ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 23 D’OCTUBRE DE 2013
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: 19.30 hores
Hora que acaba: 19.55 hores
Lloc: Despatx de l’Alcaldia
PRESIDEIX
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell
HI ASSISTEIXEN
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Núria Mompel Tusell, secretària municipal.També hi assisteix Daniel Martín
Enrique, interventor municipal
ORDRE DEL DIA
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 17.10.13
2) Aprovació relació de despeses
3) Aprovació devolució complement garantia definitiva contracte prestació
servei de neteja de les dependències municipals anys 2011-2013
4) Adjudicació contracte per a la prestació del servei de psicologia i logopèdia
de Canet de Mar
5) Aprovació addenda econòmica al conveni amb el Consorci Universitari
Centre Associat de la UNED província de Barcelona, curs acadèmic
2013/2014
6) Concessió llicència d’obres menors pera la legalització de les actuacions
fetes a l’antiga esplanada d’aparcament i petanca, al rial de can Figuerola,
S/N, parcel·la 57 polígon 2 de la rústica

7) Relació de decrets des del dia 7 fins al dia 11 d’octubre de 2013
8) Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 17.10.13
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local
ordinàriadel dia 17 d’octubre de 2013 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 sen’acordal’aprovació.
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES
Vista la relació de despeses de data 23 d’octubre de 2013, de l’Ajuntament per
import de 173.772,07 €, corresponent a la relació de la mateixa data,
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de
2013, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de novembre de
2012.
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 la Tinència de l’Alcaldia
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 23 d’octubre de 2013, per
import de 173.772,07 €, corresponent a la relació F/2013/33 de la mateixa data.
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries
corresponents del pressupost de la corporació municipal de l’any 2013.
3.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ COMPLEMENT GARANTIA DEFINITIVA
CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS ANYS 2011-2013
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 d’octubre de 2013, va
acordar disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada mitjançant aval
núm. 01009847 per la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en aquesta corporació
en data 17 de febrer de 2011, per l’empresa Limserco, SL, i que puja un import
de 39.987,35 €.
Atès que en data 27 de juliol de 2012, es va formalitzar amb la llavors
adjudicatària del servei de neteja de les dependències municipals, Limserco,
SL, una modificació del contracte la qual cosa va implicar que en data 31 de
juliol de 2012 procedís a dipositar un complement de la garantia definitiva per
import de 13,97 €.

Atès que en l’acord pres en data 17 d’octubre d’enguany, per error, no es va
disposar el retorn de l’esmentat complement de la garantia definitiva, de
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Disposar el retorn del complement de la garantia definitiva dipositada
en aquesta corporació en data 31 de juliol de 2012, per l’empresa Limserco, SL,
i que puja un import de 13,97 €.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la interessada i a la tresoreria municipal
per tal que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia.
4.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA DE CANET DE MAR
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de juliol de 2013, va
acordar incoar expedient per a la contractació del servei de psicologia i
logopèdia de Canet de Mar, així com aprovar el plec de clàusules
administratives i prescripcions tècniques particulars que havien de regir
l’esmentada contractació.
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6436 de data
9/08/2013, així com al perfil de contractant en data 1/08/2013.
Atès que dins del termini de presentació de proposicions s’ha presentat una
oferta per part de la Fundació privada del Maresme pro persones amb
disminució psíquica, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la
Corporació en data 04/09/2013.
Atès que en data 4/092013, es va procedir a l'obertura dels sobres A i B
aixecant-se les corresponents actes per part de la Mesa de Contractació.
Atès que en data 30/09/2013 la tècnica d’Educació, Maria Artigas i Gurri, va
emetre un informe de valoració de la documentació presentada en el sobre B.
Vista l'acta de valoració del sobre B i obertura del C emesa per la Mesa de
Contractació, en data 1 d’octubre de 2013, el contingut literal de la qual és el
següent:
“Lloc:
Data:
Horari:
Hi assisteixen:

Despatx annex a l’Alcaldia
01/10/2013
13:40 h.
Albert Lamana Grau, president per delegació de l’Alcalde
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació
Daniel Martín Enrique. interventor de la Corporació
Núria Mompel i Tusell, secretària de la Corporació.
Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la
Mesa de Contractació

Licitador:
LS, en representació de la Fundació del Maresme pro persones
amb disminució psíquica
Desenvolupament de la sessió
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada en el
sobre B per l’únic licitador presentat, així com l'obertura del sobre C aportat en el
procediment obert per a la contractació del servei de psicologia i logopèdia de Canet
de Mar, convocat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 30 de
juliol de 2013, publicat en el DOGC núm. 6436 de data 9 d’agost de 2013 i en el
perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en data 1 d’agost de 2013.
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 4.09.2013,
es va deduir que l’únic licitador presentat havia aportat tota la documentació exigida
pel PCAP.
3. La Mesa de Contractació va donar trasllat del sobre B a la tècnica d’Educació per
a la seva valoració, la qual en data 30.09.2013 ha emès un informe, el contingut
literal del qual és el següent:
“Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en
relació a la valoració de la documentació tècnica relativa al criteris d’adjudicació
que depenen d’un judici de valor, concretament al projecte tècnic desenvolupat per
l’única empresa licitadora del procediment obert incoat per la contractació del
Servei Municipal de Psicologia i Logopèdia, emet l’informe següent:
Criteri que s’avalua

Puntuació
màxima
34

Puntuació
obtinguda
25

A.- Qualitat tècnica del projecte de condicions
de prestació del servei als usuaris.
A.1.- Definició del model de servei
12
9
Comentari
Model de servei clarament definit i ben formulat. Recull els objectius del servei
interns dels servei i les seves funcions tan a nivell intern com extern: usuaris,
famílies i altres agents dels territori, també en relació al treball transversal i en
xarxa.
A.2.- Definició de la metodologia.
12
10
Comentari
Bona definició del procediment de treball tant a nivell tècnic com respecte dels
diferents àmbits d’actuació. Usuaris. Les diverses modalitats d’atenció estan
correctament definides i justificades. Conté proposta d’organització de grups
psicoterapèutics o reeducatius força desenvolupada..
A.3- Proposta organitzativa
10
6
Comentari
Fa proposta de personal adequada i ajustada al plec de condicions. Conté proposta
horari amb el desglossament de les diferents tasques que es faran dins del mateix.
Fa proposta d’avaluació del servei, d’organització d’expedients. Aporta models de
documents.
Criteri que s’avalua

Puntuació
màxima

Puntuació
obtinguda

B.- Propostes de millora
6
3,5
B.1.- Mesures associades a la interacció professional,
3
1,5
tècnica i organitzativa
Comentari
Es presenta proposta de periodiciació de les reunions de coordinació entre els
diversos professionals que intervenen en l’atenció a l’usuari. Es considera la
proposta limitada.
B.2.- Disponibilitat de professionals no exigits
3
2
obligatòriament.
Comentari
Es posa a disposició el grups d’especialistes de què disposa la Fundació Maresme
i el CDIAP del Maresme.

Aquest és l’informe que emet la qui subscriu a Canet de Mar a trenta de setembre
de 2013.”
4. Seguidament el president procedeix a llegir la puntuació assolida pel licitador en
els criteris establerts a la clàusula XII.1 apartat “criteris que depenen d’un judici de
valor” del PCAP, essent la següent:
QUALITAT TÈCNICA DEL PROJECTE (fins a 34 punts)

Definició model servei
Definició metodologia a emprar
Proposta organitzativa

Puntuació
màxima
12 punts
12 punts
10 punts

Puntuació obtinguda
9 punts
10 punts
6 punts

PROPOSTES DE MILLORA (fins a 6 punts)

Mesures
associades
a
la
interacció professional, tècnica i
organitzativa
Disponibilitat de professionals no
exigits obligatòriament

Puntuació
màxima
3 punts

Puntuació obtinguda

3 punts

2 punts

1,5 punts

PUNTUACIÓ TOTAL
Qualitat tècnica del projecte
Propostes de millora
TOTAL

25 punts
3,5 punts
28,5 punts

5. Tot seguit el president obre el sobre C del licitador presentat, deixant-se
constància en acta, en els següents termes:
Oferta
econòmica

Oferta d’equips informàtics i de comunicació adscrits al
servei
Ordinador portàtil
Telèfon mòbil
Punt de connexió a

61.472,43 €

amb un mínim de
4 Gb de RAM
3

2

internet
mòdem USB
1

amb

6. El president informa el licitador presentat que un cop efectuades les oportunes
operacions aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida, s'aixecarà la
corresponent acta per part de la Mesa.”

Vista l’acta de la reunió de la Mesa Contractació de data 1 d’octubre de 2013,
pel que s’emet la proposta de contractació, el contingut literal de la qual és el
següent:
“Lloc:
Data:
Horari:
Hi assisteixen:

Despatx annex a l’Alcaldia
01/10/2013
14:00 h.
Albert Lamana Grau, president per delegació de l’Alcalde
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació
Daniel Martín Enrique. interventor de la Corporació
Núria Mompel i Tusell, secretària de la Corporació.
Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la
Mesa de Contractació

Desenvolupament de la sessió
1. L’objecte de la sessió és la valoració del criteri inclòs en la clàusula XII.1 apartat
“criteris avaluables de forma automàtica” del PCAP que regeix la present
contractació, en els termes següents:
a) oferta econòmica: 40 punts. El pressupost base de licitació fixat a la clàusula
IV del present plec podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una ponderació
de fins 40 punts. L'oferta econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del
seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació, rebent la
màxima puntuació aquella - o aquelles ofertes - la baixa de la qual, en
percentatge, sigui igual a la mitja aritmètica de les baixes, també en
percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en cinc punts; la
puntuació d'aquelles ofertes el percentatge de baixa de les quals difereixi, en
més o en menys, de la baixa més cinc punts, anirà descendent linealment. Es
puntuaran en zero punts aquelles ofertes la baixa de les quals sigui igual o
superior a la mitja aritmètica de les baixes, en percentatge, de totes les
ofertes admeses, augmentada en deu punts.
b) oferta d’equips informàtics i de comunicació adscrits al servei: 20 punts, els
quals es repartiran de la manera següent:
1. Per cada ordinador portàtil amb un mínim de 4 Gb de RAM i equipat amb
Windows 7 s’atorgaran 5 punts, fins a un màxim de 15 punts.
2. Per cada telèfon mòbil, fins a un màxim de dos, 1,5 punts.
3. Per cada punt de connexió a internet amb mòdem USB 1 punt, fins a un
màxim de 2.
2. A continuació la Mesa de contractació passa a realitzar la valoració de la
documentació presentada en el sobre C en els termes següents:
Oferta econòmica (fins a 40 punts)

Mitja aritmètica de les baixes: 2,04
Màxima puntuació (40 punts): 7,04
Mínima puntuació (0 punts): 12,04
LICITADOR

OFERTA

FUNDACIÓ PRIVADA DEL
MARESME

% BAIXA

PUNTS

2,04
61.472,43 €

11,59

Oferta equips informàtics i de comunicació (fins a 20 punts)

Licitador

Fundació
Maresme

Oferta d’equips informàtics i de comunicació adscrits
al servei
Ordinador portàtil
Telèfon mòbil
Punt de connexió
amb un mínim de 4
a internet amb
Gb de RAM
mòdem USB
15 punts
3 punts
1 punt

Puntuació Total
Tenint en compte la puntuació obtinguda pel licitador en la valoració de tots i
cadascun dels criteris establerts a la clàusula XII.1 del PCAP, el resultat final és el
següent:
LICITADOR
FUNDACIÓ PRIVADA DEL MARESME

PUNTS
59,09

A la vista de l’anterior informe, la mesa de contractació acorda per unanimitat
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a favor de
l'empresa Fundació Privada del Maresme pro Persones amb Disminució Psíquica,
atès que ha estat l’únic licitador presentat i compleix totes i cadascuna de les
condicions fixades en el plec de clàusules administratives i tècniques particulars
que han regit la present contractació.”

Atès que la Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb disminució
psíquica, en data 18 d’octubre de 2013, ha aportat els certificats conforme es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, i ha constituït una garantia definitiva per import de 3.073,62 €.
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que
disposa l’article 151.3 del TRLCSP, de conformitat amb la proposta de
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de psicologia i
logopèdia de Canet de Mar, a la Fundació privada del Maresme Pro Persones
amb Disminució Psíquica, pel preu de 61.472,43 €, IVA exclòs, el qual puja un
import de 12.909,21 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i

tècniques particulars (PACAP), així com a les millores proposades en l’oferta
presentada pel propi licitador, les quals s’accepten expressament en aquest
acord.
El preu del contracte, IVA exclòs, queda desglossat de la manera següent:
Curs 2013-2014 (de l’1/11/2013 al 30/06/2014) per un import de 27.321,08 €
Curs 2014-2015 (de l’1/09/2014 al 30/06/2015) per un import de 34.151,55 €
Aquest preu es revisarà, després del seu primer any de vigència, conforme
l’índex estatal de preus al consum, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.
SEGON.- Disposa la despesa de 8.264,63 €, corresponent a aquest any 2013,
amb càrrec a la partida núm. 51 32100 22706 del vigent pressupost municipal
per a l’any 2013. L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici
econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament delseu preu. Atesa
la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del
Text refós de la Llei d’hisendes locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a
exercicis posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient.
TERCER.- El termini d’execució del present contracte serà de dos anys a
comptar des del 4 de novembre de 2013, per bé que podrà ser prorrogat per un
any més per voluntat expressa d’ambdues parts,que es posarà de manifest a
través del corresponent acte administratiu acceptat pel contractista.
El servei es prestarà entre els mesos de novembre de 2013 a juny del 2014
durant el primer any d’execució del contracte i entre els mesos de setembre a
junt de l’any següent, durant el segon any i següent, en cas de pròrroga.
QUART.- L’adjudicatària prestarà el servei de conformitat amb allò que es
disposa a la clàusula XIX del plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars (PCAP).
CINQUÈ.- L’adjudicatària haurà de destinar un màxim de 1.000 € a l’any per a
l’adquisició de material fungible a destinar a la prestació del servei. L’adquisició
d’aquest material es durà a terme de conformitat amb les directrius donades
des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar.
SISÈ.- L’adjudicatària contractarà una assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers d’una quantia mínima de 150.000 €, havent de presentar cada
any una còpia de les pòlisses actualitzades, responent de tota indemnització
civil de danys i perjudicis per accidents que ocasionin els operaris i els
instruments de treball utilitzats pels serveis, sense perjudici dels drets que els
assisteixin davant dels autors dels fets o les companyies d’assegurances dels
riscs.

SETÈ.- L’adjudicatària nomenarà un encarregat del servei, amb capacitat
decisòria, que serà l’interlocutor del mateix amb l’Ajuntament, a l’objecte de
controlar la vona marxa del servei. Al mateix temps lliurarà el resum mensual
dels treballs realitzats i de les incidències hagudes. Totes les indicacions
respecte al que l’Ajuntament cregui necessari, seran adreçades al representant
de l’empresa adjudicatària, sense perjudici de poder-les adreçar directament a
la Direcció de la mateixa.
VUITÈ.- L’adjudicatària durà a terme les mesures associades a la interacció
professional tècnica i organitzativa proposades a la seva plica.
DESÈ.- L’adjudicatària aportarà a la prestació del servei 3 ordinadors portàtils
equipats amb Windows 7 i 4 Gb de RAM, 2 telèfons mòbils i 1 punt de connexió
a internet amb mòdem USB.
La contractació per part de l’adjudicatària de la realització parcial del contracte
amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a l’article 227 del TRLCSP,
així com el pagament a subcontractistes haurà d’ajustar-se al que disposa
l’article 228 del TRLCSP.
ONZÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 180,00 € corresponent a les
despeses dels anuncis de licitació.
DOTZÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a l’adjudicatària i que es
publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar.
TRETZÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester el senyor alcalde tant
per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte
com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el
present acord.
5.- APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL
CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED PROVÍNCIA
DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, CURS ACADÈMIC
2013/2014
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té signat un conveni de col·laboració
amb el Consorci Centre Associat de la UNED de la província de Barcelona
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 cal actualitzar aquest conveni entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el
Consorci Universitari Centre Associat de la UNED província de Barcelona, per
al curs acadèmic 2013/2014.
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 d’Universitat
de la Gent Gran (UGG) promogut pel Consorci Universitari Centre Associat de
la UNED Província de Barcelona..
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:
ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI ENTRE EL CONSORCI UNIVERSITARI
CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED PROVÍNCIA DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, CURS ACADÈMIC 2013/2014
A Barcelona, _____________ de 2013
INTERVENEN
D'una part el Sr. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la UNED, com a President del
Consorci Universitari Centre Associat de la UNED Província de Barcelona,
assistit per la Secretària del Consorci, Sra. Rosa Bonet Trull.
I d'una altra part, el Sr. Jesús Marín Hernández, Alcalde de l'Ajuntament de
Canet de Mar.
EXPOSEN
La present addenda es considera una actualització del conveni entre l'Ajuntament
de Canet de Mar i el Consorci Universitari Centre Associat de la UNED Província
de Barcelona 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 Consorci Universitari Centre Associat de la UNED
Provincia de Barcelona.
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 2013-2014.
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 2013-2014 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 set
assignatures, que comprenen les opcions d'accés a l' àrea de ciències socials i
jurídiques i l’àrea de ciències de la salut.
Tercer.- A més dels ensenyaments reglats, aquest centre podrà organitzar, en
col·laboració amb el Consorci Universitari Centre Associat de la UNED Província
de Barcelona, 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 Consorci Universitari Centre Associat de la UNED Província de Barcelona
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 Consorci Universitari
Centre Associat de la UNED Província de Barcelona.
Aquest programa s'estructura en trimestres. Sis assignatures de 18 hores
distribuïdes en els dos primers trimestres i una assignatura 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
Consorci Universitari Centre Associat de la UNED Província de Barcelona.
Cinquè.- La Direcció del Consorci Universitari Centre Associat de la UNED
Província de Barcelona 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.
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 Consorci Universitari Centre
Associat de la UNED Província de Barcelona, 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 Consorci Universitari Centre Associat de la UNED Província de
Barcelona donarà el suport centralitzat necessari per al 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 2013-2014, l'estimació de costos de
l'activitat programada, que contempla: despeses de tutories, coordinació i

despeses vinculades, es de 2.244,44€mensuals que representa un cost total de
22.200€ 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 Consorci Universitari Centre Associat de la UNED Província de
Barcelona 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
denúnciad'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 al compliment del termini.
Catorzè.- L’Ajuntament de Canet de Mar estarà representat en la Junta Rectora
del Consorci Universitari Centre Associat de la UNED Província de Barcelona,
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 triplicat i a un sol efecte, al lloc i a la data indicats a l’encapçalament.

Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l’addenda econòmica al conveni entre el Consorci
Universitari Centre Associat de la UNED Província de Barcelona per al curs
2013 – 2014.
SEGON.- Aprovar la despesa de2.244,44 € mensuals, que representa un cost
total de 22.200 € pel curs complet, sempre que no s’alteri la programació
proposada als articles 2 i 3 d’aquest conveni, amb càrrec a la partida
pressupostària 51 32100 48916 del vigent pressupost ordinari per a l’exercici
2013, d’acord amb la retenció de crèdit número 8652.

TERCER.- Adoptar el compromís de consignar el crèdit suficient en el projecte
de pressupost 2014 que se sotmeti a la consideració del Ple, per fer front a la
part proporcional de la despesa per a l’any 2014.
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin
necessaris per dur a terme aquests acords.
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els
efectes.
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA
LEGALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS REALITZADES A L’ANTIGA
ESPLANADA D’APARCAMENT I PETANCA, AL RIAL DE CAN FIGUEROLA,
S/N, A LA PARCEL.LA 57 DEL POLÍGON 2 DE LA RÚSTICA.
Vista la instància presentada pel Sr. LB, en representació del Club de Tenis
Canet 1971, per a la legalització de les actuacions realitzades a l’antiga
esplanada d’aparcament i petanca al Rial de Can Figuerola, s/n, a la parcel.la
57 del polígon 2 de la Rústica.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 17 d’octubre del 2013, el
contingut del qual és:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència
es comprova que es tracta del projecte tècnic on es detallen els treballs per a
condicionar una esplanada on antigament hi havia unes pistes de petanca, dues
taules de ping-pong i zona d’aparcament.
“Descripció de les obres a legalitzar
- Anivellament de terres i posterior consolidació mitjançant capa de formigó
de 12 cm. de gruix en la zona de l’antic aparcament, zona de petanca i
zona de ping-pong.

-

Descripció de les obres a realitzar
Instal·lació de barana de protecció de fusta
Delimitació de la zona dels contenidors de brossa incorporant-la a dintre de
la pròpia finca.
Sanejament d’herbes de la vora del rial amb el muret de delimitació, així
com sanejar i pintar el propi muret perla cara exterior.”

Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres
menors amb les següents condicions:
 L’acabat del muret de delimitació serà com a mínim arrebossat i pintat amb

materials de textura i color que harmonitzin amb el paisatge de l’entorn.”

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 17 d’octubre de 2013, el
contingut del qual és:

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 17.10.2013, informe
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la
legalització de les actuacions realitzades a l’antiga esplanada d’aparcament i
petanca del Club Tennis Canet 1971, sol·licitada pel senyor LB, en qualitat de
President de l’entitat, s’emet el següent
INFORME
Primer.- La sol·licitud de la concessió de la llicència d’obres s’ha iniciat a
requeriment d’aquesta Administració, en virtut del Decret núm. 691/2013, de 13
de juny, de l’Alcaldia, i compleix els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art.
113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les
condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat
amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS.
Segon.- No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat la liquidació de
l’ICIO i de les taxes urbanístiques ni que hagin estat dipositades les garanties
legals exigibles. D’altra banda, atès que l’obra ha estat iniciada sense disposar
de la llicència corresponent, caldrà que la liquidació de les taxes reculli aquesta
circumstància, de manera que la quantitat a liquidar abans de retirar la llicència
serà de 211,46 €.
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança,
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança.
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la
via pública en el transcurs de les obres.
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que
consten a l’informe tècnic.

RESULTANT que s’han acomplert 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 dels informes tècnic i
jurídic i la 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 normativa urbanística vigent.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny.

VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. LB, en representació del Club Tennis
Canet 1971, per a la legalització de les actuacions realitzades a l’antiga
esplanada d’aparcament i petanca, al Rial de Can Figuerola, s/n, parcel.la 57
del Polígon 2 de la Rústica, sense perjudici de tercers i salvat el dret de
propietat.
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost
s/construccions per import de 445,12€ (quatre-cents quaranta cinc euros amb
dotze cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 211.46 € (doscents onze euros amb quaranta-sis cèntims d’euro).
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics
en risc de 222.56€ (dos-cents vint-i-dos euros amb cinquanta-sis cèntims
d’euro) i una altra per als residus de la construcció de 150.00 € (cent cinquanta
euros).
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 7FINS AL DIA 11 D’OCTUBRE DE
2013
Núm.
Data
1104 07/10/2013
1105 07/10/2013
1106 08/10/2013
1107 08/10/2013
1108 08/10/2013
1109 08/10/2013
1110 08/10/2013
1111 08/10/2013
1112 09/10/2013
1113 09/10/2013
1114 09/10/2013
1115 09/10/2013
1116 09/10/2013
1117 09/10/2013
1118 09/10/2013
1119 09/10/2013
1120 09/10/2013
1121 09/10/2013

Resum
modificació condicions contractuals P.R.R.
Requeriment pagament en voluntària terrassa El Sucre
Baixes d'ofici
Baixa d'ofici
Baixa d'ofici
Baixa d'ofici
Baixa activitat Santíssima Trinitat XX
Autorització venda globus, M.B
Autorització venta castanyer col·legi Yglesias
Autorització venda castanyes Santa Rosa de Lima
Baixes d'ofici
Baixes d'ofici
Baixes d'ofici
Baixes d'ofici
Despeses setmanals
Anul·lació baixa d'ofici
Decret Consell d'Empadronament
Acte de la CUP a la plaça Universitat dissabte 12/10/13

Núm.
Data
1122 09/10/2013
1123 10/10/2013
1124 10/10/2013
1125 10/10/2013
1126 10/10/2013
1127 10/10/2013
1128 10/10/2013
1129 10/10/2013
1130 10/10/2013
1131 10/10/2013
1132 11/10/2013
1133 11/10/2013

Resum
Devolució garantia definitiva contracte museïtzació Casa Museu
Compareixença recurs CaravanesHoliday Canet, SL 257/13
Incoació expedient sancionador de civisme a MC
Incoació expedient sancionador d'animals a JA
Decret Consell d'empadronament
Decret Consell d'Empadronament
Targes de minusvalia
Targes de minusvalia
Contractació ball de cap d'any
Modificació del pressupost
Contractació subministrament vehicle cap de la brigada
Requeriment constitució garantia definitiva contracte servei tasques
d'arquitectura
1134 11/10/2013 Sol·licitud tallers catàleg educació per a la salut a la Diputació de
Barcelona

8.- ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes
següents.
8.1.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS
DES DEL 15 DE SETEMBRE AL 15 D’OCTUBRE DE 2013
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de
Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de setembre al 15 d’octubre de
2013.
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.
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.
Vist l’informe de l’interventor municipal de data 23 d’octubre de 2013, el qual es
transcriu a continuació:
“INFORME D’INTERVENCIÓ
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, em et el
següent
INFORME
ASSUMPTE
Fiscalització de la proposta d’aprovació dels serveis extraordinaris del mes
d’octubre de 2013.
RELACIÓ DE FETS
Per resolució de data 14 d’octubre de 2008 (TRE/4179/2008), fou inscrit en el
registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball de
Barcelona, el Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de
Canet de Mar, per ls anys 2007-2010.
L’esmetada resolució fou publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
el dia 27 de febrer de 2009.
El conveni col·lectiu, va ser denunciat per l’Ajuntament de Canet de Mar, en data
20 de novembre de 2012, per tant manté la seva vigència durant un any natural.
L’article 9 del citat conveni col·lectiu únicament estableix un quadre de
gratificacions per al personal municipal pertanyent a grups i categories
assimilades C, D i E, fixant un import únic per hora, el qual es revisarà
anualment.
La proposta d’acord per a la Junta de Govern de data 23 d’octubre de 2013,
inclou 2.092,44 € corresponents a serveis extraordinaris de determinats tècnics
que pertanyen a grups i categories A i B.
FONAMENTS DE DRET


Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar



Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar.

CONCLUSIONS
Atès que s’inclou en aquesta l’aprovació dels serveis extraordinaris de
determinats tècnics que pertanyen a grups i categories A i B per import de
2.092,44 € aspecte aquest que no es troba recollit en el Conveni Laboral en
vigor, informe DESFAVORABLEMENT la proposta de serveis extraordinaris
Així mateix, i d’acord amb l’establert a l’article 216.c) el Reial Decret Legislatiu
2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’efecte
d’aquest reparo suspendrà la tramitació de l’expedient.”

Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2013, hi ha consignació
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Aixecar la suspensió en la tramitació de l’expedient en virtut de
l’establert a l’article 217 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’Hisendes Locals
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de cinc mil sis-cents nou euros amb
quaranta-vuit cèntims (5.609,48 €) els serveis extraordinaris efectuats pel
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès
entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de 2013, segons relació detallada que
s’adjunta.
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents quaranta-un euros
amb vuitanta-sis cèntims (1.341,86 €) corresponent als serveis nocturns
efectuats pel personal de la Policia Local, durant el mes d’octubre de 2013
QUART.- Remunerar fins a la quantitat quatre-cents vint-i-quatre euros (424,00
€) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la
Policia local durant el mes d’octubre de 2013.
CINQUE.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents trenta-cinc euros amb
trenta-quatre cèntims (335,34 €) corresponent a les tasques efectuades com a
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes
d’octubre de 2013.
SISÈ.-Remunerar fins a la quantitat de tres-cents vint-i-nou euros amb cinc
cèntims (329,05 €) corresponent a l’assistència a judicis fora d’hores de treball
als agents de la Policia Local durant el mes d’octubre de 2013.
SETÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent onze euros amb quaranta-quatre
cèntims (111,44 €) corresponent al plus de disponibilitat dels agents de la
Policia Local, durant el mes d’octubre de 2013.

VUITÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents
partides del pressupost general per a l’any 2013.
9.- 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 19.55
hores de tot el que jo com a secretàriacertifico.
La secretària

L’alcalde

Núria Mompel Tusell

Jesús Marín i Hernàndez

