Ref: S/Sd

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 25DE NOVEMBREDE 2015

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: 8.40 hores
Hora que acaba: 12.15 hores
Lloc: Sala de Juntes
PRESIDEIX

Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa

HI ASSISTEIXEN
Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori i Fraxedas

ACTUA COM A SECRETÀRIA

Núria Mompel Tusell, secretàriamunicipal. També hi assisteix Daniel Martín
Enrique, interventor municipal
ORDRE DEL DIA

1) Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions ordinàries de les Juntes
de Govern Local de data 11.11.15 i 18.11.15
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals
3) Aprovació d’ajuts socials puntuals
4) Aprovació relació serveis extraordinaris efectuats des del 15 d’octubre al 15
de novembre de 2015
5) Aprovació de conveni de col·laboració amb l’Assemblea Comarcal de Creu
Roja a Maresme centre en el marc de la subvenció nominativa per l’any
2015
6) Aprovació de conveni de col·laboració amb Sàlvia associació de dones, en el
marc de la subvenció nominativa per l’any 2015
7) Aprovació del conveni de col·laboració amb Càritas parroquial de Canet de
Mar, en marc de la subvenció nominativa per a l l’any 2015
8) Aprovació de l’addenda al conveni entre el Consell Comarcal del maresme i
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’atenció domiciliària ( Sad Social i Sad
Dependència
9) Acceptació atorgament inicial ajuts individuals menjador curs 2015-2016
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10) Acceptació subvenció de minorar el cost del servei de menjador escolar de
la llar d’infants
11) Aprovació adhesió a l’associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees
12) Adhesió i participació al projecte insertext promogut des de la direcció de
promoció econòmica de l’Ajuntament de Mataró
13) Aprovació de les bases específiques i convocatòria del concurs oposició, per
a l’acreció d’una borsa de treball de la categoria conserge de l’Ajuntament
de Canet de Mar per a cobrir possible substitucions, de caràcter temporal de
la plantilla de personal de l’Ajuntament de Canet de Mar
14) Aprovació concessió de subvenció en els àmbits cultural, educatiu, social,
artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altres anàleg, convocatòria
1/2015
15) Adjudicació contracte subministrament enllumenat ornamental nadalenc
16) Pròrroga de llicència d’obres a la mercantil Evolució patrimonial CanetGrup
2008 S.L per l’enderrocament edifici situat al carrer del mar número 50-52
17) Comunicació de primera ocupació de les obres de construcció d’un porxo a
l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Puig i Cadafalch número 1
18) Comunicació
de primera ocupació de les obres de construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat a la ronda Francesc Parera número 89-91
19)Aprovació de la denúncia del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Canet de Mar i l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar –
any 2012
19) Relació de decrets des del dia 21 de setembre al 2 d’octubre de 2015 ( Del
núm. 1014 al núm. 1043)
20) Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ODINÀRIES DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE DATA 11.11.15 I
18.11.15

Vistes i trobades conformes les actes de les sessions de les Juntes de Govern
Local ordinàries dels dies11 i 18 de novembre de 2015 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 se n’acorda
l’aprovació.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES
MUNICIPALS
2.1.

Sentència núm. 276/2015, de 16 de novembre, del Jutjat del contenciós
administratiu núm. 14 de Barcelona, en el RCA 536/2015 A procediment
abreujat, interposat pel Sr. MRP contra la resolució de l’Ajuntament de
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data 2 d’octubre de 2014, per la qual es desestima íntegrament el
recurs amb imposició de costes a l’actora.
Se’n dóna compte.
2.2

Escrit del Subdelegat del Govern a Barcelona, de data 11 de novembre
de 2015, sol·licitant informe que certifiqui, documental i gràficament, el
compliment de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre de banderes.

Se’n dóna compte i s’acorda donar compliment al citat requeriment en el
termini conferit a l’efecte.

2.2.

Providència del Magistrat del Jutjat Social núm. 2 de Barcelona, de data
2 de novembre de 2015, en relació al procediment per incapacitat
permanent per AL o EP 632/2014-A, interposat per JJBT, contra l’INSS,
la TGSS, l’Ajuntament i Mutua Universal MUGENT, per la qual s’acorda
citar com a testimonis en el procediment als senyors JMS i PNA.

Se’n dóna compte

3.- APROVACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS

Vista la relació de despeses número BSGG/21/2015 de data 19 de novembre,
per import de 1.717,58 €, corresponent a ajuts socials puntuals de
l’Ajuntament.

Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut
social puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt.

Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic
per l’exercici de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió 27 de novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se
presentat al·legacions.

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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la
Regidora Delegada de Benestar Social i gent gran, s’acorda per unanimitat:
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/21/2015, atorgant les
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte
NÚM.

BENEFICIARI CONCEPTE

IMPORT

0349

P.H.J.

altres

152,34

0350

A.CH.

aparells ortopèdics/ulleres/plantilles

95,00

0351

LA.G.D.

despeses habitatge - subministraments 82,78
AIGUA

0352

N.Y.

despeses habitatge - subministraments

0353

F.CH.

despeses habitatge - subministraments 85,24
AIGUA

0354

J.F.R.

desplaçaments/
disminuïts)

transports

236,04

(escolars,
55,10

d’ajuts socials puntuals:
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0355

M.R.T.

subvenció esports

230,00

0356

R.S.A.

despeses habitatge - lloguers/hipoteca

781,08

Import total relació BSGG/21/2015

1.717,58

SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015.

TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals.
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra
fiscalització plena a posteriori.
No obstant això, la junta de govern local acordarà el que cregui convenient.
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4.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES
DEL 15 D'OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRRE DE 2015

Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 d'octubre al 15 de novembre de
2015.
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 hi ha sis 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 emès per la cap de Recursos Humans, en data 23 de novembere,
que es transcriu a continuació:
Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, a requeriment de la
Intervenció Municipal, en relació amb l’aprovació dels serveis extraordinaris
realitzats en el període comprès entre el dia 15 d'octubre al 15 de
novembre de 2015, emet el següent
INFORME
Primer.- Analitzades les relacions de serveis extraordinaris realitzats pels
diferents serveis municipals, que han estat validades pels responsables
tècnics i pels regidors delegats de cada àrea, es proposa el pagament dels
imports que s’indiquen pels conceptes que s’esmenten en cada cas:
1.- Policia Local:
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a) Serveis extraordinaris, amb una despesa global de 3.134,07 €, que
correspon a:
- Caporals:
- 9 hores extres, derivades de diversos serveis i de situacions
imprevisibles.
- 1 hores de prolongació, derivades d’incidències de personal
- Agents:
- 11,5 hores de prolongació, derivades d’incidències de
personal
- 78 hores festives, derivades de diversos serveis i de
situacions imprevisibles

b) Serveis nocturns, amb una despesa global de 1.391,1 €, que
correspon a 699 hores efectuades en horari nocturn, pels diversos
efectius policials.
c) Treballs com a cap de serveis, amb una despesa global de 682 €, que
correspon a 341 hores efectuades com a responsable de torn, per
diversos efectius, motivat per l’absència de caporal en el torn.
d) Plus de coordinació de serveis administratius, amb una despesa
global de 253,93 €, que correspon a 261,25 hores de coordinació
administrativa, dutes a terme per una de les auxiliars administratives
destinades a la Policia Local.
e) Assistències a judicis, amb una despesa global de 394,86 €, per
l’assistència a 6 judicis, tots els en el partit judicial d’Arenys de Mar, per
part de dos efectius de la Policia Local, derivades d’actuacions policials.
2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 2.874,16 €, que
correspon a:
- 4 guàrdies del servei de paletes del mes en curs.
- 102 hores, de personal de la Brigada municipal, per tasques generals
de la Brigada, pel muntatge i desmuntatge de festes, Cementiri, Tots
Sants, etc.
- 38,5 hores de nocturnitat, efectuades pel personal, durant al
celebració de la Fira Modernista.
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3.- Servei d’Electricistes, amb una despesa global de 1.018,6 €, que
correspon a:
- 4 guàrdies del servei d’electricistes
- 8 hores derivades d’actuacions urgents del servei
4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 1.668,05 €, que
correspon a:
- 5 guàrdies del servei de Cementiri
- 40 hores derivades de serveis fets en hores que excedeixen de la
borsa destinada a serveis fora de l’horari.
5.- Àrea de Esports, una despesa de 848,82 €, que corresponen a les 43
hores efectuades pel personal de l’Àrea per suplir la baixa d'un treballador i
treballs fora d'horari.
6.- Àrea de Medi Ambient, una despesa de 78,96 €, que correspon a 4
hores, efectuades pel personal per treballs fora de l'horari.
7.- Àrea de Cultura, una despesa de 1.480,50 €, que correspon a 75 hores,
realitzades pels conserges de l’àrea i en atenció a l’envelat, per cobrir un
treballador que es troba en situació d’IT.
Segon.- L’esborrany de l’Acord de condicions de treball per al personal de
l’Ajuntament de Canet de Mar, que s’està negociant, preveu que els serveis
extraordinaris de la Policia Local es retribueixin de la manera següent:

Categoria
Sotsinspector
Sergent
Caporals
Agents

Hores Extres

Hores
Prolongació

33,57 €/h
31,91 €/h

29,01 €/h
27,30 €/h

Cosa que, per a les categories d’agents i caporals, no suposa un augment
de l’import del preu/hora, però si un canvi en la consideració de la tipologia
de les hores. A més a més, es preveu retribució per a les categories de
sergent i sotsinspectors que no estava prevista.

Els representants sindicals de la Policia Local, van arribar a l’acord verbal
amb els responsables polítics de l’Ajuntament, de retribuir des de gener del
2015, els serveis extraordinaris, segons consta a l’Acord de condicions de
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treball, pendent d’aprovar, per tant aquesta retribució no se sustenta en
cap acord formal.
Tercer.- Amb la informació que es disposa, no es pot valorar si les hores
de perllongació que es preveu satisfer s’ajusten amb el que determina
l’article 15 de l’Annex II, Sectorial de la Policia Local de l’Acord de
Condicions de Treball del personal funcionari.
Quart.- La resta de conceptes retributius i els imports individualitzats de
cada concepte s’ajusten amb el que preveuen tant el Conveni Col·lectiu per
al personal laboral com l’Acord de condicions de treball per al personal
funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar, vigents a l’actualitat.
Cinquè.- El serveis extraordinaris, realitzats per personal d’administració i
tècnic, es compensen, en funció del grup de titulació dels empleats que els
han realitzat i l’horari i/o festivitat del dia de la realització, segons els
acords existents.
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a vint-i-tres de
novembre de dos mil quinze.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal de data 23 de novembre, que es
transcriu a continuació:
INFORME D’INTERVENCIÓ
Daniel Martín Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet
el següent
INFORME
ASSUMPTE
Fiscalització de la proposta d’aprovació dels serveis extraordinaris del mes
de novembre (15 d'octubre al 15 de novembre).
RELACIÓ DE FETS
En data 18 de maig de 2007 fou signat l’acord de condicions de treball del
personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 20072010, el qual fou aprovat en sessió plenària de data 29 de març de 2007.
En data 27 de febrer de 2009, fou publicat al DOGC el Conveni col·lectiu de
treball del personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys
2007-2010.
Pel que respecte a l’exercici 2015, els esmentats acords de condicions
esdevé de plena aplicació.
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L’article 9 del conveni col·lectiu, fixa per al personal
grups i categories assimilades C, D i E, (llevat dels
Policia local), un import únic de 19,74 euros/hora
per als serveis extraordinaris realitzats fora de
distinció del dia de realització del servei.

municipal pertanyent a
membres del cos de la
(per a l’exercici 2015)
l’horari laboral, sense

L’article 3 de l’Annex II de citat acord (Sectorial de la Policia Local),
defineix els horaris especials de la següent manera:

“Els horaris especials són els que desenvoluparan els comandaments de
l'escala intermèdia i/o aquells altres que ocupin llocs de comandament o
responsabilitat determinats específicament pel cap de la Policia local i que
depenguin directament de la Prefectura.
Aquests horaris seran planificats en funció de les necessitats del servei i
condicionats per aquestes i no estaran subjectes a cap tipus de règim
horari predeterminat, si bé els seran d'aplicació les garanties generals dels
horaris. Tot i això, la Prefectura ha de procurar establir sistemes de
planificació del treball que permetin seguir una dinàmica cíclica de les
festes i els torns de treball.”

Així mateix, l’article 9.6 també del citat de l’Annex II de citat acord
(Sectorial de la Policia Local), estableix els preus, que per hora de servei
extraordinari s’aplicaran segons la categoria i l’horari. Aquest article no
preveu cap preu hora per als comandaments (Inspector i Sergent).

La proposta d’acord per la Junta de Govern de data 25 de novembre de
2015, inclou, pel que respecte als serveis extraordinaris efectuats per la
Policia Local, 3.134,07 € en total, a raó dels següents preus/hora:

Categoria
Caporals
Agents

Hores Extres
33,57 €/h
31,91 €/h

Hores Prolongació
29,01 €/h
27,30 €/h

Aquests preus, no consten aprovats per cap òrgan de la Corporació, i
representen un increment respecte al preus regulats al conveni, i per tant,
s’incompleix allò que estableix l’article 20.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’Exercici 2015.
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Addicionalment a l’anterior, pel que fa als serveis extraordinaris facturats
per la Policia Local, cal posar de manifest el següent:



Amb la informació que es disposa, no es pot valorar si les hores de
perllongació que es preveuen satisfer s’ajunten amb el que determina
l’article 15 de l’Annex II, Sectorial de la Policia Local de l’Acord de
Condicions de Treball del personal funcionari.

Així mateix,
ordinari per
despesa que
membres de

cal també posar de manifest, que en el vigent pressupost
a l’any 2015, no hi ha consignació suficient per atendre la
suposa el pagament dels serveis extraordinaris, efectuats pels
la Policia Local,

FONAMENTS DE DRET





Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.
Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament
de Canet de Mar per als anys 2007-2010.
Conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament de Canet de
Mar, per als anys 2007-2010.

CONCLUSIONS

Atès que s’inclou en aquesta proposta l’aprovació dels serveis
extraordinaris esmentats anteriorment, retribucions que no es troben
recollides en l’acord de condicions de treball del personal funcionari, i que
representen un increment respecte al preus regulats al conveni, i per tant,
incomplint allò que estableix l’article 20.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’Exercici 2015.

Atès que la proposta inclou el pagament d’uns serveis extraordinaris pels
que no hi ha consignació suficient a les partides indicades, prèviament
caldria fer una modificació de crèdit per dotar-les adequadament.
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Per tot això, informo DESFAVORABLEMENT a la proposta de serveis
extraordinaris.

Així mateix, i d’acord amb l’establert a l’article 216.2.c) del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes
Locals, l’efecte d’aquest reparo suspendrà la tramitació de l’expedient.
És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les
circumstàncies d’oportunitat que motiva aquest informe.

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. 743/2015, de 19 de juny.

De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció
Econòmica i règim intern, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Remunerar fins a la quantitat d’onze mil cent tres euros amb setze
cèntims (11.103,16 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels
diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el 15
d'octubre i el 15 de novembre, segons relació detallada que s’adjunta.
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents noranta-un euros amb
un cèntim (1.391,01 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel
personal de la Policia local durant el mes de novembre de 2015 i fins a la
quantitat de setanta-sis euros amb seixanta-dos cèntims (76,62 €)
corresponent als serveis nocturns efectuats per personal de la Brigada
Municipal durant el mes de novembre de 2015.
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat sis-cents vuitanta-dos euros (682,00 €)
corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia
local durant el mes de novembre de 2015.
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents cinquanta-tres euros amb
noranta-tres cèntims (253,93 €) corresponent a les tasques efectuades com a
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de
novembre de 2015.
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents noranta-quatre euros
amb vuitanta-sis cèntims (394,86 €) l’assistència a judicis per part d’efectius
de la Policia Local, durant el mes de novembre de 2105.
Sisè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents
partides del pressupost general per a l’any 2015.
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5.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ASSEMBLEA
COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE, PER A L'ANY 2015
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals
o sectorials dels veïns.
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats.
Atès que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva
integració social, la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i en
general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit
de la institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat,
Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.
Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva
modificació al Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les
normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es
disposa la publicació dels seus estatuts, la Creu Roja és una entitat idònia per
contribuir al desenvolupament de la política social de les corporacions locals.
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja hi ha un interès
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi
ambientals, preventives i de seguretat ciutadana.
Atès que la Creu Roja també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de
Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies
locals, mitjançant el voluntariat de l’associació.
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja i l’Ajuntament de
Canet de Mar amb relació a la promoció del voluntariat i activitats socials al
municipi de Canet de Mar per a l’any 2015, el qual es transcriu a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CANET
DE MAR i L'ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME
CENTRE PER A LA PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT I REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS DE CARÀCTER SOCIAL PER A l'ANY 2015 AL
MUNICIPI DE CANET DE MAR.
REUNITS
D'una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en la seva
qualitat d'Alcaldessa de l'Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la
Sra.. Núria Mompel i Tusell, Secretaria General de la Corporació, com a
assessora legal preceptiu segons el que disposa l'article 92.3 de la Llei
7/1985 de 2 d'abril.
I per altra part la Sra. Fanny Gallego Pardo en nom i representació de
Creu Roja Espanyola, en qualitat de Presidenta del Comitè Comarcal de
Maresme Centre (d'ara endavant Creu Roja Maresme Centre), amb CIF:
xxxx i domicili social de aquesta seu, carrer Narcís Monturiol, 3 de Canet
de Mar, reconeixent tots dos compareixents capacitat i competència per
contractar i obligar-se
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MANIFIESTEN
Primer: Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i
d'interès públic, està configurada legalment com a auxiliar i
col·laboradora de les administracions públiques en les activitats
humanitàries i socials impulsades per les mateixes.
Segon: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció
i la col·laboració d'accions de benestar social de serveis assistencials i
socials, amb especial atenció a col·lectius de persones amb dificultat per
a la seva integració social, la prevenció i reparació de danys originats
per sinistres, calamitats públiques, conflictes, malalties i epidèmies, la
cooperació en programes de prevenció sanitària i en accions de tipus
assistencial i reparador en el camp de salut, i en general, l'exercici de
tota funció social i humanitària, compatible amb l'esperit de la institució.
Tot això sota els principis d'Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat,
Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.
Tercer: Que a l'empara del Reial Decret 415/1996 d'1 de març i la seva
modificació en el Reial Decret 2219/1996 de 11 d'octubre, sobre
actualització de les normes d'ordenació de la Creu Roja i l'Ordre de 4
setembre 1997 on es disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa,
la Creu Roja és una entitat idònia per a contribuir al desenvolupament
de la política social de l'Ajuntament de Canet de Mar.
Quart: Que l'Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions
encaminades al foment d'activitats d'utilitat o interès social o la
promoció d'un fi públic en l'àmbit cultural, educatiu, social, artístic,
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol un altre
anàleg, d'acord amb el que estableix l'Ordenança municipal de
subvencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003
general de subvencions.
Cinquè: Que entre l'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja existeix
l'interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter
social, en els seus respectius camps d'actuació per fer més eficaç
l'atenció a diferents sectors de la població.
Sisè: Que la Creu Roja prioritzarà les seves actuacions d'acord amb els
eixos estratègics establerts en la VIII Assemblea General de la Creu
Roja Espanyola per al període 2015-2019.
1. Una Creu Roja compromesa amb Principis i Valors.
2. Una Creu Roja compromesa amb les situacions de vulnerabilitat.
3. Una Creu Roja compromesa amb la Societat
4. Una Creu Roja compromesa, en constant evolució.
Setè: Que el pressupost vigent de la Corporació per a l'exercici 2015 té
consignada la quantitat 3.000 € en concepte de subvenció per a l'entitat
Creu Roja Maresme Centre, amb càrrec a la partida 40 23100 48028.
Vist això, d'acord amb l'article 7a de l'ordenança municipal que regula
les bases per a la concessió de subvencions, aquesta subvenció es pot
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concedir directament i es canalitzarà a través d'un conveni de
col·laboració.
ACORDEN
Primer: És objecte del present conveni el foment i promoció d'activitats
a realitzar per la Creu Roja com complementàries de les competències
pròpies locals sempre per demanda explícita de l'ajuntament.
Segon: L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2015 al
sosteniment de les despeses derivades del funcionament de l'activitat
acordada amb una subvenció per un import 3000 €, que es pagarà en
dos terminis: un avançament del 50% durant l'any 2015 després de la
signatura del present conveni i l'altre 50% un cop justificada la despesa.
Com a justificant la Creu Roja aportarà documentació en concepte de
partida d'estructura del personal tècnic
Tercer: La Creu Roja es compromet a:
1. - Capacitar el voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui
desenvolupar correctament les tasques i projectes acordats,
principalment en equipaments i formació.
2. - Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats:
A. L'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Canet de Mar juntament
amb Càritas Parroquial de Canet de Mar i Creu Roja Maresme Centre,
tenen la voluntat de poder donar resposta a les demandes de necessitat
d'aliments a les persones que presentin una situació de risc d'exclusió
social. D'aquesta voluntat sorgeix "CANET ALIMENTS", com a treball i
coordinació de les 3 entitats en aquest projecte. Sota la valoració
tècnica de les necessitats per part dels Serveis Socials de l'Ajuntament
de Canet de Mar es realitzaran les derivacions dels mateixos a Creu Roja
Maresme Centre qui gestionarà i coordinarà les recepcions dels aliments
ja siguin procedents del programa d'aliments de la UE (del qual
l'Ajuntament és el beneficiari) i / o provinents d'altres donacions, així
com l'emmagatzematge, control d'estoc, i tota la gestió necessària per a
la correcta distribució als usuaris, utilitzant el protocol i documentació
establerta tant pel Pla de Aliments com per Canet Aliments.
B. Col·laborar en el programa d'acompanyament als usuaris / es del
transport adaptat que ofereix l'Ajuntament del municipi, mitjançant la
participació de voluntaris / es donant suport a les persones o usuaris /
es del transport adaptat.
C. Donar suport al programa de l'Escola d'adults, el qual és gestionat
directament pel propi Ajuntament de Canet de Mar. Aquest programa
conté:
C.1. ALFABETITZACIÓ: Els / les voluntaris / es donen suport al
mestre de les classes d'alfabetització de l'escola d'adults.
C.2. ALFABETITZACIÓ NOUVINGUTS: Els / les voluntaris / es
gestionen les classes d'alfabetització de persones nouvingudes.
D. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els
recursos humans i materials que disposa l'entitat previ mutu acord.
En el desenvolupament de les activitats i projectes que es duguin a
terme en virtut d'aquest conveni, cadascuna de les parts signants serà
responsable del compliment de la normativa reguladora de les dades de
caràcter personal.
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Quart: És obligació de Creu Roja:
- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni.
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat
dels actes
- Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins.
- Comunicar l'obtenció d'ajudes de tercers per a la mateixa finalitat.
- Justificar documentalment la realització del fi públic.
- Presentar La documentació requerida en el termini establert.
- Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de
Subvencions.
Cinquè: El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de
2016 a la forma següent:
- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas
d'esmentar els elements que permetin comptabilitzar un major o menor
grau de realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre
fetes dins del període a què es circumscriu la subvenció.
- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions
i la documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte.
- Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb
identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i,
si escau, de la data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui
d'acord amb un pressupost, s'indicaran les desviacions que hi ha hagut.
- Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat,
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades
dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures que
justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:
Seran originals.
Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.
Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de
subvenció. Reuniran els requisits legals respecte del seu
contingut que són els següents.
Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).
Identificació NIF del contractista.
Número de factura.
Lloc i data d'emissió de la factura.
Descripció del subministrament o servei.
Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi
repercutida en el preu, que consti "IVA inclòs".
Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis
professionals
No obstant el que estableix l'apartat anterior, serà suficient la
presentació de tiquets o vals en els següents casos:
- Vendes al detall.
- Transport de persones.
- Serveis d'hostaleria i restauració.
- Subministrament de begudes i comestibles.
- Revelat de fotografies.
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són :
nombre
NIF de l'emissor.
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Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".
Contraprestació total.
La liquidació econòmica de l'activitat.
Una certificació del Secretari de l'entitat subvencionada que acrediti la
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual va ser
concedida.
Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència
Sisè: L'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja vetllaran pel bon
funcionament dels projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi
constituiran una comissió paritària de seguiment integrada
• Per part de l'Ajuntament:
- L'alcaldessa o persona en qui delegui.
- Regidor de Benestar Social i Gent Gran o persona en qui delegui.
- Tècnic
• Per part de la Creu Roja:
-President / Delegat de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre o persona en qui delegui.
- Referent Tècnic / Coordinador Comarcal
Ambdues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per a realitzar
les funcions de seguiment, coordinació i control, així com per resoldre
qualsevol controvèrsia que pogués sorgir tant en la interpretació com
l'aplicació del present conveni.
Setè: La vigència del present conveni serà fins al 31 desembre 2015.
Per resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de
la interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la
Comissió paritària, ambdues parts se sotmeten de manera explícita a la
jurisdicció i tribunals de Barcelona, amb renúncia explicitada en el seu
propi fur, si és que disposen d'un.
Vuitè: D'acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals,
la subvenció a què es refereix aquest acord, és lliurament revocable i
reduïble en tot moment. No genera cap dret a l'obtenció d'altres
subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.
En el cas que una de les parts no vulgui donar continuïtat a aquesta
col·laboració ha de fer constar per escrit a l'altra part abans de la
finalització del conveni vigent.
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 651/2015, de 22 de maig de 2015, pel qual es va
resoldre subscriure un conveni individualitzat amb l’entitat Assemblea Comarcal
de Creu Roja a Maresme Centre, aprovar la despesa corresponent amb càrrec
al pressupost per a l’any 2015 i establir les formes i terminis de pagament i de
justificació.
Vist i trobat conforme el programa de treball de les activitats a fer al municipi
de Canet de Mar, pel que fa a la promoció del voluntariat i les activitats socials.
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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la
Regidora Delegada de Benestar Social i gent gran, s’acorda per unanimitat:
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PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb l’Assemblea
Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre en el marc de la subvenció
nominativa per a l’any 2015.
SEGON.- Aprovar una despesa de 3.000,00 € a favor de l’entitat Creu Roja,
corresponent a la subvenció nominativa de l’exercici en curs, d’acord amb
l’operació de retenció de crèdit núm. 2142/2015.
TERCER.- Nomenar la regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, la
senyora Esther Agulló Renau, o persona en qui delegui, i la senyora Núria
Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials, com a representants de
l’Ajuntament, membres de la comissió paritària que farà les funcions de
seguiment, coordinació i control de l’aplicació d’aquest conveni.
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que
siguin necessaris per dur a terme aquest acord.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’entitat l'Assemblea Comarcal de la Creu
Roja a Maresme Centre, així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals.

6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB SÀLVIA
ASSOCIACIÓ DE DONES DE CANET DE MAR, EN EL MARC DE LA
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A L'ANY 2015
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals
o sectorials dels veïns.
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats.
Que entre els fins estatutaris de Sàlvia Associació de Dones figura la promoció
d’activitats per a la dona i que dita entitat desenvolupa de forma continuada
durant l’any, tot un seguit d’activitats en coordinació amb els serveis socials
municipals.
Atès que Sàlvia Associació de Dones és una entitat idònia per contribuir al
desenvolupament de la política social de les corporacions locals.
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia Associació de Dones hi ha
un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social.
Atès que Sàlvia Associació de Dones també està disposada a col·laborar amb
l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries a les
competències pròpies locals.
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Vist el conveni de col·laboració a signar entre Sàlvia Associació de Dones i
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2015, el qual es transcriu a
continuació:
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i
Sàlvia Associació de Dones, any 2015.

REUNITS
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat
d’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària
de la corporació Sra. Núria Mompel Tusell, com a assessora legal
preceptiva segons allò que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril.
I d’altra part la Sra. Roser Carbonell Tapis, presidenta de Sàlvia,
Associació de Dones de Canet de Mar (a partir d’ara Sàlvia), amb
domicili a Canet de Mar.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el
present conveni.
EXPOSEN
Que Sàlvia és una entitat local constituïda l’any 2001, reconeguda per la
Generalitat i que desenvolupa tasques de promoció de la dona.
Que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia existeix l’interès mutu
de coordinar-se per dur a terme algunes activitats de promoció a la
dona, com a complementàries de les competències pròpies locals, per tal
de fer més eficaç l’atenció a aquest sector de la població.
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al
foment d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic
en l’àmbit cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert
per l’Ordenança municipal de subvencions, de data 12 de maig de 2004 i
la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions.
Que les esmentades línies de treball de Sàlvia poden ser considerades
de “fi públic” i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de
Mar.
Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2015 té
consignada la quantitat de 2.000,00 € en concepte de subvenció per a
l’entitat Sàlvia Associació de Dones, amb càrrec a la partida 40 23000
48029. Vist això, d’acord amb l’article 7a de l’ordenança municipal que
regula les bases per a la concessió de subvencions, aquesta subvenció
pot concedir-se directament i es canalitzarà a través d’un conveni de
col·laboració.
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Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de
col·laboració de conformitat amb les següents
CLÀUSULES

-

PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia comparteixen, entre
d’altres, l’objectiu de desenvolupar activitats com podem ser:
proporcionar assessorament jurídic a dones que ho requereixin
oferir suport psicològic puntual
inclusió de dones amb problemes dins les activitats organitzades per
l’entitat
organitzar xerrades i/o conferències d’interès general i sortides culturals

SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats,
Sàlvia s’haurà de coordinar amb els serveis socials municipals.
TERCERA.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia han acordat
compartir l’objectiu de desenvolupar activitats diverses, els projectes
que l’Ajuntament subvencionarà seran: sortides culturals i d’esbarjo,
certamen popular premis Sàlvia de poesia i/o material que requereixi
l’associació.
QUARTA.- Sàlvia declara complir els següents requisits necessaris per a
l’obtenció de subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar a
comprovar-ho i obtenir els certificats corresponents:
-

-

-

-

-

Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre
la renda de les persones físiques o l’impost sobre societats.
Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a
compte.
Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si
s’escau, les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries
de l’impost sobre el valor afegit.
Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en
els articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, durant el període en què resultin exigibles d’acord amb
l’article 70 de la Llei abans esmentada.
No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període
executiu, llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es
trobin ajornades, fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa.
No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte
contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.

CINQUENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any
2015 al finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una
subvenció per un import de 2.000,00 €, que es pagarà en dos terminis:
una bestreta del 50% durant l’any 2015 a la signatura del conveni, i
l’altre 50% una vegada justificada la despesa.
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SISENA.- És obligació de Sàlvia:
-

Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni
Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat
dels actes.
Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins.
Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat.
Justificar documentalment la realització del fi públic.
Presentar la documentació requerida dins el termini establert.
Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de
Subvencions.

SETENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener
de 2016 en la forma següent:
1. Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor
grau de realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre
fetes dins del període al que es circumscriu la subvenció.

A) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i
la documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte.

 Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat,
amb identificació del creditor i del document, el seu import, data
d’emissió i, en el seu cas, de la data de pagament. En cas que la
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les
desviacions que hi hagi hagut.

 Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat,
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades
dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures que
justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:

- Seran originals.
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de
subvenció.
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els
següents:






Identificació clara del beneficiari (nom i NIF)
Identificació NIF del contractista
Número de factura
Lloc i data d’emissió de la factura
Descripció del subministrament o servei
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Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el
preu, que consti “IVA inclòs”.

Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals.


No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació
de tiquets o vals en els casos següents:
8. Vendes al menor
9. Transport de persones
10.
Serveis d’hosteleria i restauració
11.
Subministrament de begudes i comestibles
12.
Revelat de fotografies
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són
9. Número
10.
NIF de l’emissor
11.
Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs”
12.
Contraprestació total.

 La liquidació econòmica de l'activitat.



Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou
concedida.

 Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

VUITENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2015.
NOVENA – D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions
locals, la subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament
revocable i reduïble en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció
d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a
precedent.
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 651/2015, de 22 de maig de 2015, pel qual es
resoldre subscriure un conveni individualitzat amb l’entitat Sàlvia, Associació
Dones de Canet de Mar, aprovar la despesa corresponent amb càrrec
pressupost per a l’any 2015 i establir les formes i terminis de pagament i
justificació.

va
de
al
de

Vist i trobat conforme el programa de treball de les activitats a fer al municipi
de Canet de Mar, pel que fa a la promoció d’activitats per la dona.
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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 Regidora
Delegada de Benestar Social i gent gran, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Sàlvia Associació
de Dones, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2015.

SEGON.- Aprovar una despesa de 2.000,00 € a favor de l’entitat Sàlvia,
corresponent a la subvenció nominativa de l’exercici en curs, d’acord amb
l’operació de retenció de crèdit núm. 346/2015.

TERCER.- Nomenar la regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, la
senyora Esther Agulló Renau, o persona en qui delegui, i la senyora Núria
Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials, com a representants de
l’Ajuntament, membres de la comissió paritària que farà les funcions de
seguiment, coordinació i control de l’aplicació d’aquest conveni.

QUART.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que
siguin necessaris per dur a terme aquest acord.

CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’entitat Sàlvia Associació de Dones de
Canet de Mar, així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals.
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra
fiscalització plena a posteriori.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que estimi pertinent.

7.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS
PARROQUIAL DE CANET DE MAR, PER A L'ANY 2015
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals
o sectorials dels veïns.
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats.
Que entre els fins estatutaris de Càritas Parroquial de Canet de Mar figura la
promoció i la col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i
socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultats per a la
seva integració social.
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Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar és una entitat idònia per contribuir
al desenvolupament de la política social de les corporacions locals.
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas Parroquial de Canet de
Mar hi ha un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de
caràcter social.
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar també està disposada a col·laborar
amb l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries a les
competències pròpies locals.
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Càritas Parroquial de Canet de
Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2015, el qual es transcriu a
continuació:
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i
Càritas Parroquial de Canet de Mar, per a l’any 2015.
REUNITS
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat
d’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària
de la corporació Sra. Núria Mompel Tusell, com a assessora legal
preceptiva segons allò que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril.
I d’altra part el Mossèn Salvador Juanola Cadena, en qualitat de
president de Càritas Parroquial de Canet de Mar (a partir d’ara Càritas),
amb domicili a Canet de Mar.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el
present conveni.
EXPOSEN
Que Càritas és una entitat local constituïda l’any 2008, reconeguda per
Càritas Diocesana de Girona i que desenvolupa tasques d’ajut a
persones necessitades mitjançant donatius i/o voluntariat.
Que Càritas desenvolupa de forma continuada al llarg de l’any tot un
seguit d’activitats en coordinació amb els serveis socials municipals.
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al
foment d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic
en l’àmbit cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert
per l’Ordenança municipal de subvencions, de data 12 de maig de 2004 i
la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions.
Que les esmentades línies de treball de Càritas poden ser considerades
de “fi públic” i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de
Mar.
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Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2015 té
consignada la quantitat de 3.000,00 € en concepte de subvenció per a
l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar, amb càrrec a la partida 40
23000 48027. Vist això, d’acord amb l’article 7a de l’ordenança
municipal que regula les bases per a la concessió de subvencions,
aquesta subvenció pot concedir-se directament i es canalitzarà a través
d’un conveni de col·laboració.
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de
col·laboració de conformitat amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas comparteixen, entre
d’altres, l’objectiu de desenvolupar activitats socials conjuntes, com
poden ser:
-

-

-

L’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, juntament
amb Càritas Parroquial de Canet de Mar i Creu Roja Maresme Centre,
tenen la voluntat de poder donar resposta a les demandes de necessitat
d’aliments a les persones que presentin una situació de risc d’exclusió
social. D’aquesta voluntat sorgeix “CANET ALIMENTS”, com a treball i
coordinació de les tres entitats en aquest projecte. Sota la valoració
tècnica de les necessitats per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament
de Canet de Mar, Càritas col·laborarà en la compra dels aliments
complementaris de primera necessitat que facin falta a més de participar
en tota l’organització del projecte
atenció a les demandes puntuals d’emergència social, prèviament
pactades amb els serveis socials, amb els recursos humans i materials
de què disposa l’entitat
organització i funcionament del rober
qualsevol altra activitat, programa, servei, projecte o iniciativa de caire
social que es pugui desenvolupar de mutu acord amb l’ajuntament, com
proporcionar ajuts tècnics puntualment.

SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats,
Càritas s’haurà de coordinar amb els serveis socials municipals.
TERCERA.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas han acordat
treballar en un seguit d’activitats socials conjuntament, el projecte que
l’Ajuntament subvencionarà serà el de Canet Aliments, concretament la
compra d’aliments de primera necessitat.
QUARTA.- Càritas declara complir els següents requisits necessaris per a
l’obtenció de subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar a
comprovar-ho i obtenir els certificats corresponents:
-

Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre
la renda de les persones físiques o l’impost sobre societats.

25
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

Ref: S/Sd

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

-

-

-

-

-

Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a
compte.
Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si
s’escau, les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries
de l’impost sobre el valor afegit.
Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en
els articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, durant el període en què resultin exigibles d’acord amb
l’article 70 de la Llei abans esmentada.
No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període
executiu, llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es
trobin ajornades, fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa.
No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte
contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.

CINQUENA.- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any
2015 al finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una
subvenció per un import de 3.000,00 €, que es pagarà en dos terminis:
una bestreta del 50% durant l’any 2015 i l’altre 50% una vegada
justificada la despesa. Com a justificant, Càritas aportarà les factures
corresponents a la despesa per la compra d’aliments de primera
necessitat del projecte Canet Aliments.
SISENA.- És obligació de Càritas:
-

Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni
Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat
dels actes.
Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins.
Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat.
Justificar documentalment la realització del fi públic.
Presentar la documentació requerida dins el termini establert.
Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de
Subvencions.

SETENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener
de 2016 en la forma següent:
2. Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor
grau de realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre
fetes dins del període al que es circumscriu la subvenció.

B) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i
la documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte.
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 Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat,
amb identificació del creditor i del document, el seu import, data
d’emissió i, en el seu cas, de la data de pagament. En cas que la
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les
desviacions que hi hagi hagut.

 Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat,
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades
dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures que
justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:

- Seran originals.
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de
subvenció.
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els
següents:
Identificació clara del beneficiari (nom i NIF)
Identificació NIF del contractista
Número de factura
Lloc i data d’emissió de la factura
Descripció del subministrament o servei
Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el
preu, que consti “IVA inclòs”.

Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals.







No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació
de tiquets o vals en els casos següents:
13.
14.
15.
16.
17.

Vendes al menor
Transport de persones
Serveis d’hosteleria i restauració
Subministrament de begudes i comestibles
Revelat de fotografies
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són

13.
14.
15.
16.

Número
NIF de l’emissor
Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs”
Contraprestació total.

 La liquidació econòmica de l'activitat.
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Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou
concedida.

 Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

VUITENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2015.
NOVENA – D’acord amb el Reglament de serveis de les
corporacions locals, la subvenció a la que es refereix aquest
acord, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. No
genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors i no es pot al·legar com a precedent.
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 651/2015, de 22 de maig de 2015, pel qual es va
resoldre subscriure un conveni individualitzat amb l’entitat Càritas Parroquial de
Canet de Mar, aprovar la despesa corresponent amb càrrec al pressupost per a
l’any 2015 i establir les formes i terminis de pagament i de justificació.
Vist i trobat conforme el programa de treball de les activitats a fer al municipi
de Canet de Mar, pel que fa a la promoció del voluntariat i les activitats socials.
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. 743/2015, de 19 de juny,de conformitat amb la proposta de la
Regidora Delegada de Benestar Social i gent gran, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Càritas Parroquial
de Canet de Mar, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2015.
SEGON.- Aprovar una despesa de 3.000,00 € a favor de l’entitat Càritas,
corresponent a la subvenció nominativa de l’exercici en curs, d’acord amb
l’operació de retenció de crèdit núm. 347/2015.
TERCER.- Nomenar la regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, la
senyora Esther Agulló Renau, o persona en qui delegui, i la senyora Núria
Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials, com a representants de
l’Ajuntament, membres de la comissió paritària que farà les funcions de
seguiment, coordinació i control de l’aplicació d’aquest conveni.
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que
siguin necessaris per dur a terme aquests acords.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’entitat Càritas Parroquial de Canet de
Mar, així com a la Intervenció i la Tresoreria municipals.
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra
fiscalització plena a posteriori.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que estimi pertinent.

28
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

Ref: S/Sd

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

8.-APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A
L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL I SAD DEPENDÈNCIA)

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb el Consell Comarcal del
Maresme, en data 18 de març de 2009, un conveni de col·laboració per la
gestió i el seguiment del servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el qual es va
tornar a signar en data 11 de febrer de 2013.

Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 7 de novembre de
2013, va aprovar la pròrroga de la delegació de competència al Consell
Comarcal del Maresme per a la prestació d’aquest servei mitjançant la
renovació del conveni entre ambdues administracions, delegació que, d’acord
amb el pacte cinquè, es pot prorrogar mitjançant l'aprovació anualment d'una
addenda econòmica.

Atès que en dates de 20 de gener de 2010, 24 de gener de 2011, 30 de març
de 2012, 12 de febrer de 2013, 19 de desembre de 2013 i 21 de gener de 2015
es van signar les respectives addendes de pròrroga de l’esmentat conveni, amb
una vigència que s’acaba en data 31 de desembre de 2015.

Vist l'informe favorable de la coordinadora de Serveis Socials de l'Ajuntament
de Canet de Mar, de data 18 de novembre de 2015, que es transcriu a
continuació:

Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Canet de Mar, en relació a la addenda complementària al conveni entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la
delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària (SAD Social i
SAD Dependència) per a l’any 2016,

INFORMO:
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Que tenint en compte que el Consell Comarcal del Maresme, com a Àrea
de serveis Socials Bàsics del CCN té la competència de promoure i
gestionar els programes serveis i prestacions de Serveis Socials, així com
aquelles que li deleguin i/o encarreguin de gestionar els municipis.

Que el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar
varen signar en data 18 de Març de 2009, un conveni de col·laboració per
la gestió i seguiment del servei d’Atenció Domiciliària (SAD), i
posteriorment s’han signat les respectives addendes de pròrroga de
l’esmentat conveni.

Que en aquesta Addenda del Contracte Programa 2016, es proposa un
numero d’hores que s’estimen necessàries tant de Sad Social com de Sad
Dependència d’acord a la situació social pel tal d’atendre necessitats del
territori, puntuals, urgents i bàsiques, així com les que hem d’oferir des
del municipi d’acord amb la cartera de recursos de la Dependència.

Per tot això informo positivament de la necessitat d’acceptació d’aquesta
addenda per tal de poder cobrir adequadament les necessitats de SAD del
municipi.

Vista i trobada conforme l’addenda econòmica per a l’any 2016 per a la
delegació de competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al
Consell Comarcal del Maresme, la qual es transcriu a continuació:

Delegació de la competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet de
Mar al Consell Comarcal del Maresme - Addenda econòmica 2016

1.- El primer període anual de vigència de la delegació de competència
sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell Comarcal del
Maresme comprèn el període entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de
desembre de 2016.

2.- Horari del servei:
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Horari diürn, el comprés entre les 7:00h i les 20:00h, de dilluns a
dissabte.
Horari extraordinari, el comprés entre les 20:01 i les 06:59 de dilluns a
dissabte i els diumenges i dies festius.

3.- L’Ajuntament de Canet de Mar transferirà al Consell Comarcal del
Maresme els fons necessaris i suficients per fer front a les despeses que
origini la delegació plasmada en el present conveni, contra la presentació
per part del Consell Comarcal del Maresme de les liquidacions
trimestrals, i d’acord amb les següents tarifes:

· El preu/hora unitari per l’any 2016 del servei de SAD - SOCIAL serà
de 14,61 € + 10% IVA i del servei SAD – DEP de 5,23 € + 4% IVA.
Aquest preu resta subjecte a la revisió del mòdul preu/hora que
pugui portar a terme la Generalitat de Catalunya.

· El preu/hora de l’horari extraordinari tindrà un increment del 25%
respecte el preu/hora unitari establert en el punt anterior.

Així mateix, l’estimació d’hores de prestació dels serveis és:
1) Prestació de .150.hores de SAD social, per un import total màxim de
2.191,50 € més IVA.
2) Prestació de 3600 hores de SAD dependència, per un import total
màxim de 18.828,00.€ més IVA.

Concepte

Preu/hora

Hores

SAD social

14,61 € + 10% 150
IVA

2.410,65€

SAD
dependència

5,23 € + 4% IVA

19.581,12€

Total any

3600

Preu total

21.991,77€

Per tant, es preveu una transferència màxima de l’Ajuntament al Consell
Comarcal de 21.019,50 € més IVA.
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4.- El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de Canet de Mar
una liquidació trimestral, on constaran les hores de serveis prestats, el
preu unitari, les variacions que puguin haver tingut lloc en relació a
aquesta addenda econòmica al conveni de delegació de competències.
Les diferències que sorgeixin entre aquesta liquidació trimestral i els
termes de la present addenda econòmica es regularitzaran mitjançant la
transferència de fons que correspongui.
De conformitat amb la proposta de la Regidora Delegada de Benestar Social i
gent gran, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l’addenda econòmica per a l’any 2016, en la qual es
defineixen els criteris per a la prestació del servei d’atenció domiciliària.

SEGON.- Aprovar la despesa de 21.991,77 euros, d’acord amb els conceptes
següents:

Concepte

Preu/hora

Hores

SAD social

14,61 € + 10% 150
IVA

2.410,65€

SAD
dependència

5,23 € + 4% IVA

19.581,12€

3600

Total any

Preu total

21.991,77€

TERCER.- Supeditar el compliment d’aquests acords a l’aprovació definitiva del
pressupost municipal per a l’exercici 2016.
SISÈ.- Facultar la senyora alcaldessa, per signar tots els documents que siguin
necessaris per fer efectius aquest acords.
SETÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la
Intervenció i la Tresoreria municipals, a tots els efectes.

9.-ACCEPTACIÓ
ATORGAMENT
MENJADOR CURS 2015-2016

INICIAL

AJUTS

INDIVIDUALS

Vist l’informe de la tècnica d’Educació següent:
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en
relació a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per al curs 2015-2016,
emet l’informe següent:
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En data 24 d’octubre de 2015 es rep notificació del Consell Comarcal del
Maresme sobre la resolució, mitjançant Decret núm.388/15 de data 14
d’octubre de 2015, de l’ atorgament dels ajuts individuals de menjador per al
curs 2015-2016.
Al municipi de Canet de Mar han presentat sol·licitud 176 famílies, 96 de les
quals reben l’atorgament d’ajut de menjador per part del Consell Comarcal del
Maresme. En total 130 alumnes es beneficien dels ajuts de menjador en
l’atorgament inicial

L’import dels ajuts individuals es calcula tenint en compte els dies de curs amb
serveis de menjador escolar, segons els imports del servei aprovats pel Consell
Escolar de cada centre sempre que no superi l’import màxim fixat pel
Departament d’Ensenyament, En casos excepcionals d’alumnes d’alt risc social,
l’ajut pot arribar al 100% de l’import del menú, segons els imports aprovats pel
Departament d’Ensenyament.

L’import de l’atorgament inicial que ha notificat el Consell Comarcal del
Maresme és de 71.721,30€, amb la distribució per centres que es mostra al
quadre següent:

Nombre
becats
Escola Misericòrdia 72
Escola Turó del drac 47
Col·legi Yglesias
6
Col·legi
La
1
Presentació
FEDAC Canet
4
TOTAL
130
Centre educatiu

alumnes Import
atorgat
34.918,40€
27.435,00€
3.189,90€
223,20€
2.194,80€
71.721,30€

Una vegada comunicats els ajuts a les famílies i als centres escolars s’ha
detectat les incidències següents:

Centre educatiu
Escola Misericòrdia

Incidència
- 2 alumnes escolaritzats a l’institut
- 2 alumnes han fet canvi de centre dins del municipi
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- 3 alumnes han anat a un altre centre de Catalunya

Escola Turó del drac
Col·legi Yglesias
Col·legi La Presentació
FEDAC Canet

- 1 alumne ha marxat del país
+ 2 alumnes que han fet canvi de centre
-------

El global d’ajuts per centre queda de la manera següent:
Nombre
becats
Escola Misericòrdia 64
Escola Turó del
49
drac
Col·legi Yglesias
6
Col·legi
La
1
Presentació
FEDAC Canet
4
TOTAL
124
Centre educatiu

alumnes

Import
33.306,40€
28.509,40€
3.189,90€
223,20€
2.194,80€
67.423,70€

L’Ajuntament de Canet tramita una bestreta de l’import del primer atorgament
per tal que aquests puguin fer efectius els ajuts a les empreses de menjador. El
detall del pagament corresponent al primer trimestre del curs 2015-2016 és el
següent:

Centre educatiu

Import

Escola Misericòrdia
Escola
Turó
del
drac
Col·legi Yglesias
Col·legi
La
Presentació
FEDAC Canet
TOTAL

33.306,40€

Import
bestreta
11.102,13€

28.509,40€

9.503,13€

3.189,90€

1.063,30€

223,20€

74,40€

2.194,80€
731,6€
67.423,70€ 22.474,56€

Vist això, i un cop examinada la documentació de referència, de conformitat
amb la proposta de la Tinència d’Alcadia de Territori, s’acorda per unanimitat:
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PRIMER.- Acceptar la concessió dels ajuts de menjadors als diferents alumnes
de
Canet de Mar per al curs 2015-2016 per import de 68.602,56€

SEGON.- Reconèixer la obligació de transferir als centres educatius on es
troben
escolaritzats els diferents alumnes els imports corresponents.

TERCER.- Tramitar a càrrec de la partida 51 32000 48001 el pagament d’una
primera bestreta a compte de la subvenció corresponent a un terç de la
mateixa per a cadascun dels centres educatius on es troben escolaritzats els
infants beneficiaris, segons el detall següent:

Centre educatiu

Import

Escola Misericòrdia
Escola
Turó
del
drac
Col·legi Yglesias
Col·legi
La
Presentació
FEDAC Canet
TOTAL

33.306,40€

Import
bestreta
11.102,13€

28.509,40€

9.503,13€

3.189,90€

1.063,30€

223,20€

74,40€

2.194,80€
731,6€
67.423,70€ 22.474,56€

QUART.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria
Municipal.
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta propostaen els termes recollits en
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acorddesprès seràobjecte d’una altra
fiscalització plena a posteriori.
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10.-ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER MINORAR EL COST DEL SERVEI DE
MENJADOR ESCOLAR DE LA LLAR D'INFANTS

Atès l’ordre ENS/188/2015, de 17 de juny (DOGC núm. 6900 de 26.6.2015)
per la qual s’aproven les bases reguladores per atorgar subvencions als
ajuntament titular de llar d’infants de Catalunya, destinades a minorar el cost
del servei de menjador escolar dels infants, i s’obre convocatòria pública
corresponent al curs acadèmic 2015-2016.

Vist que mitjançant del decret d’Alcaldia 794 de data 9 de juliol es va aprovar
sol·licitar la subvenció esmentada.

Atès que mitjançant resolució de la Direcció General d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar una subvenció
per import de 3.800€

Vistes les bases reguladores que consten a l’annex de l’ordre ENS/188/2015,
de 17 de juny, en que es detalla l’objecte i la finalitat de la subvenció , els
beneficiaris i els requisits i condicions generals d’aquests.
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la
rpoposta de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Acceptar la concessió de la subvencions als ajuntaments titulars de
llar d’infants de Catalunya, destinades a minorar el cost del servei de menjador
escolar dels infants per import de 3.800€
SEGON.- Obrir el període de sol·licitud per part de les famílies usuàries del
servei de menjador de l’escola bressol municipal que compleixin els requisits
establerts al punt 2 de les bases reguladores que figuren a l’annex de l’ordre
ENS/188/2015, de 17 de juny
TERCER.- Notificar aquest acord a l’EBM El Palauet, a l’empresa concessionària
i a la Tresoreria Municipal
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta propostaen els termes recollits en
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acorddesprès seràobjecte d’una altra
fiscalització plena a posteriori.
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11.- APROVACIÓ ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE COL·LECTIVITATS
TÈXTILS EUROPEES - ACTE
L’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), impulsada per la
Diputació de Barcelona, va ser fundada a Portugal a l’any 1991 per sis
municipis amb l’objectiu d’afrontar conjuntament els problemes derivats de la
dependència de determinats territoris al sector tèxtil-confecció i afrontar-los en
el dobles sentit de modernització i diversificació. Actualment és una de les
primeres associacions d’autoritats locals a nivell europeu i té més de 100
membres.
Des de la seva constitució les activitats realitzades per ACTE han estat
nombroses, tant en l’àmbit polític, diverses declaracions de principis, com
executiu, gestió de programes de desenvolupament local, siguin econòmics,
socials o culturals.
Els seus objectius principals són:





Representar els interessos i necessitats dels territoris membres de la
Unió Europea i les institucions nacionals.
Fomentar la col·laboració institucional i promoure el intercanvi
d’experiències entre els membres en àmbits com el desenvolupament
econòmic, l’ocupació, la formació, la cultura, la reconversió del
patrimoni industrial i la cooperació pel desenvolupament.
Promoure polítiques innovadores per anticipar i gestionar els canvis
estructurals dels sectors tèxtil, confecció, cuir, calçat i complements de
moda.

ACTE té dos tipus de membres: membres efectius, com les administracions
locals i les regionals europees; i membres adherents, com són centres
tecnològics, universitats, cambres de comerç, organitzacions empresarials i
sindicals. Entre els seus membres es troben administracions locals de vuit
països de la Unió Europea i Croàcia, totes aquestes amb una important
presència del sector tèxtil.
A nivell local, el grup de socis de ACTE a Calalunya és molt actiu i està format
pels ajuntaments de Mataró, Igualada, Terrassa, Manresa, Badalona, Sabadell i
col·laborant amb Cetemmsa (Eurocat) i Fitex com a centres tecnològics. Aquest
grup ha participat en diferents convocatòries dels projectes innovadors del SOC
subvencionat pel FONS Social Europeu, i alguns dels resultats més significatius
d’aquesta col·laboració han estat:







Creació plataformes: Tex4future, Cooperatextil, Who is Who.
Workshops , jornades , networkings empresarials i event pechakucha
dins el REC.0.
Estudi nous perfils professionals.
Formació gestor de producció, personal shopper, i personal
administratiu back office retail/moda
Diverses edicions d’acompanyament pla d’empresa a joves creatius.
Suport creació d’un centre gestor de producció.
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Fòrums d'inversió empresarial.

Anualment es convoca una assemblea i una reunió del Comitè Executiu. Durant
aquesta assemblea hi ha un intercanvi de coneixements de les accions que
estan realitzant els diferents socis, al mateix temps es fa networking per
conèixer potencials col·laboradors en projectes i per conèixer experiències
realitzades en diferents territoris.
Els membres d’ACTE tenen les següents avantatges i obligacions:
Avantatges





Presentació i difusió de projectes iniciats a l’Assemblea general i a la
web www. acte.net
Intercanvi d’experiències entre socis i benchmarking.
Facilitat d'oportunitats de col·laboració amb altres participants de la
xarxa en diferents projectes europeus o territorials
Interlocució i accions de lobby davant diferents Administracions

Obligacions:



Pagament d’una quota anual de 700€
Assistència a l’Assemblea general anual.

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès en la reindustrialitació del
sector tèxtil impulsant la recerca i la innovació aprofitant l’impuls que dona al
sector el Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil CRTTT – Escola
de Teixits de Canet de Mar el qual ofereix a la comarca serveis de recerca,
transferència i formació en l’àmbit de la tecnologia tèxtil.
Atès que actualment l'Escola de Teixits de Punt de la Canet de Mar, com a
Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil, ja està col·laborant amb
CETEMMSA, centre tecnològic de serveis d'R+D, que realitza recerca aplicada
de materials i dispositius intel·ligents, com una aposta per la renovació del
sector tèxtil a partir de la realització de projectes de recerca aplicada per afegir
propietats al material tèxtil produït per les empreses
Atès que l’Ajuntament considera que la reindustrialització del tèxtil pot actual
com a motor contra la desocupació actual.
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria Delegada de
Promoció Econòmica i règim intern, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Associació de
Col·lectivitats Tèxtils Europees – ACTE.
SEGON.- Consignar l’import de 1.500,00 euros, corresponents al pagament de
la taxa anual i al costos del desplaçament per assistir a l’assemblea anual, en
els pressupostos de l’exercici 2016.
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TERCER.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectius els presents acords.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats.
12.- PROPOSTA D'ADHESIÓ I PARTICIPACIÓ AL PROJECTE INSERTEX
PROMOGUT
DES
DE
LA
DIRECCIÓ
DE
PR.ECONÒMICA
DE
L'AJUNTAMENT DE MATARO
Atès que el projecte INSERTEXT vol contribuir a la recuperació industrial d’un
dels principals sectors industrial de la comarca del Maresme, el Sector Tèxtil i la
Confecció, identificat com a clúster per les entitats municipals, empresarials i la
patronal de la comarca.
Atès que aquest projecte té com objectius generals: afavorir la recuperació
industrial del Sector Productiu Local (SPT) del Tèxtil i la Confecció a la ciutat de
Mataró i altres municipis de la comarca del Maresme i, al mateix temps,
millorar l’ocupabilitat i afavorir la incorporació al mercat de treball de persones
que tenen especials dificultats d’inserció per fomentar la seva contractació en el
SPL.
Atès que per assolir els seus objectius és necessari comptar amb la concertació
i col·laboració dels agents públics i privats més representatius del sector al
territori així com la seva implicació en totes les fases del projecte.
Atès que l’abast territorial del projecte es centrarà en els municipis de la
comarca del Maresme amb major presència d’indústria tèxtil, i en concret de
les empreses que desenvolupen la seva activitat en ocupacions del Sector de la
Industria Tèxtil i de la Confecció. Aquest municipis són: Mataró, Arenys de Mar,
Arenys de Munt, Canet, Argentona, Cabrera de Mar i Pineda de Mar.
Atès els tres eixos d’actuació que contempla el projecte: Concertació
Institucional (Territorial i Sectorial), Enfortiment del Model Industrial Local i
Retenció de talent i desenvolupament competencial recullen tot un seguit
d’accions que impliquen la participació activa dels serveis de Promoció
Econòmica dels ajuntament adherits al projecte.
Atès que aquest projecte rep finançament per part de la Diputació de
Barcelona, en el marc del programa “Promoure l’ocupació a la indústria local”.
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té especial interès en recuperar el
posicionament del municipi com a referent de la industria tèxtil.
De conformitat amb la proposta de la Regidoria Delegada de Promoció
Econòmica i règim intern, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió i participació de l’Ajuntament de Canet de Mar al
projecte INSERTEX promogut des de la Direcció de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Mataró per la recuperació del Sector del Tèxtil i la Confecció i
que rep finançament per la Diputació de Barcelona, en el marc del programa
“Promoure l’ocupació a la indústria local”.
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SEGON.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectius els presents acords.
13.- APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL
CONCURS OPOSICIÓ, PER A PER A LA CREACIÓ D'UN BORSA DE
TREBALL DE LA CATEGORIA CONSERGE DE L'AJUNTAMENT DE CANET
DE MAR, PER A COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS, DE CARÀCTER
TEMPORAL, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR.
Les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat, han anat imposant
una taxa de reposició d’efectius que ha fet disminuir la plantilla general de
l’Ajuntament, atès que s’han produït diverses baixes, per jubilació,
incapacitació o altres causes que no s’han pogut suplir i això fa que, en certs
àmbits, quan es produeix una baixa temporal, no es pugui prestar el servei
amb plenes garanties, ni amb la qualitat que mereixen els ciutadans.
Atès que la de Llei de pressupostos generals de l’Estat, pera a l’any 2015, en el
seu article 21.U estableix que al llarg de l’exercici 2015 no es procedirà, en el
sector públic a la incorporació de nou personal, llevat de la que es pugui derivar
de l’execució de processos selectius corresponents a les ofertes d’ocupació
d’exercicis anteriors.
Atès que l’apartat Dos del mateix article 21, preveu que durant l’any 2015 no
es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de
personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat en 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.
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en tant que és una entitat local no està
sotmesa a l’autorització prèvia del ministeri d’Hisenda i d’Administracions
Públiques per procedir a la contractació de personal laboral temporal, però si a
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat en relació amb la prohibició
d’incorporar nou personal excepte casos excepcionals i per 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.

Atès que el Ple municipal de data 24 de setembre de 2015, va declarar, entre
d’altres com a servei prioritaris:




L’actualització, revisió i custòdia del padró municipal i la gestió del cens
electoral.
Serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació
Els serveis territorials d’ordenació i tramitació d’obra pública,
atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions.
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Així com, entre les àrees i sectors prioritaris, els:








Servei de suport i assistència als òrgans de govern de la Corporació.
Serveis de seguretat corporativa i del territori
Serveis de contractació administrativa, logística i informàtica
Serveis de recursos humans i organització
Servei d’atenció al ciutadà, d’arxiu i registre de documentació
Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments administratius
Servei d’atenció a les persones, en general.

Atès que el Ple abans esmentat, va declarar que només es podrà contractar
personal temporal i fer nomenament de personal estatutari i de funcions
interines, corresponents als servei i àrees o sectors declarats serveis essencials
o prioritaris i en cas de substitucions de forma interina de els vacants que es
puguin produir o per atendre necessitats derivades de l’organització del servei.

Vist l’informe núm. 20/2015, de 17 de setembre de 2015, emès conjuntament
per la secretària i l’interventor municipals.

Atès que en la contractació o nomenament d'aquest personal s'han de garantir
els principis de publicitat, mèrit i capacitat, correspon aprovar unes bases que
regulin la convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal que pugui
ser cridat en funció de la puntuació.

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
Regidoria Delegada de Promoció Econòmica i règim intern, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER: Considerar, que segons l'acord del Ple Municipal de data 24 de
setembre, els conserges destinats als serveis, àrees i sectors següents:
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Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i
obligatoris enunciats a l’article 26 de la llei 7/1985, de 2 d’abril bàsica
de règim local.
Manteniment d’espai naturals
Serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics
Servei d’atenció a les persones, en general.

tenen la consideració de sectors prioritari en la prestació de serveis i destinació
de recursos humans, per tal de garantir les funcions essencials atribuïdes a
l'Ajuntament.

SEGON: Aprovar les bases específiques i la convocatòria d'un concurs oposició
per a la creació d'una borsa de treball, de la categoria d’auxiliars
administratius, per cobrir possibles substitucions, de caràcter temporal, a la
plantilla de personal de l'Ajuntament de Canet de Mar:

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ, PER A PER
A LA CREACIÓ D'UN BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA
CONSERGE/VIGILANT D'EDIFICIS MUNICIPALS, PER A COBRIR POSSIBLES
SUBSTITUCIONS, DE CARÀCTER TEMPORAL, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR.
Primera: Objecte

És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció per a la creació
d'una borsa de treball de categoria conserge/vigilant d'instal·lacions municipals,
grup d'Agrupació Professional, per a cobrir possibles substitucions de caràcter
temporal de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Canet de Mar.

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

42
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

Ref: S/Sd

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

El tipus de relació serà de funcionari interí o personal laboral temporal, en
funció del lloc de treball a cobrir.

Tercera: Funcions a desenvolupar

Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de conserge/vigilant
d'instal·lacions municipals són, entre d'altres, les que a títol enunciatiu,
s'indiquen:




















Atendre presencialment i telefònicament al públic en totes aquelles
qüestions per a les que estigui qualificat/da.
Custodiar claus, així com obrir els accessos a les instal·lacions
municipals que correspongui, així com realitzar les tasques necessàries
per poder utilitzar la instal·lació (encendre estufes, calefacció, llums,
etc.)
Preparar el material necessari per als diferents actes que es duguin a
terme a la instal·lació, traslladant el material que siguin necessari per
dur terme l'activitat.
Realitzar tasques de petit manteniment i control de les reparacions que
s'efectuïn al centre a través de diferents serveis municipals i empreses
externes (identificar l'empresa, supervisar els serveis a realitzar per tal
que no perjudiquin el normal funcionament i signar, prèvia comprovació,
els albarans dels serveis realitzats)
Realitzar tasques elementals de pintura.
Portar a terme en aquelles instal·lacions, les reposicions i substitucions
de material que no requereixin un grau d'especialització per fer-ho
(canvi de bombetes, fluorescents, cadenes de wc, prestatgeries, entre
d'altres).
Netejar puntualment, durant la jornada, l'interior del centre o instal·lació
(neteja de patis, accessos exteriors, jardins...)
Realitzar petites tasques de jardineria, com ara regar, treure males
herbes, etc.
Recollir escombraries i papereres existents en el pati, i el seu trasllat als
llocs assignats per a la seva retirada pels serveis de neteja
Informar permanentment al cap de l'Àrea de totes les anomalies
observades
Realitzar tasques auxiliars i de reprografia encomanades pel personal de
la instal·lació.
Distribuir cartells informatius, elaborats per l'Ajuntament, a les
cartelleres municipals
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant
adequadament els equips relacionats amb laseva activitat,d'acord amb
els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals.
I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
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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) Estar en possessió del títol de certificat d'escolaritat o un altre d'equivalent o
superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la
corresponent homologació d'acord amb la normativa vigent.
b) Llengua catalana: Nivell A de la llengua catalana o equivalent, de
coneixements de llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català.
En cas de no tenir l'acreditació corresponent, l'aspirant serà convocat per a la
realització d'una prova, que en cas de no superar-se, comportarà la seva
exclusió del procés.
c) Llengua castellana: Nivell inicial (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, de les Bases Generals de l'Ajuntament de Canet de Mar, en el
termini de 20 naturals a comptar des de l’endemà de l’anunci de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Per a aquesta convocatòria, es deixa sense efecte l'apartat 3.6 de la base
tercera de les bases generals de l'Ajuntament de Canet de Mar i les instàncies
aniran acompanyades de la documentació següent:



Fotocòpia del DNI
Fotocòpia del títol acadèmic així com de la certificació acreditativa del
nivell de català exigit, si s'escau, expedit pel centre oficial, en el cas de
trobar-se exempt de realitzar l'exercici de català.
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Relació de mèrits, que s'haurà d'emplenar segons el model normalitzat
que es podrà obtenir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o al web municipal
(www.canetdemar.cat)
Resguard acreditatiu d'haver satisfet les taxes corresponents als drets
d'examen.

La justificació documental dels mèrits al·legats a la relació de mèrits, es
realitzarà en el moment que es determina a la base setena.

Sisena: Tribunal qualificador
Presidenta: La secretària municipal
Vocals: Tres tècnics municipals de l'Ajuntament de Canet de Mar.
Secretària: La tècnica de Recursos Humans.

Setena: Procés selectiu

El sistema selectiu serà el de concurs oposició.

7.1. Fase d’oposició:

Primera prova: Coneixement de la llengua catalana

Consistirà en la realització d’exercicis de coneixement de la llengua catalana de
nivell A bàsic, tan en l'expressió oral com en l'escrita, i si escau, en la
realització d'una entrevista amb un expert, 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,
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restaran exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació
d’Apte/a.

Segona prova: Coneixement de la llengua castellana

Consistirà, pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, en la
realització d'exercicis de comprensió lectora, de comprensió oral i d'expressió
oral.
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.

Tercera prova: prova teòrica

Consistirà en la resolució d’un qüestionari de preguntes amb resposta múltiple,
de les que només una opció serà la correcte, sobre els temes que figuren a
l’apartat 6è de l’annex II de les bases genèriques. L’exercici s’haurà de realitzar
en el termini màxim de 30 minuts. Aquesta prova, és eliminatòria i es
qualificarà sobre 10, resultant no apte les notes inferiors a un 5, per al càlcul
de la nota obtinguda, les respostes errònies no descomptaran puntuació.

Quarta prova: prova pràctica

Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 60 minuts de diversos
supòsits pràctics relacionats amb el temari específic que consta a l’annex de les
presents bases. A criteri del tribunal, es podrà demanar als aspirants que
defensin les seves respostes i se’ls podrà formular preguntes per aclarir
qüestions relacionades.

La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts, requerint-se una
puntuació mínima de 5 punts per a la seva superació.
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7.2. Fase de concurs: Valoració de mèrits

Els aspirants que hagin superat la fase anterior disposaran d'un termini de 3
dies naturals, comptadors a partir de la publicació en el web municipal de
l'avaluació de l'últim exercici de la fase anterior, per aportar fotocòpia
compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i que es
valoraran segons s'estableix a la Taula 1 de l’Annex V de les Bases generals.

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 10 punts.

Novena: Resultats finals i funcionament de la borsa

Després d'efectuar la qualificació dels diferents fases del procés de selecció,
l'òrgan de selecció confeccionarà i publicarà els resultats finals del procés de
selecció, així com confeccionarà una relació amb les persones que han superat
el procés de selecció, per ordre de puntuació i que per tant passen a formar
part de la borsa de treball, per a futures contractacions o nomenaments
interins que resultin de necessitats urgents i inajornables que afectin al
funcionament dels serveis públics essencials.

Aquesta borsa de treball, tindrà una durada de 3 anys comptats a partir del dia
següent al de la publicació de la llista en el web municipal .

Quan siguin necessari contractar a algun dels aspirants de la borsa, el
departament de Recursos Humans es posarà en contacte, mitjançant l'adreça
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de correu electrònic que els aspirants hauran indicat en la seva petició, amb el
candidat, que estigui situat en primer lloc de la llista. En cas de no obtenir
resposta en el termini màxim de dos dies hàbils, s'entendrà que el candidat
renúncia a la contractació i es contactarà amb el següent candidat en ordre de
puntuació.

Les persones seleccionades seran les responsables de mantenir actualitzades
les seves dades de contacte.

No es podrà formalitzar la contractació laboral en els casos que, en aplicació de
la normativa laboral vigent, suposi la superació del límits de la contractació
temporal. En aquest cas, la crida es realitzarà al candidat següent

Una vegada feta la crida i en el supòsit que s'hi renunciés, aquesta renúncia
haurà de comunicar-se via correu electrònic.

La renúncia a un lloc de treball ofertat, suposarà que l'aspirant passi a ocupar
el darrer lloc de la borsa, llevat que concorrin alguna de les circumstàncies
següents:

- Permís de maternitat, baixa motivada per embaràs, o situació assimilada
- Malaltia greu que impedeixi l'assistència a lloc de treball, sempre que
s'acrediti fefaentment.
- Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l'assistència al lloc de
treball.

L'integrant de la borsa que obtingui un contracte de treball o un nomenament,
causarà baixa a la borsa, i una vegada finalitzada la prestació de servei amb
l'Ajuntament, se l’adscriurà de nou a la borsa.

Si la suma dels contractes de treball o nomenaments és inferior a un any, se
l’adscriurà al mateix lloc que ocupava i si és superior serà adscrit al darrer lloc
de la borsa.
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ANNEX I

Temari específic:

Tema 1: Les funcions de conserge/vigilant en instal·lacions municipals.
Tema 2: Els equipaments públics del municipi de Canet de Mar. Situació i
serveis que presten
Tema 3: Atenció al públic: principis bàsics
Tema 4: Actuacions en casos d'emergència. Primers auxilis.
Tema 5: Nocions bàsiques de jardineria
Tema 6: Nocions bàsiques del funcionament d'instal·lacions d'electricitat,
calefacció i aire condicionat i alarmes

TERCER: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris
en relació amb aquest acord.

14.-APROVACIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS
CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O
QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, CONVOCATÒRIA 1/2015
Vist allò que es determina a l’article 14 de l’Ordenança reguladora de la
concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic,
esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de
Mar, amb relació a l’atorgament de subvencions per part d’aquest Ajuntament.

Atès que la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2015 va aprovar la
convocatòria 1/2015, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol
altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2015, i va
establir els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a
atorgar, en funció de les finalitats.
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Atès que el termini de presentació de sol·licituds per part de les entitats finia el
dia 25 de juny de 2015.

Atès que els tècnics municipals de les diferents àrees han emès els seus
respectius informes d’atorgament de subvencions a les entitats, informes que
s’han lliurat la consell regulador, òrgan d’instrucció del procediment.

Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en data 23 de novembre de
2015, que es transcriu a continuació, en què s’atorga una puntuació a cada
entitat peticionària (resultat d’aplicar els criteris ponderats de distribució de les
subvencions), així com el coeficient/valor que s’atorga a cada punt, amb la qual
cosa s’obté l’import de subvenció a atorgar a cada entitat:

INFORME D’INTERVENCIÓ
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet
el següent
INFORME
ASSUMPTE
Fiscalització de la proposta d’atorgament de subvencions resultant de la
convocatòria ordinària 1/2015, en règim de concurrència competitiva, de
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per
l’Ajuntament de Canet de Mar.
RELACIÓ DE FETS
La Juntade Govern Local, de data 30 d’abril de 2015 va aprovar la
convocatòria 1/2015, en règim de concurrència competitiva, de
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social., artístic, esportiu, de
promoció econòmica, lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, per
l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2015, establint els crèdits
pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions a atorgar, en
funció de les finalitats.
Així mateix, en data 26 de maig de 2015, fou publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB), l’anunci de la convocatòria.
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Pel que respecte al termini per presentar les sol·licituds, l’acord de Junta
de Govern de data 6 de març de 2014, el termini per presentar les
sol·licituds de les subvencions és de 30 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, això és fins el dia 25 de juny de 2015, segons
les bases aquest termini serà improrrogable.
Els tècnics municipals de les diferents àrees han emes els seus respectius
informes amb les següents propostes d’atorgament:
Entitats d'educació

1

2

Nom Entitat

35p

20p 15p 15p 15p Total

Escola Misericòrdia

16

2

10

10

0

38

74

2.812,00

Col·legi Sta. Rosa
1
Institut Lluís Domènech
3
i Montaner
Col·legi Yglesias
1

0

2

2

0

5

74

370.00 €

0

3

3

0

9

74

666,00 €

0

2

1

0

4

74

296,00 €

Escola Turó del drac

0

7

5

0

22

74

1.628,00 €

10

3

4

5
ValorPunt

Subvenció

SES Canet
5
AMPA Turó del drac
2
AMPA Misericòrdia
3
AMPA FEDAC
1
AMPA
Inst.
Lluís
3
Domènech i Montaner
Junta Rectora Col·legi
1
Yglesias
AMPA El Palauet
1
Agents Cívics de Canet 1

2
0
0
0

3
6
2
2

2
2
3
1

0
0
0
0

12
10
8
4

74
74
74
74

888,00
740,00
592,00
296,00

0

2

3

0

8

74

592,00 €

0

1

1

0

3

74

222,00 €

0
0

2
2

1
1

0
0

4
4

74
74

296,00 €
296,00 €

AMPA SES de Canet

2

0

6

2

0

10

74

740,00 €

Entitats de Cultura

1

2

3

4

Nom Entitat

35p

20p 15p 15p 15p Total

ACPO
Amics de la Sardana
Amics del Ball
Ass.Cultural Soroll.Som
CEC
CELDIM

20
8
16,5
10
15
17

16
7
17
8
2
13

15
6
13
9
5
10

15
6
7
8,5
2
10

€
€
€
€

5

15
6
14
8
12
15

81
33
67,5
43,5
36
65

ValorPunt
37
37
37
37
37
37
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Colla de Diables
Ed.Pins
Mares malabaristes
Orfeó Misericòrdia
Perkutes de Canet
Plataforma llengua

10,5
10
8
6
5
7

10
10
5
5
3
6

8
10
7
10
2
5

10
10
7
5
3
7

8
3,5
5
5
3
7

Entitats de Joventut

1

2

3

4

5

Nom Entitat

35p

20p 15p 15p 15p Total

Cop de Rock
La Faba
Esplai Bitxus
Casal Aisia
Otaku Soul

31
31
31
25
10
3

Entitats d'Esports

1

Nom Entitat

30p

Associació Mar i Vent
Canet Futbol Club
Canet Futbol Sala
Club Atletisme Canet
Club Bàsquet Canet
Club Billar Canet
Club Botxes Canet
Club Ciclista Canet
Club Escacs Canet
Club Hoquei Canet
Club Patinatge Canet
Club Petanca Maresme
Club
Tennis
Taula
Canet
Societat Colombòfila
Societat de Pesca "La
Daurada"
Club Tir al Plat
RACE Canet
Associació Terra i Cel
IES
Domenech
i

15
15
18
8
10
10

2

11
11
7
9
2
2

3

12
12
7
1
7
5

4

15
15
5
5
0
0

46,5
43,5
32
31
16
32

84
84
68
48
29
20

37
37
37
37
37
37

ValorPunt
10,21
10,21
10,21
10,21
10,21
10,21

1.720,50
1.609,50
1.184,00
1.147,00
592,00 €
1.184,00

€
€
€
€
€

Subvenció
857,66
857,66
694,29
490,09
296,10
204,20

€
€
€
€
€
€

5

0,5
5
4,2
1,5
5
0,35
1,2
0,28
0,5
0,2
0,65
0,34

ValorPunt
0.76
1.26 383,75
1,5 1,8 4,9 1,1 14,33 383,75
1,5 1,5 2,5 3,28 13,03 383,70
1
0,72 0,2 0,5 3,92 383,75
1,5 1,8 3,7 2,33 14,33 383,75
0,3 0,7 0,2
1,55 383,75
0,6 0,39 0,6 0,6 3,39 383,75
0,7 0,24 0,22 0,1 1,54 383,75
0
0,42 0,41 0,5 1,83 383,75
1,23 0,13
1,56 383,75
0,52 0,67 0,5 0
1,83 383,75
0,3 0,3 0,1
1,04 383,75

483,53 €
5.500,67 €
5.000,03 €
1.504,30 €
5.500,67 €
594,81 €
1.300,91 €
590,98 €
702,26 €
598,65 €
899,89 €
399,10 €

1

0,6

0,4

0,2

0,4

2,61

383,75

1.000,05 €

0,3

0,2

0,4

0,27 0,2

1,37

383,75

525,74 €

0,5

0,4

0,4

0,2

1,5

383,75

575,63 €

0,1
1,75
0,6
0,45

0,2 0,1
0,4 1
1,4
0,35 0,25
0,45

383,75
383,75
383,75
383,45

203,39 €
1.917,98 €
553,37 €
345,11 €

20p 15p 10p 10p

Total

0,13 1
0,45 5
0,25 1,44
0,9
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Montaner
Feetwalking
Dracs
Motos clàssiques
Triesport

Entitats
Ambient

de

0,5

1

Medi

0,5

0,5

0,5

1,5
1
0,95
0,5
0,25 0,75
0,55 0,55 0,55 3,15

3

4

383,45
383,45
383,45
383,45

575,18 €
747,73 €
287,59 €
1.207,87 €

1

2

Nom Entitat

30p

20p 15p 15p 15p Total

Fot-li Castanya

35

20

15

15

15 100

1

2

3

4

5

35p

20p 15p 15p 15p Total

5

4

0

0

3

12

39,74

476,82 €

35

20

15

15

15

100

39,74

3.973,50 €

25

20

10

15

15

85

39,74

3.377,48 €

12

10

10

3

0

35

39,74

1.390,73 €

10

8

0

2

10

30

10

5

Entitats
Socials

de

Serveis

Nom Entitat
AECC-Catalunya contra
el Càncer
associació Terra i Cel
Fundació
Privada
el
Maresme
Associació de Gent Gran
l'Esplai
Associació
d'ajut
humanitaris GEA XXI

Associació de voluntaris i
10
amics de l'Hospital

5

5

10 40

ValorPunt
100,00

ValorPunt

39,74
39,74

FONAMENTS DE DRET


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



El nostre reglament de subvencions



Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.



Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la general de subvencions.



Convocatòria 1/2015, en règim de concurrència competitiva, de
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social., artístic, esportiu,
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de promoció econòmica, lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, per
l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2015.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Tal i com s’ha mencionat anteriorment, pel que respecte al termini per
presentar les sol·licituds, l’acord de Junta de Govern de data 30 d’abril de
2015, que el termini per presentar les sol·licituds de les subvencions és de
30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, això és fins
el dia 25 de juny de 2015. Aquest termini serà improrrogable.
En el següent resum tenim les entitats que han entrat a l’Ajuntament amb
posterioritat a la citada data:
Data
NOM ENTITAT
Registre
ORFEÓ MISERICORDIA
23/07/2015
COLLA DE DIABLES
02/07/2015
AMICS DE LA SARDANA
28/08/2015
COP DE ROK
26/06/2015
CANET FUTBOL CLUB
26/06/2015
CLUB BILLAR CANET
01/07/2015
CLUB ESCACS CANET
02/07/2015
FIT-WALKING
ESC.DEL
CAMINAR
09/07/2015

CONCLUSIONS
PRIMER.-Atès que es proposa l’atorgament de subvencions a entitats
que podrien haver presentat la seva sol·licitud FORA DE TERMINI, informo
DESFAVORABLEMENT a l’atorgament de les subvencions que hi figuren en
l’apartat anterior.
SEGON.- No hem pogut disposar dels certificats d’Hisenda i Seguretat
Social, en relació a si les entitats es troben al corrent de les seves
obligacions tributaries, i en conseqüència no hem pogut verificar el
compliment de l’article 3 de les bases reguladores d’atorgament de les
subvencions, suposant això per tant, una limitació a l’abast del treball
realitzat, informant en conseqüència, DESFAVORABLEMENT a la
tramitació de l’expedient. Posar de manifest en aquest punt, que amb la
informació estreta durant el mes de juny, les entitats que no estaven al
corrent de les seves obligacions tributaries eren les següents:
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Col·legi Yglesias.



Amics del Ball.



AECC – Catalunya contra el Càncer.

És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les
circumstàncies d’oportunitat que motiva aquest informe.
Atès que segons l’article 5 de la convocatòria, l’òrgan competent per atorgar les
subvencions és la Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Atorgar les quantitats que s’esmenten a les entitats que es
relacionen, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 1/2015, i amb
els informes tècnics elaborats per als responsables de cada Àrea, en règim de
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu,
social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg:

Entitats
d'educació

1

2

Nom Entitat

35p

20p 15p 15p 15p

Total

2

10

10

0

38

74

2.812,00 €

0

2

2

0

3

74

370,00 €

0

3

3

0

9

74

666,00 €

0

2

1

0

4

74

296,00 €

0

7

5

0

22

74

1.628,00 €

2

3

2

0

12

74

888,00 €

0

6

2

0

10

74

740,00 €

0

2

3

0

8

74

592,00 €

0

2

1

0

4

74

296,00 €

0

2

3

0

8

74

592,00 €

0

1

1

0

3

74

222,00 €

0

2

1

0

4

74

296,00 €

Escola
16
Misericòrdia
Col·legi Sta.
1
Rosa
Institut Lluís
Domènech
i 3
Montaner
Col·legi
1
Yglesias
Escola
Turó
10
del drac
SES Canet
5
AMPA
Turó
2
del drac
AMPA
3
Misericòrdia
AMPA FEDAC 1
AMPA
Inst.
Lluís
3
Domènech
i
Montaner
Junta Rectora
Col·legi
1
Yglesias
AMPA
El
1
Palauet

3

4

5
ValorPunt

Subvenció
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Agents Cívics
1
de Canet
AMPA SES de
2
Canet

0

2

1

0

4

74

296,00 €

0

6

2

0

10

74

740,00 €

Entitats de Cultura

1

2

Nom Entitat

35p

20p 15p 15p 15p Total

ACPO
Amics de la Sardana
Amics del Ball
Ass.Cultural Soroll.Som
CEC
CELDIM
Colla de Diables
Ed.Pins
Mares malabaristes
Orfeó Misericòrdia
Perkutes de Canet
Plataforma llengua

20
8
16,5
10
15
17
10,5
10
8
6
5
7

16
7
17
8
2
13
10
10
5
5
3
6

15
6
13
9
5
10
8
10
7
10
2
5

15
6
7
8,5
2
10
10
10
7
5
3
7

15
6
14
8
12
15
8
3,5
5
5
3
7

Entitats de Joventut

1

2

3

4

5

Nom Entitat

35p

20p 15p 15p 15p Total

Cop de Rock
La Faba
Esplai Bitxus
Casal Aisia
Otaku Soul

31
31
31
25
10
3

15
15
18
8
10
10

3

11
11
7
9
2
2

3

4

5

12
12
7
1
7
5

Entitats d'Esports

1

2

Nom Entitat

30p

20p 15p 10p 10p

Associació Mar i Vent
Canet Futbol Club
Canet Futbol Sala
Club Atletisme Canet
Club Bàsquet Canet
Club Billar Canet
Club Botxes Canet
Club Ciclista Canet

0,5
5
1,5
4,2
1,5
1,5
1
5
1,5
0,35 0,3
1,2
0,6
0,28 0,7

0.76
1,8
1,5
0,72
1,8
0,7
0,39
0,24

4

15
15
5
5
0
0

81
33
67,5
43,5
36
65
46,5
43,5
32
31
16
32

84
84
68
48
29
20

ValorPunt
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

ValorPunt
10,21
10,21
10,21
10,21
10,21
10,21

Subvenció
2.997,00
1.221,00
2.497,50
1.609,50
1.332,00
2.405,00
1.720,50
1.609,50
1.184,00
1.147,00
592,00 €
1.184,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Subvenció
857,66
857,66
694,29
490,09
296,10
204,20

€
€
€
€
€
€

5

ValorPunt
1.26 383,75
4,9 1,1 14,33 383,75
2,5 3,28 13,03 383,70
0,2 0,5 3,92 383,75
3,7 2,33 14,33 383,75
0,2
1,55 383,75
0,6 0,6 3,39 383,75
0,22 0,1 1,54 383,75
Total
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Club Escacs Canet
Club Hoquei Canet
Club Patinatge Canet
Club Petanca Maresme
Club
Tennis
Taula
Canet
Societat Colombòfila
Societat de Pesca "La
Daurada"
Club Tir al Plat
RACE Canet
Associació Terra i Cel
IES
Domenech
i
Montaner
Feetwalking
Dracs
Motos clàssiques
Triesport

Entitats
Ambient

de

0,5
0,2
0,65
0,34

0

0,42
1,23
0,52 0,67
0,3 0,3

0,41 0,5
0,13
0,5 0
0,1

1,83
1,56
1,83
1,04

383,75
383,75
383,75
383,75

702,26
598,65
899,89
399,10

1

0,6

0,4

0,2

0,4

2,61

383,75

1.000,05 €

0,3

0,2

0,4

0,27 0,2

1,37

383,75

525,74 €

0,5

0,4

0,4

0,2

1,5

383,75

575,63 €

0,1
1,75
0,6

0,2 0,1
0,4 1
1,4
0,35 0,25

383,75
383,75
383,75

203,39 €
1.917,98 €
553,37 €

383,45

345,11 €

383,45
383,45
383,45
383,45

575,18 €
747,73 €
287,59 €
1.207,87 €

0,45

0,45

0,5

0,5

0,5

3

4

1

Medi

0,5

0,13 1
0,45 5
0,25 1,44
0,9

1,5
1
0,95
0,5
0,25 0,75
0,55 0,55 0,55 3,15

€
€
€
€

1

2

Nom Entitat

30p

20p 15p 15p 15p Total

Fot-li Castanya

35

20

15

15

15 100

1

2

3

4

5

35p

20p 15p 15p 15p Total

5

4

0

0

3

12

39,74

476,82 €

35

20

15

15

15

100

39,74

3.973,50 €

25

20

10

15

15

85

39,74

3.377,48 €

12

10

10

3

0

35

39,74

1.390,73 €

10

8

0

2

10

30

10

5

Entitats
Socials

de

Serveis

Nom Entitat
AECC-Catalunya contra
el Càncer
associació Terra i Cel
Fundació
Privada
el
Maresme
Associació de Gent Gran
l'Esplai
Associació
d'ajut
humanitaris GEA XXI

Associació de voluntaris i
10
amics de l'Hospital

5

5

10 40

ValorPunt
100,00

ValorPunt

39,74
39,74
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SEGON.- Notificar aquest acord a les àrees interessades als efectes oportuns i
a la Tresoreria i la Intervenció municipals.

151515_PLANTILL

A
15.-ADJUDICACIÓ
CONTRACTE
ORNAMENTAL NADALENC

SUBMINISTRAMENT

ENLLUMENAT

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 d’octubre de 2015, va
acordar incoar expedient per a la contractació del subministrament en la
modalitat de rènting, instal·lació, desmuntatge i manteniment de l’enllumenat
ornamental nadalenc de Canet de Mar, així com aprovar el plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars que havien de regir
l’esmentada contractació.
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6974 de data
13/10/2015 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar.
Atès que dins del termini de presentació de proposicions ha presentat oferta
una sola empresa, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la
Corporació en data 29/10/2015.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres B i obertura
dels sobres C, el contingut literal de la qual és el següent:
ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B I OBERTURA DELS SOBRES C
PRESENTATS
EN
EL
PROCEDIMENT
OBERT
PER
A
LA
CONTRACTACIÓDEL SUBMINISTRAMENT EN LA MODALITAT DE
LLOGUER, DE LA INSTAL·LACIÓ, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC A CANET DE MAR
Lloc:Despatx annex a l’Alcaldia
Data:2/11/2015
Horari:14,00 h.
Hi assisteixen:Assumpta Revoltós Vaquer, presidenta de la Mesa per
delegació de l’alcaldessa
Laureà Gregori Fraxedas, Tinent d’Alcalde d’Administració Oberta
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Maribel Cortés Vallespí, Tècnica de Promoció Econòmica
Daniel Martín i Enrique, interventor
Núria Mompel i Tusell, secretària
Imma Umbert Hugas, que actua com a secretària de la Mesa de Contractació
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 subministrament en règim
de lloguer, la instal·lació, desmuntatge i manteniment d'enllumenat ornamental
nadalenc a Canet de Mar, convocat per acord de la Junta de Govern Local en
sessió de data 7 de d’octubre de 2015, publicat en elDOGC núm. 6974 de data
13/10/2015i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar.
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el
29.10.15, es va deduir que l’únic licitador presentat havia aportat tota la
documentació exigida pel PCAP.
3. En data 30 d’octubre de 2015, la tècnica de Promoció Econòmica, Sra.
Maribel Cortés Vallespí, ha emès l’informe següent:
Na Maribel Cortés Vallespí, tècnica de Promoció Econòmica, en
relació a la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació
que depenguin d’un judici de valor per a la contractació del
subministrament en règim de lloguer, la instal·lació i el
desmuntatge d’enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar
mitjançant procediment obert, emet el següent:
INFORME
Revisada la documentació tècnica presentada en el sobre B per
l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SLU. relativa als criteris
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor, des de l’Àrea de
Promoció Econòmica es constata que la documentació aportada per
l’empresa contempla tots els requeriments establerts al plec de
prescripcions administratives i tècniques particulars que regulen
l’esmentada contractació.
Aquest és el meu informe, que dono i signo a Canet de Mar, a 30
d’octubre de 2015.”
4. Tot seguit la presidenta obre el sobre C de l’únic licitador presentat, deixantse constància en acta, en els següents termes:

LICITADOR

Motius de 2-4 Motius de 4-7 Garlandes
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m
XIMENEZ
SLU

CATALUNYA, 8

m

arbres
Macià

0

NO

Pl.

El pressupost del contracte ofert pel licitador és de 32.056,28 euros més IVA.
4. A la vista que, segons ha informat la tècnica de Promoció Econòmica, l’oferta
presentada per Ximenez Catalunya, SLU, contempla tots els requeriments
establerts al plec de prescripcions tècniques que regulen l’esmentada
contractació, la mesa de contractació acorda per unanimitat elevar a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació del present contracte a l’empresa
Ximénez Catalunya, SLU, atès que és l’únic licitador presentat, complint la seva
tots els requeriments establerts al plec de prescripcions administratives i
tècniques particulars que regulen l’esmentada contractació.”
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1153/2015, de data 6 de
novembre, es va requerir a Ximénez Catalunya, SLU, per tal que en el termini
de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment,
aportés a les oficines municipals la documentació acreditativa de la solvència
tècnica relacionada a la clàusula X.5.6 del plec, així com l’acreditació d’haver
constituït una garantia definitiva per import de 1.602,81 €.
Atès que en data 18 de novembre d’enguany, Ximénez Catalunya, SLU, ha
aportat l’anterior documentació.
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Adjudicar a Ximénez Catalunya, SL, el contracte de
subministrament, en règim de lloguer, de la instal·lació, desmuntatge i
manteniment de l’enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar, pel preu de
32.056,28 €, IVA exclòs, el qual pujarà un import de 6.731,82 €, amb subjecció
al plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a
les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador.
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte
de revisió.
SEGON.- La durada del present contracte s’estableix en dos anys,
corresponents als nadals 2015 i 2016, per bé que podrà ser prorrogat d’any en
any fins a un màxim, incloses les pròrrogues de 4 anys, per voluntat expressa
d’ambdues parts, que es posarà de manifest a través del corresponent acte
administratiu acceptat pel contractista.
TERCER.- Les característiques de l’enllumenat seran les indicades per
l’adjudicatari en la seva oferta, havent de reunir, com a mínim, les indicades a
la clàusula XX del plec.
QUART.- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la
clàusula XXV del PCAP.
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CINQUÈ.- Per tal de garantir el correcte funcionament de l’enllumenat
instal·lat, l’adjudicatària realitzarà rutinàriament inspeccions preventives de les
instal·lacions elèctriques i motius decoratius instal·lats durant tot el nadal.
L’adjudicatària posarà a disposició de l’Ajuntament un número de telèfon de
guàrdia durant 24 hores per poder resoldre qualsevol incidència que pugui
sorgir
SISÈ.- L’adjudicatària haurà de reparar les avaries que es produeixin en un
termini màxim de 6 hores si és una avaria lleu i de forma immediata si és una
avaria greu.
Abans de començar el període d’encesa, s’hauran de realitzar totes les
operacions prèvies necessàries pel muntatge de la instal·lació completa, amb
els seus diferents motius, assegurant que es realitzarà de forma completa i en
perfecte funcionament per tenir-ho tot apunt en la data assenyalada per la
inauguració de l’encesa.
SETÈ.- L’enllumenat nadalenc haurà de funcionar exclusivament durant el
període nadalenc. Haurà d’entrar en funcionament el primer divendres de
desembre de cada any i haurà d’apagar-se el 6 de gener.
Abans de començar el període d’encesa, s’hauran de realitzar totes les
operacions prèvies necessàries pel muntatge de la instal·lació completa, amb
els seus diferents motius, assegurant que es realitzarà de forma completa i en
perfecte funcionament per tenir-ho tot apunt en la data assenyalada per la
inauguració de l’encesa.
Durant aquest període d’encesa s’haurà de procedir a l’encesa diària i
manteniment dels elements de l’enllumenat en l’horari d’encesa definit per
l’Ajuntament de Canet de Mar que en cap cas podrà sobrepassar les 168 hores
segons normativa d’eficiència energètica
VUITÈ.-Els horaris diaris de funcionament seran els següents:




En dies no festius: 5 hores, de les 18 a 23 hores
En divendres, dissabtes i vigílies de dies festius: 7 hores, de les 18 a les
1 h de l’endemà.
La nit del 31 de desembre l’horari de funcionament s’allargarà fins a les
3 hores del dia 1 de gener.

NOVÈ.- Pel que fa a la instal·lació, alçada i dimensions de l’enllumenat,
l’adjudicatària haurà de donar compliment a allò previst a les clàusules XX i XI,
del PCAP.
DESÈ.- L’adjudicatària instal·larà 8 motius addicionals d’un màxim de 3 metres
als carrers Bonaire, Vall i Santíssima Trinitat, sense cost per a l’Ajuntament.
ONZÈ.- El desmuntatge s’iniciarà el dia 7 de gener de cada any, i haurà
d’haver finalitzat en el termini màxim de 13 dies hàbils.
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DOTZÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a
responsable del contracte la tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Canet de Mar. Les seves funcions seran, com, a mínim, les següents:
a. Inspeccionar els bens objecte del present contracte.
b. Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament del
subministrament.
c. Elevar a l’òrgan de contractació la iniciativa per a l’actuació de potestats
administratives o la presa d’altres mesures.
d. Conformar les factures i albarans acreditatius del subministrament
presentats per l’empresa adjudicatària.
e. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu
càrrec.
f. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de
contractació i el cap de la unitat administrativa responsable de
l’execució del contracte.
g. Realitzar, quan s’escaigui, un seguiment acurat dels treballs de
manteniment dels llums.
h. Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa
adjudicatària.
TRETZÈ.- L’adjudicatària resta obligada al compliment de la normativa i les
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i
de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades
personals, i en matèria mediambiental.
CATORZÈ.- L’adjudicatària ha de complir amb les prescripcions que es
prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal i, en especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades,
aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius,
sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització
expressa de l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que
el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte,
a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei
prestat.
QUINZÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 315,00 € corresponent a
les despeses dels anuncis de licitació.
SETZÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a l’únic licitador presentat i que
es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar.
DISSETÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa
tant per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del
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contracte com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu
el present acord.
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta propostaen els termes recollits en
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acorddesprès seràobjecte d’una altra
fiscalització plena a posteriori.

16.- PROPOSTA REGIDORIA D'URBANISME CONCESSIÓ PRÓRROGA DE
LLICÈNCIA D'OBRES A LA MERCANTIL EVLUCIÓ PATRIMONIAL
CANETGRUP 2008 S.L, PER A L'ENDERROCAMENT EDIFICI SITUAT AL
CARRER DEL MAR NÚMERO 50-52

Vista la instància presentada per la senyora Eva Borrell Gil, com a
Adminitradora de la mercantil Evolució Patrimonial CANETGRUP 2008, S.L., en
virtut de la qual sol·licita prórroga de llicència d’obres número 102/11 per a
l’enderrocament edifici situat al carrer Del Mar número 50-52.
Vist l’informe dels tècnics municipals de data 27 d’octubre de 2015, el
contingut del qual és:
“Revisada la sol·licitud de pròrroga de referència i l’expedient 102/2011 de
llicència d’obres majors per a l’enderroc de l’edifici situat al carrer del Mar, 5052, es comprova el següent:
1. Tant la sol·licitant de la pròrroga com el titular de la llicència és la
senyora Eva Borrell Gil en representació d’Evolució patrimonial
canetgrup 2008, S.L.
2. Les circumstàncies que motiven la sol·licitud de pròrroga és l’actual
conjuntura econòmica, que ha impedit acabar les obres.
3. La llicència inicial es va concedir el dia 22 de desembre de 2011, i el
termini per a acabar les obres era de dos anys a partir de la recepció de
la notificació de la llicència al titular.
4. En data 20 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local va concedir una
pròrroga de la llicència d’obres pel termini d’un any.
Per altra banda, consultada la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost
sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei
3/2012, es comprova que aquesta llei, en la seva disposició modificada
cinquena, amplia les pròrrogues de les llicències d’obres:
“Cinquena. Modificació de la Llei 3/2012, de modificació del text
refós de la Llei d’urbanisme

Es modifica l’apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
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d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que
resta redactat de la manera següent:

«3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals
fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016.»”
Per tot l’esmentat, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de
pròrroga de llicència.”
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 29 d’octubre de 2015, el
contingut del qual és:
“Vist l’escrit presentat per la senyora Eva Borrell Gil, com a Administradora de
la mercantil EVOLUCIÓ PATRIMONIAL CANETGRUP 2008, SL, en data
07.09.2015 (registre d’entrada núm. 5817), en virtut del qual sol·licita una
pròrroga de la llicència d’obres majors concedida per a l’enderroc de l’edifici
situat al carrer del Mar, 50-52, de Canet de Mar, s’emet informe en base als
següents
ANTECEDENTS:
I.- La llicència d’obres majors objecte del present informe, per a l’enderroc de
l’edifici situat al carrer del Mar, 50-52, es concedeix a la mercantil EVOLUCIÓ
PATRIMONIAL CANETGRUP 2008, SL, representada per la senyora Eva Borrell
Gil, en virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data
22.12.2011.
II.- En data 10.01.2014 la senyora Eva Borrell Gil, com a Administradora de la
mercantil EVOLUCIÓ PATRIMONIAL CANETGRUP 2008, SL, sol·licita la pròrroga
de la llicència referida.
III.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20.02.2014, pren,
entre d’altres, l’acord de concessió de la pròrroga sol·licitada.
IV.- En data 07.09.2015 (registre d’entrada núm. 5817) la senyora Eva Borrell
Gil, com a Administradora de la mercantil EVOLUCIÓ PATRIMONIAL
CANETGRUP 2008, SL comunica que, degut a la conjuntura econòmica, no ha
estat possible finalitzar l’obra dins el termini previst i sol·licita una nova
pròrroga de la llicència.
FONAMENTS JURÍDICS:
PRIMER.- La Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer,
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (TRLUC), estableix el següent:
1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de
conformitat amb la normativa tècnica en matèria d’edificació d’habitatge
anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei,
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poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en les circumstàncies
següents:
1. Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden
finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de
crisi econòmica en el sector de la construcció.
2. Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres
executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en
matèria d’edificació i d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta
llei resulta inviable econòmicament.
3. Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament
urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tos els
aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b.
2.

Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de
l’1 de gener de 2008, que hagin incorregut en les circumstàncies
especificades per l’apartat 1, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la
pròrroga.

3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan
referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2014.
4. No són aplicables a les llicències regulades per aquest article les
determinacions de l’article 189 del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010.
SEGON.- La Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els
habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei
3/2012, en la seva Disposició Modificativa Cinquena, estableix el
següent:
Cinquena. Modificació de la Llei 3/2012, de modificació del text refós de
la Llei d’urbanisme
Es modifica l’apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que
resta redactat de la manera següent:
«3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan
referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016.»
TERCER.- La competència per a la concessió de la pròrroga de la llicència és de
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:

65
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

Ref: S/Sd

EXCM. AJUNTAMENT 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. 743/2015, de data 19 de juny de 2015”.
CONCLUSIÓ:
A la vista del que s’ha exposat, de l’informe tècnic favorable de data
27.10.2015 i de la disposició esmentada, s’informa favorablement la
concessió de la pròrroga sol·licitada.”
RESULTANT que s’han complerts 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.
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.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta
junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la
proposta de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:
ÚNIC.- Concedir a la mercantil EVOLUCIÓ PATRIMONIAL CANETGRUP 2008,
S.L. prórroga de llicència d’obres número 102/2011 per a l’enderrocament de
l’immoble ubicat al carrer Del Mar número 50-52. El termini de la prórroga de
la llicència d’obres finalitzarà el 31 de desembre de 2016.

17.-PROPOSTA DE LA REGIDORIA D'URBANISME COMUNICACIÓ DE
PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PORXO A
L'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT SITUAT AL CARRER PUIG I
CADAFALCH NÚMERO xx

Vista la instància presentada pel senyor JMFB, en nom i representació d’ell
mateix, amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres
de construcció d’un porxo a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Puig i
Cadafalch número xx.
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 26 d’octubre de 2015, el
contingut del qual és:
“Practicada una inspecció visual al porxo construït a l’habitatge unifamiliar aïllat
situat al carrer Puig i Cadafalch, xx, s’ha constatat el següent:
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1.-Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir
llicència d’obres majors, expedient 141/2014.
2.-En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les
obres.
Respecte a la sol·licitud de retorn de la fiança dipositada en concepte de
garantia pelsResidus de la Construcció, s’ha presentat el corresponent certificat
de gestió de residus. En conseqüència, s’informa favorablementel seu retorn.
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació.”
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 29 d’octubre de 2015, el
contingut del qual és:
“Una vegada revisada la documentació presentada pel senyor JMFB en virtut
de la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de
construcció d’un porxo a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Puig i
Cadafalch, xx, de Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als
següents:
Antecedents:
I.- En data 18.12.2014 (registre d’entrada 6415), el senyor JMFB sol·licita
llicència d’obres majors per a la construcció d’un porxo a l’habitatge unifamiliar
aïllat situat al carrer Puig i Cadafalch, xx. La llicència és concedida en virtut de
l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5.03.2015
(exp. 141/2014).
II.- Mitjançant escrit de data 24.09.2015, registrat d’entrada amb el número
6120, el senyor JMFB comunica la primera ocupació de les obres portades a
terme.
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en
data 26.10.2015, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les
obres portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència i que els
béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres.
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
(TRLUC), emetre el següent
Fonaments de Dret:
Primer.-La legislació aplicable és la següent:




Normes Subsidiàries de Planejament aprovades per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i
publicades en el DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 1992,
arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22
de febrer,
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art. 71.a) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).

Segon.-D’acord amb el que estableixen els articles 187.5. TRLU i 71.a) RPLU,
resta subjecte al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el
procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i
ocupació dels edificis i les construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de
la certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les
obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o
amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació
està en condicions d’ésser utilitzada.
En el cas present, es tracta de la construcció porxo en un habitatge unifamiliar
aïllat, per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic.
Tercer.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal
observar el que disposa l’article 97 del ROAS, relatiu al procediment a seguir en
cas de comunicacions:
97.1 Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la
comunicació, l'administració no manifesta de manera motivada la
disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzarse, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.
97.2 Durant l'esmentat termini l'administració ha de requerir, si s'escau,
el titular de les obres o de l'activitat als efectes següents:
1. Perquè esmeni
presentada, o

les

deficiències

observades

en

la

documentació

2. Perquè l'adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l'execució de
les obres o l'exercici de l'activitat fins que hagi obtingut la llicència
preceptiva, l'atorgament de la qual s'ha de subjectar al procediment que
estableixen els articles 75 i següents d'aquest Reglament.
97.3 En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a
l'interessat suspèn el còmput del termini assenyalat a l'apartat 1.
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 26.10.2015, les obres portades a
terme s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp.
141/2014).
Quart.-La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada
és de l’Alcaldia, si bé fou delegada (la concessió de la llicència de primera
ocupació) en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, de
data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà
que en l’acord de concessió es faci constar el següent:
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“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. 743/2015, de data 19 de juny de 2015”.
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, la funcionària
sotasignant informa favorablementla comunicació prèvia de primera ocupació
efectuada.”
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 dels informes tècnic i
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
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. 743/2015, de 19 de juny.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat
amb tot el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, de conformitat amb lal
proposta de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.-Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera
ocupació de les obres de construcció d’un porxo a l’habitatge unifamiliar aïllat
situat al carrer Puig i Cadafalch número xx, sol.licitada pel senyor JMFB, sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
SEGON.-Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents dotze
euros amb noranta-quatre cèntims (312,94 €).
TERCER.-Disposar la devolució de les fiançes dipositades en data 18 de
desembre de 2014, dels valors urbanístics en risc per un import de seixanta
euros (60,00 €) i dels residus de construcció la quantitat de cent cinquanta
euros (150,00 €).
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta propostaen els termes recollits en
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anteriorpropostadesprès seran objecte d’una
altra fiscalització plena a posteriori.

18.-PROPOSTA DE LA REGIDORIA D'URBANISME COMUNICACIÓ DE
PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A LA RONDA FRANCESC PARERA
NÚMERO xx

Vista la instància presentada pel senyor JTC, en nom i representació d’ell
mateix, amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres
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de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la Ronda Francesc Parera
número xx.
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 8 d’octubre de 2015, el
contingut del qual és:
“Practicada una inspecció visual a l’habitatge unifamiliar aïllat situat a la ronda
Francesc Parera, 89-91, s’ha constatat el següent:
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir
llicència d’obres majors, expedient 109/2012.
2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les
obres.
Respecte a la sol·licitud de retorn de la fiança dipositada en concepte de
garantia pels Residus de la Construcció, s’ha presentat el corresponent
certificat de gestió de residus. En conseqüència, s’informa favorablement el
seu retorn.
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la concessió de la primera
ocupació.”
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 14 d’octubre de 2015, el
contingut del qual és:
Una vegada revisada la documentació presentada pel senyor JTC en virtut de
la qual comunica a l’Ajuntament de Canet de Mar la primera ocupació de les
obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la Ronda Francesc
Parera, xx, de Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als següents:
Antecedents:
I.- En data 19.07.2012 (registre d’entrada 3141), el senyor JTC sol·licita
llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la
Ronda Francesc Parera, xx. La llicència és concedida en virtut de l’acord de la
Junta de Govern Local, de data 8 de novembre de 2012 (exp. 109/2012).
II.- En data 19.09.2014 (registre d’entrada 4584), la senyora Rosa Ribalta
Arges, en nom del senyor JTC i la senyora MJF, sol·licita la pròrroga de la
llicència concedida. La pròrroga sol·licitada és atorgada en virtut de l’acord de
la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 9 d’octubre de 2014.
III.- Mitjançant escrit de data 6.10.2015, registrat d’entrada amb el número
6373, el senyor JTC comunica la primera ocupació de les obres de construcció
portades a terme.
IV.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en
data 08.10.2015, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les
obres portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència i que els
béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres.

70
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

Ref: S/Sd

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
(TRLUC), emetre el següent informe:
Fonaments de Dret:
Primer.- La legislació aplicable és la següent:





Normes Subsidiàries de Planejament aprovades per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i
publicades en el DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 1992,
arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22
de febrer,
art. 71.a) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).

Segon.- D’acord amb el que estableixen els articles 187.5. TRLU i 71.a) RPLU,
resta subjecta al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el
procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i
ocupació dels edificis i les construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de
la certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les
obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o
amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació
està en condicions d’ésser utilitzada.
En el cas present, es tracta de la construcció d’un habitatge unifamiliar per a la
qual s’ha exigit un projecte tècnic.
Tercer.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia
a l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions,
cal observar el que disposa l’article 97 del ROAS, relatiu al procediment a
seguir en cas de comunicacions:
97.1 Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la
comunicació, l'administració no manifesta de manera motivada la
disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzarse, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.
97.2 Durant l'esmentat termini l'administració ha de requerir, si s'escau,
el titular de les obres o de l'activitat als efectes següents:
1. Perquè esmeni
presentada, o

les

deficiències

observades

en

la

documentació

2. Perquè l'adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l'execució de
les obres o l'exercici de l'activitat fins que hagi obtingut la llicència
preceptiva, l'atorgament de la qual s'ha de subjectar al procediment que
estableixen els articles 75 i següents d'aquest Reglament.
97.3 En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a
l'interessat suspèn el còmput del termini assenyalat a l'apartat 1.
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D’acord amb l’informe tècnic emès en data 8.10.2015, les obres portades a
terme s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp.
109/2012).
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada
és de l’Alcaldia, si bé fou delegada (la concessió de la llicència de primera
ocupació) en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, de
data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà
que en l’acord de concessió es faci constar el següent:
“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. 743/2015, de data 19 de juny de 2015”.
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, la funcionària
sotasignant informa favorablement la comunicació prèvia de primera ocupació
efectuada.”
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 dels informes tècnic i
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
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. 743/2015, de 19 de juny.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat
amb tot el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, de conformitat amb la
proposta de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera
ocupació de les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la Ronda
Francesc Parera, xx, sol.licitada pel senyor JTC, sense perjudici de tercers i
salvat el dret de propietat.
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de quatre-cents
setanta-nou euros amb cinquanta-dos cèntims (479,52 €).
TERCER.novembre
dos-cents
residus de

Disposar la devolució de les fiançes dipositades en data 5 de
de 2012, dels valors urbanístics en risc per un import de tres mil
trenta-un euros amb vuitanta-tres cèntims (3.231,83 €) i dels
construcció la quantitat de cent cinquanta euros (150,00 €).

A
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19.-APROVACIÓ DE LA DENÚNCIA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CANET DE MAR – ANY 2012
L’Ajuntament de Canet de Mar ostenta la titularitat en matèria de protecció civil
dins del terme municipal de Canet de Mar.
L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar – Any 2012,és una
entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia,
amb NIF número: xxxxx, creada de conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de
juny, d'associacions de la Generalitat de Catalunya i està fonamentada en la
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i en el Decret
27/2001, de 23 de gener, de reglament de les associacions del voluntariat de
protecció civil de Catalunya.
Atès que dita entitat està inscrita a la Secció 1a del Registre de la Direcció
General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya l’associació denominada Associació de Voluntaris
Protecció Civil Canet de Mar – Any 2012, és pel que el Ple Municipal, amb data
4 d’abril de 2013, va acordar reconèixer l’Associació Voluntaris Protecció Civil
Canet de Mar – Any 2012, com a l’única associació d’aquestes característiques
vinculada al municipi de Canet de Mar.
Vist que en data 16 de maig de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar el
text d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i aquesta Associació amb
la finalitat de regular les relacions de funcionament i organització entre l’entitat
i la Corporació, conveni que es va formalitzar en data 22 de maig de 2013.
Vist l’informe emès, en data 16 de novembre de 2015, per l’Inspector en Cap
de la Policia Local, el Sr. Joan Carles de Blas Salvador, que es transcriu a

73
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

Ref: S/Sd

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

continuació, en el qual es proposa que l’esmentat conveni sigui denunciat: “
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Atès que la clàusula 16 del conveni de col·laboració esmentat preveu que
l’esmentat conveni, que tenia una duració inicial d’un any, es considerarà
prorrogat tàcitament pel següent any si no és denunciat abans per alguna de
les parts.
Vist que la clàusula 15 del mateix conveni de col·laboració preveu que
qualsevol de les parts pot demanar la rescissió del conveni justificant-ne el
motiu en quin cas els recursos municipals hauran de revertir en perfectes
condicions a l’Ajuntament en tant que propietari dels mateixos.
Atès però que és voluntat municipal mantenir el reconeixement de l’Associació
com a l’única associació d’aquestes característiques vinculada al municipi de
Canet de Mar és pel que es fa necessari redactar i aprovar un nou conveni de
col·laboració.
Vist l’expedient administratiu de referència, i l’informe de l’inspector de la
Policia Local, el Primer Tinent d’Alcalde i Regidor de Seguretat Ciutadana, de
conformitat a la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Promoció de la Vila,
s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Denunciar el conveni de col·laboració, signat en data 22 de maig de
2013, entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Associació de voluntaris de
protecció civil de Canet de Mar-any 2012, pels motius que consten en l’informe
que es transcriu en la part expositiva d’aquest acord, per tal que, arribats a la
data del dia 31 de desembre de 2015, no es consideri automàticament
prorrogat. Tot i això, sense perjudici que, les clàusules del conveni que es
denuncia hauran de respectar-se fins al moment en que l’Ajuntament tingui
aprovat un nou text de conveni de col·laboració i aquest es pugui formalitzar
amb l’Associació.
SEGON.- Donar compliment a allò previst a la clàusula 15.2 i següents del
conveni que ara es denuncia per tal d’aixecar acta de reversió dels vehicles,
material, vestuari equips i dependències propietat de l’Ajuntament.
TERCER.- Facultar a la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que
siguin necessaris per dur a terme aquests acords.
QUART.- Notificar aquests acords a la Policia Local i a l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Canet de Mar-any 2012.
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20.-RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 21 DE SETEMBRE AL 2
D’OCTUBRE
DE
2015
(
DEL
NÚM.
1014
AL
NÚM.
1043)GNATURE_FIELD_FIUATURE_GNA

Es dóna compte de la relació de decrets des del dia 21al 2d’octubre de 2015
(del núm. 1014 al núm. 1043) que són els següents:

Num. Decret

Data de decreto

Títol

DE1014/2015

22/09/2015

Finalització expedient de restauració circuit de
motocròs

DE1015/2015

22/09/2015

Reconeixement de triennis

DE1016/2015

22/09/2015

Reserva estacionament Joc de trons

DE1017/2015

22/09/2015

Desestimació al.legacions
forçosa Quirze Planet, xx

DE1018/2015

22/09/2015

Advertiment mitjans execució forçosa finca Can
Moreu

DE1019/2015

22/09/2015

Incoació expedient
carrer Ample, xx

de

i

advertiment

restauració
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DE1020/2015

22/09/2015

Incoació
procediment
restauració
urbanística ENDESA - obres rasa ODÈON

DE1021/2015

22/09/2015

Reconeixement trienni

DE1022/2015

24/09/2015

Imposició primera multa coercitiva restauració
Rafel Masó, 1-3, bxs. 2ª

DE1023/2015

24/09/2015

Fra. Sun Music-Canet Rock 2015

DE1024/2015

24/09/2015

Reconeixement de trienni

DE1025/2015

24/09/2015

DESPESES SETMANALS 27

DE1026/2015

24/09/2015

Modificació condicions contractuals

DE1027/2015

24/09/2015

Adjudicació contracte derivat d'acord marc per a
l'adquisició d'un vehicle per a Parcs i Jardins

DE1028/2015

24/09/2015

Canvi de nom ninxol num. 2186
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DE1029/2015

24/09/2015

Tarja de minsusvalia- ERVILIA ANDRES

DE1030/2015

24/09/2015

Obres restitució i/o substitució capitells malmesos
columnes de pedra tribuna Casa museu Domènech
i Montaner

DE1031/2015

24/09/2015

APROVACIÓ IRPF

DE1032/2015

28/09/2015

Aprovació nòmina mes de setembre

DE1033/2015

30/09/2015

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST EXP.:39/2015

DE1034/2015

30/09/2015

Cessió envelat festa particular dia 26/09/15

DE1035/2015

30/09/2015

CREU ROJA PROJECTE ALIMENTS

DE1036/2015

30/09/2015

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST EXP.38/2015

DE1037/2015

30/09/2015

Nomenament tresorera accidental
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Ref: S/Sd

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

DE1038/2015

30/09/2015

Canvi de titularitat activitat Castell de Santa
Florentina

DE1039/2015

30/09/2015

Aprovació factura VS

DE1040/2015

30/09/2015

Factura LP

DE1041/2015

30/09/2015

Reclamació
pagament
sergent Policia Local

DE1042/2015

01/10/2015

Retirada arma agent de la PL

DE1043/2015

01/10/2015

Concessió bestreta funcionari

serveis

21.- PRECS I PREGUNTES
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses
d’índole i problemàtica municipal.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 12.15
hores de tot el que jo com a secretària certifico.

La secretària

L’alcaldessa

Núria Mompel Tusell

Blanca Arbell i Brugarola
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