ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE DATA 30 DE JULIOL DE 2012
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: extraordinari i urgent
Hora que comença: 13.30 hores
Hora que acaba: 14.40 hores
Lloc: Despatx de l’Alcaldia
PRESIDEIX
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde
HI ASSISTEIXEN
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix l’interventor
municipal, Daniel Martín Enrique.
ORDRE DEL DIA
1) Aprovació bases específiques concurs plaça treballador/a social, per
substitució, a temps parcial
2) Aprovació conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament,
l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants per a la utilització de les
instal·lacions de la Cúpula, curs 2011-2012
3) Proposta extinció concessió demanial per a l’explotació del quiosc ubicat a
la plaça Universitat
4) Denegació sol·licitud CESPA, SA en relació al PCAP recollida de residus i
neteja de vies públiques
5) Atorgament llicència d’obres a Telefónica per a la substitució de pals de
fusta a l’Av. Llimoners, Rda. Dr. Anglès, C/ Ausiàs March, Pg. de la
Misericòrdia, C/ Les Palmes, C/ Creueta, C/ Borràs de Palau, C/ del Mar i
d’altres carrers de la població
6) Atorgament llicència d’obres a Telefónica per a la desinstal·lació cabina
0135H ubicada a la plaça Venerable Gabriel Macià

7) Denegació atorgament llicència d’obres a Telefónica per a la desinstal·lació
cabina 0136H ubicada a l’Av. Dr. Fleming, cantonada amb Rda. Sant Jordi

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.APROVACIÓ
BASES
ESPECÍFIQUES
CONCURS
PLAÇA
TREBALLADOR/A SOCIAL, PER SUBSTITUCIÓ, A TEMPS PARCIAL
Una de les persones que ocupa una plaça de treballadora social es troba
actualment en situació d’Incapacitat Temporal que es preveu de llarga
durada.
L’article 23. Dos de la Llei 2/2012, de 29 de juny, per la que s’aproven els
Pressupostos Generals de l’Estat estableix que durant l’any 2012 no es
procedirà a la contractació de personal temporal, ni nomenament de
personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat de casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es
considerin prioritaris, o que afectin al funcionament dels serveis públics
essencials.
Actualment, a l’àrea dels Serveis Socials municipals hi presten servei tres
treballadores socials, una d’elles en tasques de coordinadora del servei i
una educadora social, dotació de recursos humans que es considera la
mínima indispensable per poder prestar un servei de qualitat a la població i
qualsevol mancança en aquest nombre d’efectius va en detriment del servei
prestat.
Atès que en la situació actual de crisi econòmica en que es troba immersa
la societat civil es considera que l’àmbit del Serveis Socials és un dels
sectors prioritaris i que la manca de personal en aquest servei afecta
greument el nivell de prestació del servei en la qualitat, eficiència i eficàcia
que el ciutadà es mereix.
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i
funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar.
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc
de treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la
Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i règim Intern, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Considerar, que vista la situació econòmica global i en particular de
Canet de Mar, l’àmbit dels Serveis Socials té la consideració de sector prioritari
en la prestació de serveis i destinació de recursos humans.

SEGON.- Aprovar les bases per a la provisió, mitjançant concurs, d’una plaça
de treballador social, a temps parcial, per substitució i fins a la reincorporació
efectiva al lloc de treball de la titular de la plaça i convocar el corresponent
concurs per a la cobertura d’aquesta plaça.
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ, MITJANÇANT
CONCURS UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL, PER
SUBSTITUCIÓ, A TEMPS PARCIAL
Primera: Objecte
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal,
mitjançant el sistema de concurs, per a la contractació d’un/a treballador/a social,
a temps parcial, mitjançant un contracte de substitució, fins a la reincorporació
efectiva al lloc de treball, de la persona titular de la plaça.
L’esmentat lloc de treball es troba enquadrat en el grup A2, amb les retribucions i
jornada de treball que corresponguin d’acord amb la Relació de llocs de treball
de l’Ajuntament de Canet de Mar, els acords i convenis subscrits amb la
representació del personal municipal i la legislació vigent.
Aquesta convocatòria es regirà per les presents Bases específiques i per les
Bases generals aprovades pel Ple Municipal en sessió de data 27 de maig de
2010, i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 136, de data 8 de juny
de 2010.
Segona: Tipus de relació
El tipus de relació serà de personal laboral temporal, a temps parcial del 50% i
fins a la reincorporació efectiva al lloc de treball de la persona titular de la plaça.
Tercera: Funcions a desenvolupar
Les funcions ha realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de treballador/a
social, són les que corresponen d’acord amb la Relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Canet de Mar, i que, a títol enunciatiu, són, entre d’altres:
1. Dissenyar i desenvolupar tasques de prevenció de forma individual o
familiar, analitzant el context i les causes que provoquen les situacions
de risc
2. Atendre i analitzar les demandes dels /les usuaris/es o llurs familiars en
els diferents àmbits, dissenyant un pla de treball així com aplicar el
tractament més adequat per tal de donar el suport necessari en la seva
integració social o laboral
3. Informar, orientar i assessorar a les persones en l’àmbit dels serveis
socials, diagnosticant la seva situació, fent el seguiment, prenent les
mesures adients i, en cas necessari, valorant i tramitant les ajudes i
prestacions que corresponguin segons la normativa vigent.
4. Proposar, quan s’escaigui i d’acord amb la resta de l’equip, la derivació
dels/les usuaris/es a altres serveis d’atenció especialitzada, realitzant la
tramitació corresponent.

5. Donar suport i acompanyament als/les usuaris/es al llarg del procés
d’integració social o reinserció.
6. Dissenyar, elaborar i dur a terme les actuacions necessàries per tal
d’afavorir que les persones i grups socials del municipi encarin,
mitjançant els seus propis recursos, els diversos problemes als que han
de fer front.
7. Participar en la prestació del Servei d’Assistència Domiciliària,
supervisant les activitats desenvolupades determinant els objectius i la
valoració del treball realitzat per les treballadores familiars i/o possible
auxiliar de la llar i realitzant visites a domicili quan s’escaigui.
8. Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat
familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis
sanitaris a domicili.
9. Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de
promoció de l’autonomia personal.
10. Atendre els/les usuaris/es al domicili, en casos especials
11. Elaborar projectes de caire social a nivell municipal i/o comunitari i
realitzant-ne el seguiment
12. Redactar informes tècnics
13. Col·laborar en l’elaboració de pressupostos, valoracions de subvencions,
convenis i projectes
14. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes
pel servei.
Quarta: Requisits dels/de les aspirants
A més dels requisits generals detallats a l’apartat 2.1.1. de la base general 2a,
els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:
a) Titulació: Estar en possessió del títol de diplomat en Treball Social.
b) Llengua catalana: Nivell C de la llengua catalana o equivalent, de
coneixements de llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català
c) Llengua castellana: Nivell superior (pels/per les aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola).
d) Satisfer els drets d’examen que estableixin les ordenances fiscals vigents.
Estaran exempts/es d’aquesta taxa, els/les aspirants que acreditin un grau de
discapacitat igual al previst per la legislació estatal, els/les jubilats/des i els/les
aspirants que estiguin en situació legal d’atur en el moment de la presentació de
la corresponent proposició per prendre part en el procés.
Cinquena: Forma i termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model
normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base
general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de
l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisena: Tribunal qualificador
President:
Vocals:

La secretària de la corporació
La coordinadora de Serveis Socials
Un/a tècnic/a designat/da per l’Alcaldia

Secretària: La tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament, que actuarà amb
veu i sense vot
Setena: Procés selectiu
El sistema selectiu serà el de concurs.
7.1. Valoració de mèrits
En aquest apartat es valoraran els mèrits establerts a la Taula 1 de l’Annex V de
les Bases generals.
7.2. Coneixement de la llengua catalana
Consistirà en la realització d’exercicis de coneixement gramaticals i de
comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana,
adaptat al nivell C, d’acord amb els criteris emprats per la Secretaria de Política
lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Aquest exercici és obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquest exercici serà
d’Apte/a o No Apte/a.
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior,
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.7 de la base general 2a, restaran
exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’Apte/a.
7.3 Coneixement de la llengua castellana
Consistirà, pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, en la
realització d’un exercici que consistirà en la redacció de un text de 100 paraules
en el termini màxim de 20 minuts i a mantenir una conversa amb membres del
tribunal durant el termini màxim de 10 minuts i, si s’escau, amb els/les
assessors/es especialistes que aquest designi.
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquest exercici serà
d’Apte/a o No Apte/a.
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior,
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.8 de la base general 2a, restaran
exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’Apte/a.
7.4 Prova pràctica
Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 45 minuts, d’un o diversos
supòsits pràctics relacionats amb el temari específic que consta a l’annex de les
presents bases. La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts, requerintse una puntuació mínima de 5 punts per a la seva superació.
Vuitena: Entrevista personal
El tribunal, si així ho estima oportú, podrà mantenir una entrevista personal amb
els/les aspirants, a fi de determinar i clarificar els valors professionals aportats
que millor s’adeqüin al lloc de treball i que no hagin estat degudament apreciats
en les fases anteriors. La puntuació màxima concedida serà de 4 punts.

ANNEX I
Temari específic
Tema 1.- Normativa legal vigent reguladora del Sistema de Serveis Socials a
Catalunya: Definició dels Serveis Socials. Exposició dels objectius i del dret a
l’accés subjectiu de caràcter universal dels ciutadans i ciutadanes
Tema 2.- Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials. Titulars del dret a
accedir als serveis socials. Situacions amb necessitat d’atenció especial. Dret
d’accés als serveis socials i dret a la informació en l’àmbit dels serveis socials.
Tema 3.- Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials. Deures dels ciutadans
en relació amb els serveis socials.
Tema 4.- Els Sistema Català de Serveis Socials: Principis, nivells en que
s’estructura i competències de les diferents administracions.
Tema 5.- L’atenció a individus i famílies en el context dels serveis socials
d’atenció primària. Demanda i detecció. Tècniques i mètodes de treball.
Tema 6.- Els recursos socials i el professional com a recurs. Interrelacions entre
l’atenció individualitzada/familiar, el treball grupal i la intervenció comunitària.
Tema 7.- El servei de primeres acollides , emmarcat en els serveis socials.
Tema 8.- Deontologia i ètica professional. El codi d'ètica i la responsabilitat del
treballador social o treballadora social amb les persones usuàries, les institucions
i altres professionals
Tema 9.- Metodologia específica de treball en equip. Requisits per un treball
productiu en equip interprofessional. La negociació i l’establiment d’acords.
Tema 10.- Els serveis socials i l’atenció a les urgències socials en el context de
l’atenció social primària: concepte i característiques d’una intervenció per
urgència social.
Tema 11.- L’avaluació als serveis socials. Criteris i metodologia. Sistema
d’indicadors. integrades a realitats complexes: concepte i requisits per fer-ho
possible.
Tema 12.- La intervenció social i la planificació de l’acció. Destinataris de l’acció
socioeducativa. Funcions específiques del/la treballador/a social i compartides
amb l’equip.
Tema 13.- La detecció de necessitats. Elements de priorització de necessitats i
respostes. L’elaboració de propostes. Aspectes bàsics de la coordinació amb la
resta de professionals dels serveis socials d’atenció primària.
Tema 14.- La prevenció als serveis socials d’atenció primària: significats i
requisits. Qui i com es fa prevenció.
Tema 15.- El treball en xarxa. Principis bàsics, objectius i metodologia.
Tema 16.- Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials. Prestacions
econòmiques. Definició del caràcter de la prestació. El dret subjectiu, el dret de
concurrència i la urgència social. Procediment per a la concessió de les
prestacions socials segons la seva tipologia.
Tema 17.- Funció dels treballador/a social com a membre de l’EBASP. Subjectes
de la intervenció. Treball en xarxa. El coneixement de l’entorn.
Tema 18.- El rol i aportacions de l’educador i l’educadora social com a membre
de l’EBASP. Els processos socioeducatius. Fases de l’acció socioeducativa.
Tema 19.- Els serveis socials d’atenció especialitzada adreçats a la família, la
infància i l’adolescència en la normativa legal vigent. Tipus de serveis.
Descripció. Funcions dels serveis i destinataris dels mateixos.
Tema 20.- Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels
menors desemparats i de l’adopció: Descripció dels Capítols, I, II i del Capítol III i
les disposicions addicionals, primera i segona.

Tema 21.- Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els
adolescents i de modificació de la llei, 37/1991 de 30 de desembre: Capítol II
(Principis bàsics relatius als drets de l’infant i de l’adolescent).
Tema 22.- Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els
adolescents i de modificació de la llei, 37/1991 de 30 de desembre: Capítol IV
(L’infant i l’adolescent en l’àmbit de la salut).
Tema 23.- Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els
adolescents i de modificació de la llei, 37/1991 de 30 de desembre: Capítol V
(L’infant i l’adolescent en l’àmbit social).
Tema 24.- Els indicadors de risc en els menors. El maltractament infantil.
Aspectes conceptuals i tipologies.
Tema 25.- Procés d’intervenció de l’EAIA en els casos. Interdisciplinarietat.
Relació amb altres serveis. Criteris de priorització. Professional referent del cas.
Tema 26.- Els serveis socials d’atenció especialitzada adreçats a la gent gran en
la normativa legal vigent. Tipus de serveis. Descripció. Funcions dels serveis i
destinataris dels mateixos.
Tema 27.- Actuacions municipals per a la gent gran de Canet de Mar. Les
polítiques per a la gent gran: àmbits d’acció. Transversalitat i departaments
implicats. Tipus de serveis.
Tema 28.- Els indicadors de risc en la gent gran . El maltractament de la gent
gran. Aspectes conceptuals i tipologies.
Tema 29.- Llei 39/2006 , de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAAD). Drets i
obligacions de les persones en situació de dependència.
Tema 30.- Llei 39/2006 , de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAAD). Descripció
dels Graus i Nivells de Dependència. Serveis i prestacions previstes.
Tema 31.- Elaboració del PIA. Procés i procediment. Aspectes sociofamiliars a
tenir en compte per l’assignació dels recursos segons les necessitats familiars.
Tema 32.- L’atenció domiciliària en la normativa legal vigent. El SAD municipal:
conceptualització, cartera de serveis, perfil de destinataris i criteris d’accés.
Tema 33.- Els serveis socials d’atenció especialitzada adreçats a les persones
amb discapacitat en la normativa legal vigent. Tipus de serveis. Descripció.
Funcions dels serveis i destinataris dels mateixos.
Tema 34.- La llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
Tema 35.- Els indicadors de risc en les dones. La violència de gènere. Aspectes
conceptuals i tipologies.
Tema 36.- Llei 10/1997 de la renda mínima d’inserció. Requisits d’accés, perfil
dels destinataris i pla d’intervenció.
Tema 37.- Criteris d’actuació en l’atenció a les persones sense sostre. Model
d’intervenció. Serveis i recursos a Canet de Mar
Tema 38.- L’atenció a la població immigrant nouvinguda a Canet de Mar. Criteris
i agents que intervenen. La funció dels serveis socials en l’acollida i integració de
persones nouvingudes.
Tema 39.- L’actuació municipal en les situacions de violència de gènere: serveis i
circuits d’atenció a l’Ajuntament de Canet de Mar. El treball en xarxa amb altres
serveis: circuit contra la violència vers les dones.
Tema 40.- La xarxa de Salut Mental: Serveis d’atenció a la població adulta i
xarxa d’assistència psiquiàtrica a infants i joves. Descripció dels serveis, canals
d’accés, professionals que intervenen i destinataris.

TERCER.- Publicar les bases en el BOP i en el web municipal, seguint el
procediment establert en la normativa abans referenciada per desenvolupar les
proves de selecció per cobrir aquesta plaça.
QUART.- Facultar a l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris en
relació amb aquest acord.
2.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I COMEDIANTS
PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CÚPULA, CURS
2011-2012
Ates que l’Institut Lluís Domènech i Montaner ofereix el Batxillerat artístic en la
via d’arts escèniques, música i dansa dels del curs 2009-2010 i que hi ha
hagut durant el curs 2011-2012 un total 79 alumnes matriculats entre els cursos
de primer i segon.
Vist que en data 22 de 2010 es va signar un conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Canet de Mar i Comediants, SA, per la utilització de les instal·lacions de la
cúpula per dur a terme activitats docents de l’alumnat de Batxillerat de la
modalitat d’arts, via arts escèniques música i dansa, durant els cursos 20092010 i 2010-2011.
Atès que es necessari renovar el conveni esmentat i vist el conveni a signar
entre el Departament d’ensenyament, l’Ajuntament de Canet de Mar i
comediants, SA, el text literal del qual és el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I COMEDIANTS S.A.
PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CÚPULA PER DUR
A TERME ACTIVITATS DOCENTS DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT DE LA
MODALITAT D’ARTS, VIA ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA DURANT
EL CURS 2011-12
REUNITS:
PEL DEPARTAMENT
CATALUNYA

D'ENSENYAMENT

DE

LA

GENERALITAT

DE

La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d'Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament ( nomenada mitjançant
Decret 169/2011, de 18 de gener), actuant en l'exercici de les facultats delegades
per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències
(DOGC núm. 5930 de 28 de juliol de 2011)

PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de Canet de Mar, en virtut de les
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
PER COMEDIANTS, S.A.
El senyor JBM, amb el NIF XXXX, president del Consell d’Administració de
Comediants, S.A (segons escriptura pública atorgada davant del notari MRBC, de
l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb el número de protocol 2012/161, i
actuant en ús dels poders conferits segons escriptura pública atorgada davant del
notari ASC, de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Barcelona, amb el número de protocol
657/1989), en nom i representació d'aquesta, amb adreça a la Riera Gavarra, 69,
de Canet de Mar.
MANIFESTEN:
l. Que en data 22 de gener de 2010 es va signar un conveni de col·laboració entre
el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA, per a
la utilització de les instal·lacions de la “Cúpula” per dur a terme activitats docents
de l’alumnat de batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, música i
dansa.
II. Que aquest conveni ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2009-2010 i
2010-2011.
III. Que tant l’Ajuntament de Canet de Mar, com el Departament d’Ensenyament,
com Comediants, SA valoren positivament el desenvolupament de la col·laboració
iniciada, que fa possible el desenvolupament a l’Institut Lluís Domènech i
Montaner dels estudis de batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques,
música i dansa.
IV. Que per continuar desenvolupant de forma correcta el currículum del Batxillerat
d’arts en la via d’arts escèniques, música i dansa continua essent necessari
disposar d’un espai escènic adequat on impartir determinats ensenyaments.
V. Que Comediants, SA és propietària de la parcel·la de terreny La Vinya i que
d’aquesta parcel·la en forma part l’anomenada “Cúpula de Comediants”, que és un
espai idoni per programar aquests ensenyaments.
VI. Que un cop tancat el procés de matriculació, s’han inscrit a l’Institut Domènech
i Montaner un total de 79 alumnes (56 de primer curs i 23 de segon curs) per dur a
terme aquests estudis durant el curs acadèmic 2011-2012.
VII. Que l’increment d’alumnes comportarà un increment de la utilització dels
espais de Comediants, SA. per al desenvolupament d’algunes de les matèries de
modalitat d’arts escèniques, música i dansa.
Per tot això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden
formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES:

Primera.- L’objecte del conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Comediants, SA i l’Ajuntament de
Canet de Mar és la utilització de les instal·lacions de la Cúpula per dur a terme
activitats docents de l’alumnat de Batxillerat de la modalitat d’arts, via arts
escèniques, música i dansa.
Segona.- Els calendari i horari d’utilització de la cúpula se subjectarà als criteris
següents:
-

Es podrà utilitzar l’espai un màxim de vuit hores setmanals en horari
exclusivament de matí, entre les 8.00 i les 10.00 hores, dimarts, dimecres,
dijous i divendres, i dimecres de 10 a 11h de manera esporàdica i prèvia
comunicació i autorització de Comediants, SA entre els mesos de setembre a
juny. S’exclou explícitament d’aquest conveni el cap de setmana.

-

La realització d’activitats fora dels horaris establerts està sotmesa a estudi i
viabilitat.

Tercera.- Per tal de cobrir les despeses ordinàries que ocasiona la utilització,
manteniment i neteja de la Cúpula de Comediants en el calendari previst
anteriorment, s’abonarà un import mensual de 590€ que l’Ajuntament de Canet de
Mar i l’Institut Lluís Domènech i Montaner hauran satisfer a Comediants, SA.
Aquest preu inclou també l’assistència de personal de la companyia per atendre el
professor responsable i explicar-li el funcionament de les instal·lacions. Qualsevol
altra activitat que es realitzi i que requereixi assistències especialitzades
(il·luminació, so, projeccions, muntatges escenogràfics, utilització de vestuari, etc.)
no està inclosa en el preu.
El preu es farà efectiu mensualment i es revisarà després del seu primer any de
vigència, i així successivament, sempre d’acord amb l’índex estatal de preus al
consum, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística. No s’admetrà cap altra
fórmula de revisió de preus. El sistema de calefacció anirà a càrrec de la partida
51 32100 21200 del pressupost vigent per a 2012 de l’Ajuntament de Canet de
Mar amb un import màxim de 500€.
Quarta.- Per al curs 11-12, l’Ajuntament de Canet de Mar farà una aportació de
315€ mensuals càrrec a la partida 51 32100 20200 del pressupost vigent de 2012
per un total de 10 factures. L’Institut Lluís Domènech i Montaner aportarà 275€
mensuals amb càrrec al seu pressupost per un total de 10 factures.
Cinquena.- Pel que fa a la coordinació de l’activitat i la relació amb l’Institut Lluís
Domènech i Montaner, aquesta estarà sempre canalitzada per una única persona,
que serà la persona docent de l’assignatura d’arts escèniques. En tots els casos
les activitats hauran de conviure amb les que estigui realitzant la companyia
Comediants.
Tanmateix, aquesta tindrà sempre en compte els horaris establerts per l’Institut, els
respectarà al màxim i farà possible que les sessions es puguin dur a terme en tots
els casos.
Sisena.- Obligacions de les parts.

a) Ajuntament de Canet de Mar

1. Aportar la quantitat mensual previst a la clàusula 4.
2. Aportar el cost del sistema de calefacció de l’espai.
b) Comediants, SA
1. Fer-se càrrec del manteniment i la neteja de l’espai.
2. Aportar durant els quatre primers dies del curs l’assistència de personal de la
companyia per atendre el professor responsable i explicar-li el funcionament de
les instal·lacions.
3. Tenir en compte els horaris lectius establerts i respectar-los al màxim
i fer
possible en tots els casos l’activitat lectiva dins l’horari programat.
4. A banda de la utilització de les instal·lacions de la cúpula, objecte d’aquest
conveni, Comediants SA, a sol·licitud de l’Institut, podrà aportar
la borsa de
professionals del sector d’arts escèniques, tant a nivell artístic com tècnic, amb els
termes que en el seu s’acordin.
c) Departament d’Ensenyament
1. Autoritzar, amb la conformitat del Consell escolar de l’Institut Lluís Domènech i
Montaner, l’assistència de l’alumnat de batxillerat que cursa matèries relacionades
amb la via d’arts escèniques, música i dansa, a les activitats lectives que
s’imparteixen en l’espai Cúpula de Comediants.
2. La direcció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner en l’organització dels horaris
de les matèries relacionades amb la via d’arts escèniques, música i dansa, quan
les activitats lectives que s’imparteixen requereixin la utilització de l’espai Cúpula
de Comediants, tindrà en compte els horaris especificats en la clàusula segona.
3. Aportar, a través de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, la quantitat mensual
establerta a la clàusula 4.
Setena.- Comissió de seguiment
A fi d’impulsar els objectius d’aquest conveni, es constituirà una comissió de
seguiment que vetllarà pel seu correcte desenvolupament, i establirà el programa
de les actuacions necessàries per a dur-lo a terme. La comissió es reunirà
almenys un cop a l’any. La comissió estarà formada per: un representant del
Departament d’Ensenyament, un representant de l’Ajuntament de Canet i un
representant de Comediants S.A.
Vuitena.- Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, amb
efectes des de l’1 de setembre de 2011, i fins el 31 d’agost de 2012. Podrà
prorrogar-se, sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries
en el termini de dos mesos abans de la finalització de la seva vigència.
Novena.- Seran causes de resolució del conveni:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes a la legislació vigent.
Desena.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la
resolució i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes per la persona titular del
Departament d’Ensenyament. Contra els seus actes, que posen fi a la via
administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat

amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Vist això i un cop examinada la documentació de referència, de conformitat amb
la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar entre el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA,
per a la utilització de les instal·lacions de la cúpula per dur a terme activitats
docents de l’alumnat de batxillerat en la modalitat d’arts escèniques.
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.890€ per a la despesa del curs 2011-2012
aplicable a l’any 2012 amb càrrec a la partida 51 32100 20200 del pressupost
vigent de 2012
TERCER.- Facultar l’alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, perquè signi tots els
documents necessaris per dur a terme aquest acord.
3.- PROPOSTA EXTINCIÓ CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ
DEL QUIOSC UBICAT A LA PLAÇA UNIVERSITAT
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2010, va
acordar adjudicar definitivament la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de
Canet de Mar al senyor LMA i la Sra. MCLL.
Atès que l’anterior concessió es va formalitzar en document administratiu en
data 6 d’abril de 2010.
Atès que en el pacte tercer de l’anterior document administratiu es disposa que:
“El Sr. JLMA i la Sra. MCLL es comprometen a abonar el cànon de la concessió,
d’acord amb la seva oferta, que són 6.000 euros anuals que hauran de satisfer, en
aquest cas, repartit entre els 12 mesos de l’any, essent pagador entre els dies 1 i 7
de cada mes. Aquest cànon serà revisat cada any i actualitzat en un import
equivalent a l’índex de preus al consum estatal publicat per l’Institut Nacional
d’Estadística”

Atès que en data 22 de maig de 2012 ja es va requerir als concessionaris per
tal que es posessin al dia en la liquidació del cànon de la concessió.
Atès que en data 28 de juny de 2012, el Sr. JMA presentà un escrit en el que
feia constar que tenien coneixement del deute però que no el podien liquidar tot
demanant un fraccionament d’aquest.
Atès que tenint en compte que cada mes es merita una nova mensualitat del
cànon a satisfer amb la qual cosa el deute es va fent cada vegada més gran,
sense que el concessionari hagi mostrat cap esforç per tal de reduir-lo, sinó que
es limita a anar liquidant cada mensualitat amb 5 mesos de retard.

Atès que l’última mensualitat satisfeta és la corresponent al mes de febrer de
2012, que es va liquidar el 2 de juliol d’enguany, amb la qual cosa, al dia de la
data, deu 5 mensualitats corresponents als mesos de març a juliol de 2012,
amb un deute total acumulat de 2.638,92 €.
Atès que l’article. 100.f) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de
les Administracions Públiques, disposa que les concessions i autoritzacions
demanials s’extingiran per manca de pagament del cànon o qualsevol altra
incompliment greu de les obligacions del titular de la concessió, declarats per
l’òrgan que va atorgar la concessió o autorització, de conformitat amb la
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Declarar la manca de pagament per part del concessionari del quiosc
per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de
Mar, del cànon corresponent als mesos de març a juliol de 2012, resultant un
deute total amb l’Administració de 2.638,92 €.
SEGON.- Denegar el fraccionament proposat pel concessionari ja que no es
garanteix el cobrament del deute.
TERCER.- Proposar que es declari l’extinció de la concessió demanial per a
l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça
Universitat de Canet de Mar, atorgada als Srs. LMA i MCLL, mitjançant acord
de la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2010, per la
manca de pagament del cànon de la concessió corresponent als mesos de
març a juliol de 2012.
QUART.- Atorgar un tràmit d’audiència als concessionaris per un termini de 15
dies hàbils per tal que puguin formular al·legacions o presentar tots aquells
documents que considerin convenients per tal de desvirtuar l’anteriorment
exposat.
4.- DENEGACIÓ SOL·LICITUD CESPA, SA EN RELACIÓ AL PCAP
RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA DE VIES PÚBLIQUES
Atès que el proper 31 de desembre de 2012 finalitza el termini d’execució del
contracte de serveis per a la neteja de les vies públiques de Canet de Mar i el
proper 1 de maig de 2013 el del contracte de gestió de servei públic de recollida
selectiva de residus sòlids urbans.
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació licitar conjuntament ambdós serveis
mitjançant un únic contracte de gestió de serveis públics, per la qual cosa cal
començar ja a tramitar el corresponent expedient de contractació.
Atès que en data 20 de juliol d’enguany, l’empresa Cespa, SA, concessionària
del servei públic de recollida selectiva de residus sòlids urbans, ha sol·licitat a
aquest Ajuntament la inclusió, en el plec que haurà de regir la nova

contractació, d’uns valors residuals en concepte d’execució d’obres per a la
construcció d’un moll de descàrrega i d’un rentador.
Vist l’informe emès en data 25 de juliol d’enguany pel tècnic de Medi Ambient
municipal, Sr. Eduard Moreno i Roca, el contingut literal del qual és el següent:
“N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de
Mar, comarca del Maresme, en relació a sol·licitud realitzada per part de
CESPASA en relació al moll i rentador, emet el següent
INFORME
Primer.- Es rep informe de CESPA amb data de registre d’entrada el 20 de juliol
de 2012 en el que es manifesta que hi ha una inversió efectuada per part
d’aquesta empresa en relació a la construcció d’un rentador i d’un moll, la qual diu
que queda un valor residual a la finalització del contracte que s’hauria de tenir en
compte en el plec que s’està a punt d’aprovar del concurs per a la contractació del
servei de recollida de residus i de neteja viària, sol·licitant que el mateix s’imputi al
plec però alhora indicant que aquest no tindrà una repercussió econòmica per al
cànon del nou contracte de residus.
Segon.- En primer lloc, a continuació explico els antecedents pel que fa al
rentador. L’anterior tècnic municipal de medi ambient de l’Ajuntament de Canet de
Mar, detecta l’any 2004 que l’empresa CESPA està rentant el material mòbil de la
contracta de recollida de residus i de neteja viària directament sobre un substrat de
terra sense cap tipus de condicions, provocant problemes de pudors i de brutícia a
la zona i no recollint i per tant tractant correctament les aigües residuals
correctament. Davant d’aquesta incidència, l’actual tècnic municipal de medi
ambient acorda amb l’empresa CESPA que aquesta haurà de fer la neteja del
material mòbil amb condicions correctes, introduint aquesta clàusula clarament a la
modificació del contracte de residus per l’any 2005.
Tercer.- Pel que fa al rentador del material mòbil i contenidors. En el document de
modificació del “contracte de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de les
vies públiques”, es tracta aquest aspecte en diversos punts i clàusules:
 A la clàusula setena queda clarament reflectit que “tant el material que aporta
l’empresa contractada com la resta de material adscrit al servei, propietat de
l’Ajuntament, ha de complir les condicions següents” i en el punt 6 que haurà
de “mantenir-se en perfecte estat de netedat”.
 A la mateixa clàusula s’indica que “per a la neteja de bujols i contenidors
l’empresa concessionària haurà de disposar d’un camió rentacontenidors o
d’un espai de rentacontenidors a la base”. Cal dir que l’empresa fins a dia
d’avui no ha utilitzat mai un rentacontenidors i utilitza el rentador objecte
d’aquest informe per fer la neteja preceptiva d’aquests contenidors.
 També a la clàusula setena s’indica que l’empresa contractada ha d’aportar:
“les eines, peces de recanvi i el material necessari per al manteniment dels
contenidors, vehicles i instal·lacions”.
 A la clàusula vuitena del mateix document s’indica que “l’arrendatari ha de
disposar per a la prestació del servei d’una base d’operacions per al servei de
recollida de brossa”.

 També en aquesta clàusula entra en més detall indicant els equipaments que
ha d’incloure la base, d’entre els quals es troba l’”espai de neteja per al
material mòbil, amb la corresponent gestió de les aigües residuals
generades”.
Quart.- Pel que fa al moll per a la descàrrega dels camions dins de les caixes i
autocompactadors de transferència, s’indica clarament a la clàusula catorzena que
“CESPASA, en virtut de la formalització d’aquesta darrera modificació contractual,
s’obliga respecte de l’Ajuntament de Canet de Mar a oferir les següents millores,
que constitueixen un complement del servei proposat”. Una d’aquestes millores, la
número 1 sota el títol “implantació de planta de transferència” indica clarament que
“CESPASA adaptarà les instal·lacions actuals per poder convertir-les en una
planta de transferència on els camions aboquin directament el residu en
autocompactadors o caixes que posteriorment seran transportats i buidats a les
plantes de tractament i eliminació”.
Cinquè.- A la clàusula dissetena del document de modificació s’indica clarament
que “al finalitzar el contracte la inversió de tots els mitjans materials aportats per
l’arrendatari es trobarà íntegrament amortitzada, revertint tots ells a l’Ajuntament
de Canet de Mar i no ostentant l’arrendatari cap dret a la seva indemnització. Així
mateix, els béns aportats per a la municipalitat, com ara els contenidors de les
àrees d’emergència i altres revertiran a l’ens local”.
Sisè.- Al llarg del “plec de clàusules d’explotació per a la prestació dels serveis de
recollida selectiva i porta a porta de residus sòlids urbans de Canet de Mar” es
descriu més àmpliament les clàusules citades i signades en el document de
modificació del contracte i que han estat descrites en els punts tercer i quart del
present informe.
Setè.- Indicar que els 6.000,00 € que diu CESPA que incloïa a la oferta proposada
per CESPA com a inversió per a la construcció del moll, només s’ha trobat aquest
import en els documents de treball realitzats per part de CESPA en el procés de
negociació que va establir amb l’Ajuntament per part d’acordar la modificació del
contracte. Així en el document presentat per CESPA el 5 d’octubre de 2004, per
tant proposta de treball inicial, s’indica CLARAMENT que es contempla
l’”adequació base ajuntament per autocompactadors” per un import de 6.000,00 €
a amortitzar amb un període de 4 anys. Als estudis econòmics posteriors de treball
que van servir per arribar a l’acord de l’import del contracte s’inclou una partida
anomenada “adequació base” de forma genèrica i amb un import d’amortització i
finançament anual de 1.695,61 €. Aquest import s’ha mantingut invariable, no
únicament els 4 anys d’amortització que va preveure CESPA, sinó els 8 anys de
durada del contracte, resultant un import total aportat per l’Ajuntament a l’empresa
CESPA en concepte d’adequació nau de 13.564,88 €, sense comptar ni despeses
generals, ni benefici industrial aplicat, ni l’IVA.
Vuitè.- Informar que l’empresa CESPA va informar que l’empresa de neteja viària
havia de preveure econòmicament i pagar a l’empresa CESPA un despesa d’ús
del rentador que contemplava despeses d’amortització i despeses de conservació i
manteniment per un import de 180,00 € mensuals, significant de forma anual un
import total de 2.160,00 €. Aquest import es va incloure com a obligatori per part
de l’empresa contractada del servei de neteja viària en cas que en fes ús en el
plec del concurs per a la contractació de l’esmentat servei de l’any 2011. Es té

coneixement verbal comunicat per CESPA que COPTALIA està fent aquest
pagament.
Conclusió
 En primer lloc, informar que queda clar al document de modificació del
“contracte de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de les vies
públiques”, amb data 2 de maig de 2005, el següent:
-

-

-

La obligació de l’empresa CESPA d’oferir com a millora la implantació
de la planta de transferència, essent aquesta implantació la construcció
dels molls i altres equips necessaris per poder efectuar aquesta
transferència. Aquesta actuació queda clara que l’aporta l’empresa com
una millora.
La obligatorietat per part de l’empresa CESPA de disposar d’un espai
de neteja per al material mòbil i per contenidors, amb la corresponent
gestió de les aigües residuals generades i qualsevol manteniment
necessari.
Que al finalitzar el contracte, la inversió de tots els mitjans materials
aportats per l’arrendatari es trobarà íntegrament amortitzada, revertint
tots ells a l’Ajuntament de Canet de Mar i no ostentant l’arrendatari cap
dret a la seva indemnització.

 En segon lloc, informar que durant el contracte, l’Ajuntament ha realitzat una
despesa per adequació de la nau d’un total de 13.564,88 €, sense tenir en
compte les despeses generals associades, ni el benefici industrial ni l’IVA. La
implantació de la transferència, i per tant la construcció dels molls, són
obligatoris a oferir com a millora per part de l’empresa CESPA i per tant
l’import esmentat no es pot considerar econòmicament a l’import global del
contracte i per tant no es pot considerar en aquesta partida d’adequació de la
nau. Com a conclusió l’import esmentat es considerat com adequació de la
nau correspon principalment al rentador de la nau. CESPA informa (no
presenta pressupostos ni factures ni ara ni en el moment de construcció del
mateix) que la despesa d’aquest rentador ha estat de 12.000,00 €. Per tant,
aquesta despesa ha estat sobradament pagada per part de l’Ajuntament a
l’actual contracte. Igualment en cas que l’import previst per adequació de la
nau hagués estat més baix del que realment ha estat (insisteixo que no
disposem de documentació que ho justifiqui) aquesta s’hauria d’haver estat
comunicada en el seu moment i igualment correrien a càrrec de l’empresa
CESPA. Alhora indicar que tant l’import satisfet per part de l’Ajuntament
durant el contracte de recollida de residus amb inici el 2 de maig de 2005
(durada de 8 anys) així com l’import realitzat per part del concessionari del
servei de neteja viària actual, resulten absolutament suficients per cobrir la
inversió realitzada en concepte de rentador. Alhora, s’haurà de tenir en
compte que les despeses de conservació i manteniment del rentador del plec
del concurs que es vol aprovar actualment no hauran de tenir en compte en
cap moment una despesa d’inversió.
 Informo, finalment, que no existeix un valor residual imputable a un nou
concessionari ni en el cas de l’adequació de la planta de transferència ni del
rentador tal i com ha quedat CLARAMENT descrit en el present informe. Per
això no és de rebut incorporar cap despesa associada a la inversió ni del
rentador ni dels molls de descàrrega en el plec del concurs per a la

contractació del servei de recollida de residus i de neteja viària que es vol
aprovar aquest dijous.”

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de
Medi Ambient, s’acorda per unanimitat:
ÚNIC.- Denegar la sol·licitud de Cespa, SA, d’inclusió en el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars que hauran de regir la nova contractació
del servei públic de recollida de residus i neteja de les vies públiques de Canet
de Mar, dels valors residuals sol·licitats en concepte de construcció d’un moll de
descàrrega i d’un rentador, pels motius exposats en l’informe de data 25 de
juliol d’enguany pel tècnic municipal de Medi Ambient, el contingut literal del
qual s’ha transcrit en la part expositiva del present acord.
5.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A TELEFÒNICA PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE PALS DE FUSTA A L’AV. LLIMONERS, RDA. D. ANGLÈS,
C/ AUSIAS MARCH, PASSEIG MISERICÒRDIA, C/ LES PALMES, C/
CREUETA, C/ BORRÀS DE PALAU, C/ DEL MAR I D’ALTRES CARRERS DE
LA POBLACIÓ
Vista la instància presentada en data 19 de juliol d’enguany per TELEFÒNICA
DE ESPAÑA, sol.licitant permís pe a la substitució de pals de fusta a diversos
carrers del terme municipal de Canet de Mar.
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 25 de juliol d’enguany, el
contingut del qual es transcriu a continuació:
INFORME DE:

L’ENGINYERA MUNICIPAL

ASSUMPTE:

SUBSTITUCIÓ DE DIVERSOS PALS DE FUSTA

CANALITZACIÓ:

TELEFÓNICA DE ESPAÑA

LOCALITZACIÓ:

Av. Llimoners, Rda. Dr. Anglès, Ausiàs March, Pf.
Misericòrdia, etc.

I N F O R M E:
En resposta a la seva sol·licitud permís per tal de fer la substitució de diversos
pals de fusta en diferents carrers del municipi:
Ref.:
Reg. Entr.
Data

6142828 i 6142829
2012/3143
19-07-2012

En el punt 2.3 de la disposició addicional quarta de la “Ordenança reguladora de
la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl”
s’estableix que “totes les actuacions referents a infraestructures (noves línies
elèctriques i de telecomunicacions i ampliació i reforma de les línies existents)
que es portin a terme en sòl urbà i urbanitzable hauran de ser soterrades, o bé,

en casos excepcionals prou justificats, grapades per façana, evitant l’aparició
d’obstacles a la via pública”.
Així doncs, qualsevol modificació de les instal·lacions existents de la xarxa
telefònica haurien de realitzar-se de manera soterrada o, si s’escau, grapades
per façana, eliminant els possibles pals de fusta existents.
No obstant, atès que es tracta de pals de fusta en mal estat i el que es pretén
amb l’actuació és l’eliminació d’un possible perill de la via pública, la tècnica que
subscriu informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada, condicionada a
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc.
2
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els
destruïts.
3
La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de
2
R.C. 20 N/mm de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament
remolinat. En cas de ser paviments asfàltics es farà una base de
formigó sobre la qual s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa
de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre
terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm
més que la llosa de formigó.
4
El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló,
compactat mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de
forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M..
5
En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la
regulació del tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis
veïns del carrer
6
Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de
dites obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat
el carrer, es realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis
Tècnics.
7
Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest
hauran d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent
alhora la circulació rodada.
8 En cas d’afectar a la calçada, s’haurà d’executar en dues tramades, sense
interrompre el tràfic de vehicles.
9
Si és possible caldrà reubicar els pals de fusta a la zona de la vorera o
calçada que permeti l’accessibilitat de les persones per la via.
10
En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat
públic i als Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de
serveis al municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats (mines,
etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar
els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta
prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar.
11
Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992)
pel qual es regulen les característiques que han d'acomplir les
proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents subministraments
públics que discorren pel subsòl.
12
El començament de les obres es determinarà d'acord amb els Tècnics
Municipals i Policia Local.
13
Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal
dipositar d’una fiança global per a les obres executades per Telefónica

14
15

16

al nostre municipi.
Caldrà fer efectiu també les taxes i impostos que siguin pertinents.
El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el
serveis tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al
plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics municipals
EN
CAS
D'INCOMPLIMENT
DE
QUALSEVOL
DELS
CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.

OBSERVACIONS:
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els
albarans de compra del formigó.

ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció
de l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials.
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i proposta
per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals
se sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat
amb l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles
118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de
Mar.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant
Decret núm. 555/2011 de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
UNIC.- Atorgar el permís per a la substitució de pals de fusta a diferents carrers
de la població, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i
transcrit en el cos de la present resolució.

6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A TELEFÒNICA PER A LA
DESINSTAL.LACIÓ CABINA 0135H UBICADA A LA PLAÇA VENERABLE
GABRIEL MACIÀ.
Vista la instància presentada en data 13 de juny de 2012 per TELEFÒNICA DE
ESPAÑA, sol.licitant llicència d’obres per al desmuntatge de la cabina telefònica
núm. 0135H ubicada a la Plaça Venerable Gabriel Macià de Canet de Mar.
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 25 de juliol d’enguany, el
contingut del qual es transcriu a continuació:
INFORME DE:

L’ENGINYERA MUNICIPAL

ASSUMPTE:

LLICÈNCIA DESINSTAL.LACIÓ CABINA 0135H

CANALITZACIÓ:

TELEFÓNICA DE ESPAÑA

LOCALITZACIÓ:

Plaça Venerable Gabriel Macià, XX

I N F O R M E:
En resposta a la seva sol·licitud:
Ref.:
Reg. Entr.
Data

------2012/1228
13-06-2012

Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT
l’actuació sol.licitada, condicionada a:
1
2
3

4

5

6

7

Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els
destruïts.
La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de
R.C. 20 N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament
remolinat. En cas de ser paviments asfàltics es farà una base de
formigó sobre la qual s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa
de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre
terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm
més que la llosa de formigó.
El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló,
compactat mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de
forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M..
En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la
regulació del tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis
veïns del carrer
Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de
dites obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat
el carrer, es realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis
Tècnics.
Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest
hauran d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent

8
9

10

11
12

13
14

15

alhora la circulació rodada.
En cas d’afectar a la calçada, s’haurà d’executar en dues tramades, sense
interrompre el tràfic de vehicles.
En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat
públic i als Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de
serveis al municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats (mines,
etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar
els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta
prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar.
Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992)
pel qual es regulen les característiques que han d'acomplir les
proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents subministraments
públics que discorren pel subsòl.
El començament de les obres es determinarà d'acord amb els Tècnics
Municipals i Policia Local.
Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal
dipositar d’una fiança global per a les obres executades per Telefónica
al nostre municipi.
Caldrà fer efectiu també les taxes i impostos que siguin pertinents.
El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el
serveis tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al
plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics municipals
EN
CAS
D'INCOMPLIMENT
DE
QUALSEVOL
DELS
CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.

OBSERVACIONS:
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els
albarans de compra del formigó.

ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció
de l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials.
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i proposta
per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals
se sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat
amb l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles
118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de
Mar.

CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant
Decret núm. 555/2011 de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
UNIC.- Atorgar llicència d’obres per a la desinstal.lació de la cabina 0135H
ubicada a la Plaça Venerable Gabriel Macià, XX, tal i com es disposa a
l’informe emès per l’enginyera municipal i transcrit en el cos de la present
resolució.
7.- DENEGACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A TELEFÒNICA PER
A LA DESINSTAL.LACIÓ CABINA 0136H UBICADA A L’AV. DR. FLEMING
CANTONADA AMB RONDA SANT JORDI.
Vista la instància presentada en data 2 de juliol de 2012 per TELEFÒNICA DE
ESPAÑA, sol.licitant llicència d’obres per al desmuntatge de la cabina telefònica
núm. 0136H ubicada a l’ Av. Dr. Fleming cantonada Ronda Sant Jordi de Canet
de Mar.
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 27 de juliol d’enguany, el
contingut del qual es transcriu a continuació:
“INFORME DE:

L’ENGINYERA MUNICIPAL

ASSUMPTE:

LLICÈNCIA DESINSTAL.LACIÓ CABINA 0136H

CANALITZACIÓ:

TELEFÓNICA DE ESPAÑA

LOCALITZACIÓ:

Av. Dr. Fleming, cantonada Ronda Sant Jordi

I N F O R M E:
En resposta a la seva sol·licitud:
Ref.:
Reg. Entr.
Data

------2012/2608
02-07-2012

Als serveis tècnics d’aquest ajuntament només ens consta que hi ha instal.lades
6 cabines telefòniques d ús públic al municipi de Canet de Mar, entre elles
aquesta que es demana desinstal.lar, i la que es va sol.licitar i informar
favorablement la desinstal.lació de la Plaça del Venerable Gabriel Macià.
Atès que segons l’apartat primer de l’article 32 del Real Decret 726/2011, de 20
de maig estableix que hi ha d’haver com a mínim un telèfon públic de pagament i
un més per cada 3.000 habitants a cada municipi de 1.000 o més habitants, i que
la població actual de Canet de Mar a data 27 de juliol de 2012 és de 14.275
habitants, a Canet de Mar hi hauria d’haver instal·lats 11 terminals.
Atès que es va informar favorablement la desinstal·lació de la cabina de la Plaça
del Venerable Gabriel Macià aquest mateix mes de juliol, i que per tant, només

quedarien instal·lades 5 cabines de telèfon públiques a Canet de Mar, la tècnica
que subscriu informa DESFAVORABLEMENT la sol.licitud realitzada, si no es
justifica que hi ha més telèfons que els que ens consten a Serveis Tècnics”.

ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció
de l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials.
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i proposta
per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals
se sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat
amb l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles
118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de
Mar.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant
Decret núm. 555/2011 de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
UNIC.- Denegar l’atorgament de llicència d’obres per a la desinstal.lació de la
cabina 0136H ubicada a l’Av. Doctor Fleming cantonada Ronda Sant Jordi, tal i
com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i transcrit en el cos
de la present resolució.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 14.40
hores de tot el que jo com a secretària certifico.
La secretària

L’alcalde

Núria Mompel Tusell

Jesús Marín i Hernàndez

