
gestió del programa de mediació per al lloguer social en el municipi de Canet de Mar.
SEGON.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb Adigsa, el text literal
del qual es transcriu en el cos d’aquesta proposta.
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, perquè signi tots els
documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord a les parts interessades, a l’efecte oportú.
7.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE, RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 25 de març de 2010, va acordar,
entre altres, els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar relatiu a l’oficina
d’habitatge situada en aquest municipi.
SEGON.- Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província per a general
coneixement.
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, per signar tots els documents
que siguin necessaris per dur a terme aquest acord.
QUART.- Comunicar aquest acord a les persones interessades, a l’efecte oportú.

Atès que aquest conveni, signat en data 3 de maig d’enguany, d’acord amb el seu
pacte novè és vigent fins al 31 de desembre de 2010 i que es pot prorrogar per mutu
acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, amb
un preavís de dos mesos del venciment del termini inicial.
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Atès que es considera necessari i convenient prorrogar aquest conveni de
col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i vista i trobada
conforme l’addenda de pròrroga, que es transcriu a continuació:
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, PER AL PRIMER SEMESTRE
DEL 2011, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI
Barcelona, .....
REUNITS
D’una part, la senyora Carme Trilla i Bellart, secretària d’Habitatge, amb autorització de
signatura per Resolució del conseller de Medi Ambient i Habitatge, de data 7 d’abril de
2010.
I d'altra part, el senyor Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar.
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar
aquest conveni.
MANIFESTEN
1. Que en data 3 de maig de 2010 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Canet de Mar relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi, que tenia per
objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques
competència del Departament de Medi Ambient i Habitatge, en el marc del Pla per al
Dret a l’Habitatge 2009-2012.
2. Que en el pacte novè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2010, i pot ser prorrogat, per
mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries,
que ho haurà de realitzar amb un preavís de dos mesos del venciment del termini inicial.”
3. Que ambdues parts han donat la seva conformitat per escrit per prorrogar-lo el primer
semestre de l’any 2011 i per això
ACORDEN
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar relatiu a l’oficina
d’habitatge situada en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de
juny de l’any 2011, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria
d’habitatge respecte de diverses tasques competència del Departament de Medi Ambient
i Habitatge, en el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 3 de maig de 2010, acordant
que les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al
primer semestre del 2011, les següents:
2.1 L’ import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 6.084 €
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 6.660 €
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3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) que cal presentar per justificar les
aportacions econòmiques atorgades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge s’ha
de lliurar abans de la data que s’indica en el pacte 5, i ha de ser signada per l’interventor,
o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import
atorgat, tant pel que fa a les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com
pel que fa als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar.
4. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat
per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2011.
5. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins el 30 de juny de 2011.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per triplicat, en el
lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Participació
i Ciutadania, Oficina d’Habitatge i Accessibilitat, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge, la pròrroga del
conveni signat en data 3 de maig d’enguany, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge del
municipi de Canet de Mar.
SEGON.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Departament de
Medi Ambient i Habitatge, el text literal del qual es transcriu en el cos d’aquesta
proposta.
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, perquè signi tots els
documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord a les parts interessades, a l’efecte oportú.
8.- APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL CONSORCI
CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED DE TERRASSA I L’AJUNTAMENT DE CANET
DE MAR
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té signat un conveni de col·laboració amb el
Consorci Centre Associat de la UNED de Terrassa aprovat per la Junta de Govern
Local de data 9 d’octubre de 2002, en el qual s’establien les bases de funcionament de
l’Aula de la UNED de Canet de Mar, la seva programació i els seus costos.
Atès que la necessitat d'aquesta addenda ve determinada per la modificació del
programa de formació per a majors de 55 anys iniciat el curs passat en el centre de la
UNED de Canet de Mar, en el marc de les activitats de Universitat de la Gent Gran
(UGG) promogut pel CUXAM- UNED.
Vist i trobat conforme l’addenda a signar entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el
Consorci Centre Associat de la UNED de Terrassa, la qual es transcriu a continuació:
A Terrassa, 12 de novembre de 2010
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INTERVENEN
EXPOSEN
La present addenda es considera una actualització del conveni entre l'Ajuntament de
Canet de Mar i el Consorci Centre Associat de la UNED de Terrassa aprovat per la
Comissió de Govern Local de l'Ajuntament de Canet amb data 9 d'octubre de 2002, en el
que s'establien les bases de funcionament de l'Aula de la UNED de Canet de Mar, la
seva programació i els seus costos.
La necessitat d'aquesta addenda ve determinada per la modificació del programa de
formació per a majors de 55 anys iniciat el curs passat en el centre de la UNED de Canet
de Mar, en el marc de les activitats de Universitat de la Gent Gran (UGG) promogut pel
CUXAM- UNED.
La formalització d'aquesta proposta s'articula a través d'aquesta addenda.
ACORDS
Primer.- És objecte del present conveni la determinació dels ensenyaments que
s’impartiran en l'Aula de la UNED a Canet de Mar en el curs 2010-2011.
Segon.- En l’esmentada Aula s’impartiran els ensenyaments del Curs d’Accés Directe
per a Majors de 25 anys i Curs d'Accés per a Majors de 45 anys, així com qualsevol
altre ensenyament universitari reglat que imparteixi la UNED, que hagi estat prèviament
sol·licitat per l’Ajuntament, i que la Junta Rectora del Centre Associat consideri oportú.
Per el curs 2010-2011 aquesta programació serà:
Curs d'Accés Directe per a majors de 25 anys
Curs d'Accés per a majors de 45 anys
En el Curs d'Accés Directe per majors de 25 anys (CAD) l'oferta serà de nou
assignatures, que comprenen les opcions d'accés a l' àrea de ciències socials.
Tercer.- A més dels ensenyaments reglats, aquest centre podrà organitzar, en
col·laboració amb el CUXAM, activitats culturals i formatives que responguin a les
directrius generals de la UNED i a les línies prioritàries marcades tant per la Junta
Rectora del CUXAM com pel propi Ajuntament de Canet de Mar.
En el moment de signatura d'aquesta Addenda, el centre de la UNED de Canet de Mar
te en funcionament un programa formatiu per a la gent gran en el marc de les activitats
de la Universitat de la Gent Gran promogut pel CUXAM.
Aquest programa s'estructura en trimestres. Sis assignatures de 18 hores distribuïdes en
els dos primers trimestres i un taller de 12 hores en el tercer trimestre.
Quart.- L'Aula comptarà amb el nombre de professors tutors adequat a la seva oferta
segons els criteris establerts per aquest fi per la Junta Rectora del CUXAM.
Cinquè.- La Direcció del CUXAM designarà, d’acord amb l’Ajuntament de Canet de Mar,
a un coordinador pel CAD i, si es considera oportú, un altre per la UGG de Canet de Mar,
per tal de facilitar les gestions acadèmiques que s’hagin de realitzar per al millor
funcionament dels programes.
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Sisè.- L’Ajuntament de Canet de Mar sufragarà les despeses de funcionament de l'Aula i
del personal administratiu i garantirà la seguretat i el manteniment del patrimoni del
Centre i, d’acord amb la Direcció del CUXAM, el compliment dels serveis propis d’una
Aula Universitària, que en el moment de la signatura d’aquest conveni es concreten en:
-

biblioteca,
aula d’estudi,
servei d’atenció a l’estudiant i
aula informàtica.

Setè.- El CUXAM donarà el suport centralitzat necessari per el bon funcionament de
l'Aula
de Canet de Mar, tant des de l’àrea acadèmica, com de la tècnica i de
l’administrativa, comprometent, en els seus pressupostos, la consignació anual
necessària mentre sigui vigent el present conveni.
Vuitè.- Pel desenvolupament del curs 2010-2011, l'estimació de costos de l'activitat
programada, que contempla: despeses de tutories, coordinació i despeses vinculades,
es de 2.555,55€ mensuals que representa un cost total de 23000€ pel curs complet,
sempre i quan no s'alteri la programació proposada en els articles 2 i 3 d'aquest
Conveni.
Novè.- L’Ajuntament de Canet de Mar inclourà en els seus successius pressupostos
anuals, una partida amb una dotació pressupostària que en el cas de no produir-se
canvis en la programació acadèmica, i si cap de les dues parts proposa algun canvi,
s’entendrà que és la mateixa que s’especifica al punt vuitè, amb el corresponent
increment de l’IPC de cada any.
Desè.- El CUXAM inclourà en el seu pressupost la partida necessària per assumir les
despeses de l'Aula de la UNED de Canet de Mar així com la quantitat que el seu
Consistori ha d’aportar al mateix.
Onzè.- L’aportació econòmica que l’Ajuntament de Canet de Mar ha de fer al pressupost
del Centre Associat es farà efectiva en nou mensualitats, de gener a desembre restant
exclosos els mesos de juliol, agost i setembre. L’incompliment d’aquesta clàusula serà
motiu de resolució del conveni.
Dotzè.- La vigència d’aquest conveni es perllongarà anualment, llevat la denúncia
d'alguna de les parts, i entrarà en vigor un cop signat per ambdues parts i aprovat per
part dels òrgans competents.
Tretzè.- La denúncia d’aquest conveni podrà ser realitzada per qualsevol de les parts, i
haurà de ser notificada formalment amb un any d’antelació. En conseqüència, efectuada
la denúncia, ambdues parts seguiran obligades a complir tots els compromisos fins el
compliment del termini.
Catorzè.- L’Ajuntament de Canet de Mar estarà representat en la Junta Rectora del
CUXAM, com a membre de caràcter consultiu i deliberant, pel seu Alcalde, o aquella
persona en qui delegui.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de col·laboració per
quadruplicat i a un sol efecte, al lloc i a la data indicats a l’encapçalament.
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi
Ambient, Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni amb el Consorci del Centre
Associat de la UNED de Terrassa per al curs 2010 – 2011.
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.555,55 € amb càrrec a la partida pressupostària 50
32100 48916 del vigent pressupost ordinari per a l’exercici 2010, d’acord amb la
retenció de crèdit número 8400.
TERCER.- Adoptar el compromís de consignar el crèdit suficient en el projecte de
pressupost 2011 que se sotmeti a la consideració del Ple, per fer front a la part
proporcional de la despesa per a l’any 2011.
QUART.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient i
Educació, perquè signi tots els documents que siguin necessaris per dur a terme
aquests acords.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes.
9.- ACCEPTACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA BÉNS INFORMÀTICS A L’AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR, PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 30 de setembre de
2010, va acordar cedir gratuïtament a l’Ajuntament de Canet de Mar els béns
informàtics que es relacionen més avall, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los.
ACTIU
F002844
F002844
F002844
F002844
F002844
F002844

FET ECONÒMIC
H083974
H083976
H083977
H083978
H083979
H083980

UNITATS
1
1
1
1
1
1

DENOMINACIÓ
Ordinador
Ordinador
Ordinador
Ordinador
Ordinador
Ordinador

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar s’ha mostrat interessat en els esmentats béns,
per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en el
registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladors dels criteris per
a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple de la
Corporació de data 25 de gener de 1996 (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Atès que per tal de fer efectiva aquesta cessió gratuïta dels béns esmentats, caldrà
l’aprovació de l’acceptació expressa per part de l’Ajuntament de Canet de Mar i
posteriorment haurà de ser notificada a la Diputació de Barcelona.
Atès que s’ha comprovat que aquests béns informàtics ja es troben a disposició dels
diferents departaments de l’Ajuntament de Canet de Mar, de conformitat amb la
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
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PRIMER.- Acceptar la cessió gratuïta dels béns informàtics que es relacionen més
amunt, els quals han estat cedits per la Diputació de Barcelona.
SEGON.- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de la cessió gratuïta
d’aquests béns informàtics.
TERCER.- Facultat l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els presents acords.
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 8 FINS AL DIA 12 DE NOVEMBRE DE
2010
Núm.
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949

Data
08/11/2010
09/11/2010
09/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
11/11/2010
11/11/2010
12/11/2010
12/11/2010
12/11/2010
12/11/2010

Resum
Incoació expedient sancionador
Autorització festa el sacrifici
Denegació instal·lació circ Harris
Venda Nínxol
Despeses setmanals
Incoació expedient subministrament compactes arxiu
Renovació operació tresoreria Caixa Penedès
Encàrrec subministrament llums de Nadal
Sobreseïment exp. ordre d'execució Àngel Guimerà, xx
Assabentat parafarmacia c/ Castanyer,xx
Estimar expedient trànsit 82444
Canvi nom nínxol
Encàrrec subministrament prestatgeries Biblioteca
Advertiment multes coercitives C/ Jaume Pagà xx
Nomenament cap accidental de la Policia Local
Contractació personal plans ocupacionals

Signatures
Alcalde
Alcalde
Sílvia Tamayo
Cati Forcano
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Cati forcano
Sílvia Tamayo
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Cati Forcano
Alcalde
Alcalde

11.- 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 12.15 hores de
tot el que jo com a secretària certifico.
La secretària

l’alcalde

Núria Mompel Tusell

Joaquim Mas Rius
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