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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 10 D'OCTUBRE DE 2019 
 

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:17:00 
Hora que acaba: 17:56 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
  

 

 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/38 ordinari 03/10/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Acció Social i Ciutadania 
2.1.1. Proposta ajuts socials BSGG33/2019 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Proposta JGL Decrets 2a quinzena setembre 2019 
2.2.2. Relació Decrets del 23 al 29 de setembre de 2019 
 
2.3. Secretaria 
2.3.1. Adjudicació servei psicologia i logopèdia 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/38 ordinari 03/10/2019 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
3 d’octubre de 2019 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. Propostes 
 
2.1. Acció Social i Ciutadania 

 
2.1.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚM. BSGG33/2019 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/33/2019 de data 2 d’octubre de 2019 per 
import de 251,83€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’èquip tècnic, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb els informes que consten a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2019. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
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. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/33/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
 
RELACIO NUM.: BSGG/33/2019       data: 02-10-19 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

188 Xxx Xxx 
Material esco-
lar/llibres           65,00 € Escola Misericòrdia  xxx 

189 Xxx Xxx Medicaments           24,09 € 
Farmàcia Lafarga Lasala, 
Natàlia xxx 

190 Xxx Xxx 
Material esco-
lar/llibres         162,74 € Institut de Sant Pol de Mar xxx 

TOTAL                                                                                                 251,83€ 

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 

 
2.2. Alcaldia 

 
2.2.1. DONAR COMPTE LLIBRE DE DECRETS DE LA SEGONA QUINZENA DEL 
MES DE SETEMBRE DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes de setembre de 2019. 
 
 
2.2.2. PROPOSTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL RELACIÓ DE DECRETS DE 
DATES DEL 23 AL 29 DE SETEMBRE DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 23 al 29 de setembre de 2019. 
 
Relació de decrets suprimida per contenir dades personals 
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2.3. Secretaria 

 
2.3.1. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI 
DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA,  
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 31 de juliol de 2019, acordà incoar 
expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment obert, del servei de 
psicologia i logopèdia, essent el pressupost base de licitació de 97.404,76 € IVA inclòs. 
  
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 31 de juliol de 2019. 
 
Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 5 de setembre de 2019, 
que es transcriu a continuació: 
 
“ACTA LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN EL PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIÓ 
DEL SERVEI DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA 
 
Exp.:        1403/2019 2218 
Lloc:                     Sala de Juntes  
Data:                    04/09/2019 
Hora d’inici:        10:20 h 
Hi assisteixen:  Rosabel Madrid Cámara, 4a tinent d’alcalde 
 Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Montserrat Carbonell Vila, interventora accidental 
 Dolors Puig Gómez, secretària accidental 

Imma Umbert Hugas, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació. 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
La Mesa de contractació, d’acord amb el que preveuen l’article 95 de la LCSP i la Clàusula 14 
del PCAP, segons consta a l’acta de la reunió de la Mesa del dia 20/08/2019, decidí sol·licitar a 
l’empresa licitadora EDUVIC, SCCL que justifiqués documentalment l’exempció de l’IVA i 
acredités que la prestació del servei ofert objecte del contracte n’estaria exempta, en el termini 
de cinc dies naturals que li serien atorgats a aquest efecte.  
 
Arran del requeriment efectuat en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1472, de data 21 
d’agost de 2019, en data 26/08/2019 RE7726, la licitadora EDUVIC, SCCL ha aportat la 
documentació que, un cop analitzada per aquesta Mesa, es considera que justifica els extrems 
requerits, per la qual cosa es valora cadascuna de les ofertes tenint en compte els criteris 
previstos al PCAP, en els termes següents: 
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Empresa  Oferta (€)  Puntuació  % Baixa 

FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME  80.499,80 €  0,00  0,0% 

EDUVIC, SCCL  78.487,31 €  39,00  2,5% 
 
Criteri  Ponderació 

Disponibilitat de professionals no exigits obligatòriament:  
Per la incorporació a càrrec de l’empresa de professionals de l’àmbit de la psi‐
cologia, psiquiatria, neuropsicologia o de l’àmbit de la intervenció social  que 
puguin donar suport a l’equip en: 
 

-  la supervisió de casos,  

- intervenció en situacions de risc i vulnerabilitat de l’infant o jove 

- introducció de millores tècniques i metodològiques innovadores, 
 
Es valorarà 10 punts per cada professional amb una dedicació màxima al ser‐
vei de 30 hores cadascun i amb un màxim de 2 professionals, segons l’escala 
següent per cada professional: 

30 h/professional 
25 h/professional 
20 h/professional 
10 h/professional 

 
La valoració econòmica màxima d’aquesta millora és de 2.000,00 € 
 

12 punts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 punts 
4 punts 
3 punts 
1 punt 

 

Empresa 
Oferta hores pro‐

fessional 1  
Oferta hores 
professional 2 

Puntuació 

FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME  30  30  12 

Criteri  Ponderació 

Proposta econòmica:    
 
El pressupost base de licitació podrà ser millorat a la baixa, atribuint‐se una puntuació 
màxima de 78 punts, d’acord amb el següent criteri: 

78 punts a la baixa més elevada 

0 punts si no es presenta baixa 

La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  
 

Puntuació = 78 
. 

[Lic] – [Oferta]
[Lic] – 

(Import_més_baix:[Baixa]o[BS])
 
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 

78 punts 
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EDUVIC, SCCL  30  30  12 

       

Criteri  Ponderació 

Activitats d’acompanyament a les famílies: 
Per la realització, sense que incrementi el cost per a l’Ajuntament, d’activitats 
d’acompanyament a  les famílies del municipi en  les transicions entre etapes 
educatives amb una durada de 6h per a cada etapa descrita: 
 
‐ Inici del segon cicle d’educació infantil 
‐ Inici de l’Educació Primària 
‐ Inici de l’Educació Secundària Obligatòria  
 
La valoració econòmica màxima d’aquesta millora és de 600,00 € 
 

5 punts 

 
Empresa  Oferta d'activitats  (Sí/No)  Puntuació 

FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME  Sí  5 

EDUVIC, SCCL  Sí  5 
 
Criteri  Ponderació 

Formació adreçada al personal:  
Per dur a terme, sense que incrementi el cost per a l’Ajuntament, de formació 
adreçada al personal docent dels diferents centres educatius del municipis so‐
bre indicadors de detecció, acompanyament a la diversitat o altres aspectes 
que els centres puguin demandar, de  10 hores en total al llarg del curs. 
La valoració econòmica màxima d’aquesta millora és de 300,00 €. 
 

2,5 punts 

 
Empresa  Oferta formació (Sí/No)  Puntuació 

FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME  Sí  2,5 

EDUVIC, SCCL  Sí  2,5 
 
Criteri  Ponderació 

Experiència dels professionals:  
Es valorarà que l’empresa acrediti una experiència dels professionals que ads‐
criurà al servei superior en 2 anys a la requerida com en la solvència tècnica. 
 

2,5 punts 

 

Empresa  Experiència superior en 2 anys   Puntuació 

FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME  Sí  2,5 

EDUVIC, SCCL  Sí  2,5 
 
PUNTUACIONS TOTALS: 
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Empresa 
Oferta 

econòmica
Professional

s 
Acompanyamen

t 
Formaci

ó 
Experiència TOTAL

FUNDACIÓ PRIVADA 
EL MARESME 

0,00 12 5 2,5 2,5 22 

EDUVIC, SCCL 39,00 12 5 2,5 2,5 61 
 
A la vista de la puntuació obtinguda per ambdues empreses licitadores, la Mesa de contractació 
acorda proposar per a l’adjudicació EDUVIC, SCCL, per ser la que ha obtingut la puntuació més 
alta. 
 
D’acord amb el que es preveu a la clàusula 14ena del PCAP, es requerirà l'empresa que ha 
obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica perquè constitueixi la garantia 
definitiva, la documentació indicada a l’apartat W del quadre de característiques específiques, 
així com perquè aporti el compromís a què es refereix l'article 75.2 i la documentació justificativa 
de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte conforme a l'article 76.2; i tot això en el termini de 10 dies hàbils a comptar 
des de l'enviament de la comunicació. 
 
Essent les 10:40 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta la presidenta i la 
secretària de la Mesa.” 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.2019/1524, de data 6 de setembre 
d’enguany, es va requerir a la Societat Eduvic, SCCL per tal que en el termini de deu 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, acredités la 
documentació indicada a l’apartat W del quadre de característiques específiques del 
PCAP, així com acredités el compromís a què es refereix l’article 75.2 LCSP i la 
documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s’hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, i acredités la constitució, a 
disposició de la Tresoreria municipal, d’una garantia definitiva, xifrada en 3.924,37 €. 
 
Atès que de conformitat amb l’acord pres per la Mesa de Contractació en sessió de data 
27 de setembre d’enguany, la societat Eduvic, SCCL ha donat compliment a l’anterior 
requeriment, dipositant la garantia definitiva en metàlꞏlic en data 11 de setembre 
d’enguany. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa l’article 
150.3 LCSP, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte, per procediment obert, del servei de psicologia i 
logopèdia, a la societat Eduvic, SCCL, amb CIF núm. F60709896, pel preu de 78.487,31 
€, import exempt d’IVA d’acord amb l’article 20.Ú.3 i 20.Ú.8 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’IVA i conforme a l’acreditació presentada per l’adjudicatària, amb 
subjecció al PCAP i PPTP i a l’oferta presentada pel propi licitador, en especial pel que 
fa a les millores proposades que s’accepten i que son les següents: 
 

 Incorporació a càrrec de l’empresa de professionals de l’àmbit de la psicologia, 
psiquiatria, neuropsicologia o de l’àmbit de la intervenció social que puguin donar 
suport a l’equip en la supervisió de casos, intervenció en situacions de risc i 
vulnerabilitat de l’infant o jove introducció de millores tècniques i metodològiques 
innovadores, els quals seran els següents: 
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 xxx, 30 h 
 xxx amb una dedicació de 33 hores, amb una supervisió mensual de 3 h. 

 
 La realització, sense increment de cost, d’activitats d’acompanyament a les 

famílies del municipi en les transicions entre etapes educatives amb una durada 
de 6h per a cada etapa descrita: inici del segon cicle d’Educació Infantil, inici de 
l’Educació Primària i inici de l’Educació Secundària Obligatòria, essent la 
persona responsable la Sra. xxx. 

 
 La realització, sense increment de cost, d’un programa formatiu, d’un mínim de 

10 hores cada curs adreçat al personal docent dels diferents centres educatius 
del municipi sobre indicadors de detecció, acompanyament a la diversitat, el 
model sistèmic i el model integratiu en l’àmbit educatiu i sobre altres aspectes 
que els centres puguin demanar, essent les persones responsables la Sra. xxx, 
el Sr. xxxi el Sr. xxx. 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
SEGON.- Aquest contracte tindrà una durada de 2 anys. El contracte podrà ser prorrogat 
d’any en any, amb un màxim de dues pròrrogues, si alguna de les parts ho solꞏlicita i 
l’altra ho accepta de forma expressa abans del seu venciment. En total, el contracte 
tindrà una durada màxima, incloses les possibles pròrrogues, de quatre anys. 
 
El termini d’execució del contracte s’iniciarà amb la formalització del contracte i finalit-
zarà el 15 de juliol de 2021, la resta d’anys, en cas que s’aprovés la pròrroga, s’iniciarà 
el segon dilluns de setembre i acabarà el 15 de juliol de cada any. 
 
El lloc de prestació del servei és a l’edifici cultural Vil.la Flora de Canet de Mar. 
 
TERCER.- L’equip responsable que es destinarà a la prestació d’aquest servei serà el 
següent: 
 

 xxx, psicòloga, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals. 
 xxx, logopeda, amb una dedicació mínima de 7 hores setmanals. 
 xxx, coordinador, amb una dedicació mínima de 2 hores setmanals. 

 
L’esmentat equip tècnic només podrà patir variacions amb l’autorització expressa de 
l’òrgan de contractació i sempre que els nous tècnics ofertats per la contractista tinguin 
el mateix nivell d’experiència i titulació que els substituïts. 
 
QUART.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a 
responsable del contracte a la Tècnica d’educació. Les seves funcions seran les 
següents: 
 

 Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de 
les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.  

 Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  
 metre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista.  
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CINQUÈ.- Requerir l’adjudicatària per tal que, prèviament a la formalització del con-
tracte, aporti a les oficines municipals els corresponents certificats de delictes de natu-
ralesa sexual en vigor, de tots els professionals que s’adscriuen a la prestació del servei. 
 
SISÈ.- Disposar la despesa de 9.810,90 € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria núm. 
51 32300 22706 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2019 (Doc. D núm. 
220190012694) 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu pren en concret: 
 

 Exercici 2020: 39.243,66 (doc D núm. 220199000082). 
 Exercici 2021: 29.432,75 (doc D núm. 220199000082). 

 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per als esmentats exer-
cicis, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
SETÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats I que es 
publiqui en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
VUITÈ.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal de l’Ajuntament i al res-
ponsable del contracte. 
 
NOVÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de formalitzar el con-
tracte. 
 
DESÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant per re-
querir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte, com per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i president de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat es procedeix tot seguit 
a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Cultura i Patrimoni 

 
3.1.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FONS DOCUMENTAL 2019 
 
Fets: 
 
El DOGC 7792 de 21 de gener de 2019 publica la convocatòria per a la concessió de 
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subvencions destinades a l’adquisició de llibres i diaris destinats a les Biblioteques 
integrades al sistema Públic de Lectura de Catalunya.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar participa en aquesta convocatòria d’acord amb el decret 
d’alcaldia de data 5 de febrer de 2019, segons el qual solꞏlicita 6.000€ destinats a 
l’adquisició de fons documental per a la Biblioteca P. Gual i Pujadas.  
 
En data 11 d’abril de 2019 es va publicar a al Tauler de la Seu Electrònica de la 
Generalitat l’Acord definitiu de concessió de la línia de subvencions en espècie per a 
l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya durant l’any 2019. 
 
En allò que pertoca a l’Ajuntament de Canet de Mar en aquest acord de data 11/4/20019 
hi consta que s’ha concedit una subvenció per import de 6.000€ a l’Ajuntament de Canet 
de Mar amb càrrec a la partida pressupostària 7495 D/760000104/4431/0000.  
 
Vist l’informe tècnic emès en data 8 d’octubre de 2019 que es transcriu a continuació: 
 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
El DOGC 7792 de 21 de gener de 2019 publica la convocatòria per a la concessió de 
subvencions destinades a l’adquisició de llibres i diaris destinats a les Biblioteques 
integrades al sistema Públic de Lectura de Catalunya.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar participa en aquesta convocatòria d’acord amb el decret 
d’alcaldia de data 5 de febrer de 2019, segons el qual solꞏlicita 6.000€ destinats a 
l’adquisició de fons documental per a la Biblioteca P. Gual i Pujadas.  
 
En data 11 d’abril de 2019 es va publicar a al Tauler de la Seu Electrònica de la 
Generalitat l’Acord definitiu de concessió de la línia de subvencions en espècie per a 
l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya durant l’any 2019. 
 
En allò que pertoca a l’Ajuntament de Canet de Mar en aquest acord hi consta el 
següent:  
 
Identificació Beneficiari: P0803900J 
Descripció acció: Adquisició de llibres i diaris destinats a la Biblioteca P. Gual i Pujadas 
de Canet de Mar.  
Tipus d'acord: Concedida 
Import:  6.000,00€ 
Partida pressupostària: 7495 D/760000104/4431/0000 
Data acord: 11/04/2019 
Data publicació: 11/04/2019 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
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PRIMERA.- Acceptar la subvenció per a l’Adquisició de llibres i diaris destinats a la 
Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar per l’import de 6.000,00€, i preveure les 
inversions necessàries per justificar en temps i forma aquesta subvenció 
(CLT063/2019).  
 
SEGONA.- Cal comunicar aquesta concessió a la Direcció de la Biblioteca P. Gual i 
Pujadas i als serveis econòmics de l’ajuntament.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement per a 
l’acceptació de la subvenció objecte del present informe.  
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
Tècnica municipal 
 
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. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció per a l’Adquisició de llibres i diaris destinats a la 
Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar per l’import de 6.000,00€, i preveure les 
inversions necessàries per justificar en temps i forma aquesta subvenció 
(CLT063/2019). 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Biblioteca P. Gual i Pujadas i als serveis 
econòmics de l’ajuntament de Canet de Mar.  
 
 
3.2. Secretaria 

 
3.2.1. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PASSAREL·LES PER ALS CURSOS DEL 
2019-2020 AL 2022-2023 
 
Fets: 
 
Atès que la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, a l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, estableix un 
règim de competència compartida en la programació de l’ensenyament, la seva definició 
i l’avaluació general del sistema educatiu, en allò referent als ensenyaments obligatoris 
que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 
 
Atès que a l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les facultats 
derivades de la distribució de competències prevista a la norma constitucional i recollida 
a l’Estatut en matèria d’ensenyament. El Departament d'Educació actua en el seu àmbit 
de competències determinat pels decrets de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
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Catalunya (Decret 1/2018, de 19 de maig, i Decret 258/2018, de 4 de desembre, de 
modificació). 
 
Atès que el 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, a l’article 71 regula les activitats 
complementàries i disposa que per a la gestió dels seus interessos, el municipi també 
pot exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques 
i, en particular, les relatives, entre d’altres, a l’educació. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la gestió dels seus interessos, actua en 
aquest marc competencial de complementarietat amb relació a activitats pròpies de 
l’administració autonòmica. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia número 1398/2019, de 5 d’agost, es va resoldre el 
següent: 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga dels convenis subscrits amb el Departament 
d’Ensenyament per dur a terme el projecte Passarelꞏles en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria 
del municipi, a l’Institut Sunsi Mora i a l’Institut Lluís Domènech i Montaner. 
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per signar tots els documents que siguin necessaris per 
dur a terme aquest acord. 

 
Vista la memòria justificativa emesa per la tècnica municipal d’Educació, que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable emès per la secretària accidental, que consta a l’expedient. 
 
Vist el text del conveni que es transcriu com a annex a aquesta proposta. 
 
Pel present, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni a signar amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació, per al desenvolupament del projecte Passarelꞏles en el marc 
de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació 
secundària obligatòria del municipi. 
 
Segon.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris. 

 
Tercer.- Notificar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner i a l’Institut Sunsi Móra, com també comunicar-los a l’Àrea 
d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
 

ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
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PROJECTE PASSAREL·LES, PER ALS CURSOS DEL 2019-2020 AL 2022-2023 
 
REUNITS 
 
D’una banda,  
 
La persona titular de la Direcció General de Currículum i Personalització i actuant en 
l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 
2011, de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011). 
 
I de l’altra, 
 
En nom i representació de l’Ajuntament de Canet de Mar el/la senyor/a …………, 
alcalde/sa, nomenat/da en el Ple de data ............, fent ús de les facultats que li són 
reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen, mútuament, la capacitat 
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni, 
 

M A N I F E S T E N 
 
1. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, a l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, estableix un 
règim de competència compartida en la programació de l’ensenyament, la seva definició 
i l’avaluació general del sistema educatiu, en allò referent als ensenyaments obligatoris 
que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 
 
Per part de l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les facultats 
derivades de la distribució de competències prevista a la norma constitucional i recollida 
a l’Estatut en matèria d’ensenyament. El Departament d'Educació actua en el seu àmbit 
de competències determinat pels decrets de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya (Decret 1/2018, de 19 de maig, i Decret 258/2018, de 4 de desembre, de 
modificació). 
 
2. El 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, a l’article 71 regula les activitats 
complementàries i disposa que per a la gestió dels seus interessos, el municipi també 
pot exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques 
i, en particular, les relatives, entre d’altres, a l’educació. 
 
Per part de l’Ajuntament de Canet de Mar  les activitats derivades d’aquest conveni 
venen emparades per la facultat d’actuació que li ve atribuïda al municipi en els termes 
exposats en el paràgraf anterior. Així, s’entén que l’Ajuntament de Canet de Mar, per a 
la gestió dels seus interessos, actua en aquest marc competencial de complementarietat 
amb relació a activitats pròpies de l’administració autonòmica.   
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3. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartat 4, 
que l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord amb els principis d’educació 
comú i d’atenció a la diversitat dels alumnes, i que correspon a les administracions 
educatives regular les mesures d’atenció a la diversitat. Entre aquestes mesures 
d’atenció a la diversitat, en l’apartat 5 d’aquest mateix article s’inclouen, entre d’altres, 
els programes de tractament personalitzat per als alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu. 
 
L’article 71 d’aquesta Llei orgànica estableix que correspon a les administracions 
educatives assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixin 
una atenció educativa diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim desenvolupament 
possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb 
caràcter general per a tot l’alumnat. 
 
L’article 72 preveu que les administracions educatives poden colꞏlaborar amb altres 
administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o 
associacions, per facilitar l’escolarització i una millor incorporació d’aquest alumnat al 
centre educatiu. 
 
4. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 assenyala 
que l'ordenació de l'educació secundària obligatòria ha d'establir programes de 
diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació. Aquests programes 
poden comprendre activitats regulars fora dels centres, en colꞏlaboració, si escau, amb 
les administracions locals. 
 
5. El Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundària obligatòria, estableix en l’apartat 3 de l’article 18 que les 
mesures d’atenció a la diversitat poden ser de caràcter general, específic o extraordinari, 
i poden establir-se de forma temporal o permanent. 
 
L’apartat 7 d’aquest mateix article 18 estableix que el Departament d’Educació pot 
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions, per a la realització 
d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o 
extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar 
vinculació laboral o professional. 
 
6. El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 
d’un sistema educatiu inclusiu, exposa a l’article 9.5 que constitueixen mesures i suports 
addicionals, entre d’altres que enumera, els programes de diversificació curricular. 
 
Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden 
formalitzar aquest conveni de conformitat amb les següents, 
 

C L À U S U L E S: 
 
PRIMERA. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la colꞏlaboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de 
Canet de Mar per al desenvolupament del projecte Passarelꞏles, projecte singular, el 
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qual representa una mesura d’atenció educativa addicional en l’etapa de secundària, 
que comporta la realització d’activitats pràctiques fora del recinte escolar. 
 
Aquest conveni no altera la titularitat de la competència en la matèria ni implica cessió 
de facultats. 
 
El conveni se circumscriu a una colꞏlaboració interadministrativa regida pels principis 
d’aplicació de coordinació, confiança legítima, lleialtat institucional i bona fe. 
 
El Departament d’Educació és responsable de la mesura d’atenció educativa que 
constitueixen els projectes singulars i l’Ajuntament de Canet de Mar, hi colꞏlabora amb 
la realització d’activitats complementàries. 
 
L’alumnat que podrà participar en aquest projecte singular serà el dels següents centres 
educatius: Institut Lluís Domènech i Montaner i Institut Sunsi Mora. 
 
SEGONA. Àmbit subjectiu 
 
Podran realitzar les activitats objecte d’aquest conveni els alumnes de 3r i/o 4t d’ESO 
que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell d’assoliment de 
les competències en la majoria de les matèries en els cursos anteriors i que tenen 
compromès l’assoliment de les competències de l’etapa i compleixen algun dels requisits 
següents:  
 
 Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una avaluació 

positiva per superar el curs i/o no han assolit les competències de l’etapa. 
 
 Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es 

poden incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip 
docent, i quan s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.  

 
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits: 
 
1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o òrgan 

equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa. 
 

2. Acceptació per part de l’alumne i dels seus pares o representants legals, 
expressada amb un document de compromís educatiu. 

 
L’alumne podrà participar en aquest projecte durant un o dos cursos acadèmics o bé 
durant un o més trimestres, segons la valoració que en facin el mateix alumne, la seva 
família, el seu tutor o tutora i l’equip docent. En tots els casos els alumnes s’han 
d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs. Excepcionalment, es podran incorporar en 
un altre moment del curs si la valoració  de l’equip docent i/o de la CAD o òrgan 
equivalent ho estima favorable. 

 
TERCERA. Espais i instal·lacions 
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Les activitats d’àmbit pràctic externes al centre es poden desenvolupar en espais i 
instalꞏlacions de l’Ajuntament de Canet de Mar o en  espais i instalꞏlacions d’una entitat 
externa, pública o privada, amb la qual aquest Ajuntament hi colꞏlaborarà. 
 
La colꞏlaboració s’haurà de materialitzar per mitjà d’un escrit formal que inclourà com a 
mínim el següent contingut: referència i identificació d’aquest conveni; acceptació de 
l’entitat externa de colꞏlaborar en la formació acadèmica de l’alumne que hi participi; 
nom i cognoms de l’alumne; nom de l’institut; nom del projecte; horari; període de 
realització de les activitats; constància que la naturalesa de les activitats no suposa 
relació laboral ni professional; obligació de complir per part de les parts signatàries la 
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal; obligació de totes les 
parts i especialment de l’entitat externa de complir la normativa vigent en matèria de 
protecció del menor; obligació de l’entitat externa de disposar d’una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys eventuals causats per 
l’estat de conservació i manteniment dels espais i instalꞏlacions i mitjans materials i per 
la naturalesa de les activitats realitzades; signatures del director o directora del centre, 
del representant de la corporació local i del representant de l’entitat externa. 

 
Aquestes activitats no tenen consideració de relació contractual laboral ni professional. 
 
La idoneïtat dels espais i instalꞏlacions es determina de manera conclusiva després d’un 
procés valoratiu entre el centre educatiu i la corporació local, i si escau, l’entitat externa. 
Per determinar aquesta idoneïtat es pot consultar els serveis territorials del Departament 
d’Educació. 
 
La naturalesa de les activitats i la seva connexió amb el procés d’aprenentatge 
acadèmic, així com l’avaluació i criteris de seguiment, han de venir determinades en un 
marc de referència estipulat al projecte que hagi elaborat el centre. 
 
QUARTA. Projecte educatiu 
 
El projecte educatiu l’elabora el centre, és validat pels serveis territorials del 
Departament d’Educació amb el coneixement previ de la Inspecció i ha de contenir, 
almenys, els següents apartats: 
 
1. Identificació del projecte singular amb un nom. 
 
2. Metodologia: principis generals psicopedagògics que guiaran l’execució global del 

projecte i metodologies concretes de cada àmbit (lingüístic i social, científic i 
tecnològic, pràctic). 

 
3. Currículum: programació didàctica (objectius, competències, criteris d’avaluació i 

continguts d’aprenentatge) per a cadascun dels tres àmbits i especificació de les 
assignacions horàries a cadascun, criteris d’agrupaments d’alumnes, ús d’espais i 
utilització de recursos materials. 

 
4. Activitats d’àmbit pràctic externes al centre: ja sigui en serveis propis de l’ajuntament 

o en entitats externes a la corporació local s’hauran d’especificar criteris de qualitat 
del lloc i de les instalꞏlacions, les tasques a realitzar, l’horari previst, etc. Així com una 
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previsió de les competències personals, habilitats socials i actituds que es preveu que 
s’assoleixin per mitjà d’aquestes activitats.  

 
5. Avaluació: criteris d’avaluació que s’aplicaran amb indicació del nivell d’assoliment 

necessari per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària 
obligatòria. 

 
CINQUENA. Compromisos de les parts 
 
Per part de l’Ajuntament de Canet de Mar: 
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a les 

instalꞏlacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica. 
  
Per aquesta raó es formalitzarà, si escau, el document de colꞏlaboració referenciat a 
la clàusula tercera per part de la corporació local amb cada una de les entitats externes 
que colꞏlaboren. Aquestes activitats són part integrant del currículum formatiu, per la 
qual cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els efectes als centres 
educatius durant el temps que les duguin a terme. 
 

2. L’Ajuntament de Canet de Mar es coordinarà amb el centre educatiu i li facilitarà la 
informació necessària per poder dur a terme l’adequada avaluació i la consegüent 
orientació del procés d’aprenentatge. 

 
Per part del Departament d’Educació: 
 
1. Supervisarà el desenvolupament global del projecte i per a això es coordinarà i 

colꞏlaborarà amb tots els agents implicats. 
 

2. Específicament farà el seguiment del procés d’assignació dels alumnes i de la seva 
evolució acadèmica i personal. 

 
3. Auxiliarà l’altra part signant del conveni en qualsevol incidència o fet sobrevingut 

durant el desenvolupament del projecte. 
 

SISENA. Incompliment dels compromisos 
 
L’incompliment dels compromisos previstos en aquest conveni comportarà la revisió i/o 
correcció del contingut del projecte singular i, especialment, la part referent a les activitats 
externes a l’institut, que poden quedar aturades fins que no es resolguin favorablement 
les incidències. 
 
SETENA. Assegurances i responsabilitats civils 
 
Alumnes de centres públics: 
 
Els alumnes de centres públics que participin en els projectes singulars estaran 
protegits per l’assegurança escolar obligatòria, que cobreix l’accident escolar, la 
malaltia i l’infortuni familiar.  
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En cas d’accident escolar, els estudiants s’han d’adreçar als centres sanitaris públics del 
seu municipi o als centres sanitaris concertats o autoritzats per la Direcció General de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 
 
La responsabilitat patrimonial i civil que es pugui derivar de comportaments de l’alumnat 
de centres de titularitat de la Generalitat queda assumida per la cobertura única per a 
tota la Generalitat contractada pel departament competent en la matèria. 
 
Ens local que subscriu el conveni: 
 
L’ens local resta obligat a preveure que les eventualitats sobrevingudes en la realització 
de les activitats de les quals és responsable i puguin derivar en responsabilitat civil i/o 
patrimonial, es puguin cobrir per una pòlissa específica o per alguna pòlissa general que 
ja tinguin subscrita. 
 
En aquest cas concret, la responsabilitat derivada de l’objecte del conveni es refereix a 
la facilitació d’espais per dur a terme activitats d’àmbit pràctic.  
 
En cas que la corporació local realitzi les activitats en serveis i òrgans propis la 
responsabilitat derivada de l’objecte del conveni també es refereix a la realització 
efectiva de les activitats de l’alumnat. 
 
VUITENA. Despeses i ús de recursos 
 
La corporació local determinarà els següents termes per a la realització de les activitats 
derivades de l’objecte d’aquest conveni: modalitats de gestió, recursos humans, 
recursos materials i econòmics. 
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per a la corporació 
local ni contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos 
materials ni d’espais ni instalꞏlacions (en cas que n’impliqui, caldrà canviar el redactat 
en sentit afirmatiu). 
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per al Departament 
d’Educació ni contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous 
recursos materials ni d’espais ni instalꞏlacions. 
 
NOVENA. Modificacions del conveni 
 
En qualsevol moment de la vigència d’aquest conveni, a iniciativa de qualsevol de les 
parts signants i amb la conformitat d’ambdues, es pot modificar el contingut d’aquest 
conveni mitjançant una  addenda formalitzada quan el fi sigui atorgar més seguretat 
jurídica, introduir garanties administratives, incloure innovacions o actualitzacions 
normatives, afegir millores didàctiques o psicopedagògiques o d’altres amb naturalesa 
anàloga. 
 
DESENA. Comissió de seguiment 
 
Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu 
acompliment, així com el dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una 
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comissió de seguiment formada per representants del Departament d'Educació i 
l’Ajuntament de Canet de Mar de forma paritària, que resoldrà els problemes 
d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se. 
 
Hi haurà, com a mínim, una reunió ordinària per curs i les extraordinàries que siguin 
necessàries, en aquest cas, convocades a petició d’una de les parts. El director o 
directora dels serveis territorials designarà els representants que formen part de la 
comissió de seguiment en representació del Departament d’Educació. 
 
ONZENA. Vigència i pròrroga 
 
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, i amb efectes des del 
dia 1 de setembre de 2019 fins al 31 d’agost de 2023 i amb possibilitat de pròrroga. La 
pròrroga es materialitzarà, per mitjà d’una addenda, prèviament a la finalització de la 
vigència d’aquest conveni. 
 
DOTZENA. Causes de resolució 
 
Les causes de resolució del conveni són les recollides a l’article 51.2 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
TRETZENA. Protecció de dades, dret a l’honor i la imatge i protecció del menor 
 
1. Les parts signatàries es comprometen a complir la normativa reguladora de protecció 

de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com 
aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que 
sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o 
sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018. 

 
2. Així mateix, els signants també donaran compliment a les previsions establertes a la 

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge i la resta de normativa d’aplicació en matèria 
de confidencialitat. 
 

3. El personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest conveni, 
complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el 
requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 
gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei 
d’enjudiciament civil. 

 
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual 
amb menors hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar 
que no han estat condemnats per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans. 
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CATORZENA. Altres compliments 
 
Les parts signants d’aquest conveni resten obligades a la consecució de l’interès general 
amb compliment de les normatives de règim jurídic de les administracions, del 
procediment administratiu comú, i han d’instar altres agents implicats en el projecte al 
compliment general de les normatives aplicables. 
 
QUINZENA. Naturalesa jurídica del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 108 i 
següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes d’aquest conveni que no puguin ser resoltes d’acord amb el que es determina 
en el mecanisme de seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula novena, 
seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document i, en prova de conformitat, el signen les 
parts indicades. 
 
3.2.2. INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SIM-
PLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT DE RÈNTING, D’UN VE-
HICLE PER A LA POLICIA LOCAL DE CANET DE MAR. 

 
Fets: 
 
Atès que és voluntat de l’Àrea de Seguretat Ciutadana l’adquisició, en la modalitat d’ar-
rendament, d’un vehicle automòbil tipus tot terreny a destinar a la Policia Local per tal 
de millorar el servei de vigilància. 
 
Vist l’informe emès en data 4 d’octubre d’enguany, pel Sergent en cap acctal. de la Po-
licia Local en el que justifica la necessitat de la present contractació, així com la idoneïtat 
de l’objecte del contracte per a satisfer la necessitat plantejada. 
 
Vist el plec de prescripcions tècniques particulars redactat pel Sergent en cap acctal. de 
la Policia Local, que consta a l’expedient. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat per la secretària acctal., que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el 
seu valor estimat puja la quantitat de 42.645,00 €, IVA exclòs i per tant, no supera ni el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 
6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els 4 anys, even-
tuals pròrrogues incloses, ni els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret 
de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar aquesta competència a la 
Junta de Govern Local. 
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Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i concre-
tament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, 
que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que 
preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant”. 
 
Vistos i trobats conforme el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat per a la contractació, 
del subministrament, en la modalitat de rènting, d’un vehicle per a la Policia Local de 
Canet de Mar, i tenint en compte allò que es es disposa a la la Llei 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contractes del sector públic (LCSP), pel Decret Llei 3/2016, de 31 de 
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Reial Decret 817/2009, 
pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, en tot allò que no es trobi derogat, pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les admi-
nistracions públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules administratives generals, en tot 
allò que no contradigui la LCSP, aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar, així com per 
la resta de normativa legal aplicable i pel document en què es formalitzi el contracte, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat, 
del subministrament, en la modalitat de rènting, d’un vehicle per a la Policia Local de 
Canet de Mar, amb un pressupost base de licitació de 51.600,45 €, IVA inclòs, per a tota 
la durada inicial del contracte, això és 48 mesos. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripci-
ons tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, els quals s’an-
nexen al present acord. 
 
TERCER.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licita-
ció al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 537,51 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
43 13300 20400 del vigent pressupost ordinari per a l’exercici 2019 (Doc. A núm. 
220190012809) .  
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu (A núm. 220199000086 exercicis posteri-
ors), en concret: 
 

 Exercici 2020  ................. 12.900,11 € 
 Exercici 2021  ................. 12.900,11 € 
 Exercici 2022  ................. 12.900,11 € 
 Exercici 2023  ................. 12.362,61 € 

 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, 
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
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CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, 
o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització 
de la present resolució. 
 
3.2.3.  APROVACIÓ CONVENI AMB LA UNED PER AL CURS 2018-2019 
 
Fets: 
 
Atès que el Centre Associat de Terrassa va ser creat per acord de la Junta de Govern 
de la UNED de 13 de juliol de 1990. Al setembre del mateix any signaren el conveni de 
creació del centre l’Excm. Sr. Manuel Royes, Alcalde de Terrassa, i el  Rector de la 
UNED, Excm. Sr. Mariano Artés. 
 
Atès que el Centre Associat de Terrassa i l’Ajuntament de Canet de Mar, van subscriure 
el 8 de maig  1993 el conveni de creació a Canet de Mar d’un subcentre de zona 
dependent del Centre Associat de Terrassa a la UNED. 
 
Atès que el 19 de desembre de 1994 es signa un conveni entre la UNED i l'Ajuntament 
de Terrassa per la creació del Consorci Universitari Centre Associat de la UNED de 
Terrassa com a entitat jurídica que assumiria el paper de titular del Centre, la 
determinació dels estatuts pels quals havia de regir-se, així com les determinacions que 
es van considerar oportunes per a la seva sostenibilitat i el seu funcionament. 
 
Atès que per acord de la Junta Rectora de l’11 de maig de 2012, la UNED i l’Ajuntament 
de Terrassa acorden modificar el conveni del Consorci Centre Associat a la UNED de 
Terrassa a fi d’incorporar-hi els ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma 
de Gramenet, així com establir un nou marc estatutari que s’adeqüés als nous Estatuts 
de la UNED i a l’ampliació del Consorci. Com a conseqüència d’aquesta modificació, 
canvia la denominació Consorci Centre Associat a la UNED de Terrassa per la 
denominació de Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de 
Barcelona, amb domicili social a l’Avinguda Rio de Janeiro, 56-58 de Barcelona. 
 
Atès que després de 25 anys de l’inici de les activitats de la UNED a Canet de Mar, 
ambdues institucions han demostrat sobradament que aquesta és una colꞏlaboració 
profitosa per ambdues parts. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la tècnica municipal d’Educació, que consta 
a l’expedient. 
 
Vist el conveni de colꞏlaboració, que consta com annex a aquesta proposta. 
 
Vist l’informe favorable de Secretaria que consta a l’expedient. 
   
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. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de colꞏlaboració  a signar amb el Consorci Universitari Cen-
tre Associat a  la UNED de la província de Barcelona, amb CIF P-5827908-D, que consta 
com a annex a aquesta proposta, per a la determinació dels termes de la colꞏlaboració 
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entre ambdues entitats després de l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Con-
sorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona i en el que es 
determina l’import a aportar per part de l’Ajuntament per al curs 2018-2019. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 17.263,92 euros que suposa la 
signatura d’aquesta addenda, amb càrrec a la partida 51 32610 48300 del pressupost 
vigent per aquest 2019, (s’adjunta document AD a l’expedient). 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a les persones interessades, a tots els efectes, i 
comunicar-los a la Intervenció, la Tresoreria i l’Àrea d’Educació municipals. 
 
 

ANNEX 
 
CONVENI ENTRE EL CONSORCI CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE LA PROVÍN-

CIA DE BARCELONA I L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

A Barcelona, a ....... 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, el Magnífic Sr. Ricardo Mairal Usón,  rector de la UNED, com a President del 
Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona. 
 
I d’una altra part, l’Ilꞏlustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d’Alcaldessa 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, plenament facultat per a aquest acte per acord de la 
Comissió de Govern de data ........  i assistida per la Secretària General, Sra. Clara Pérez 
González 
 
EXPOSEN 
 
Que el Centre Associat de Terrassa va ser creat per acord de la Junta de Govern de la 
UNED de 13 de juliol de 1990. Al setembre del mateix any signaren el conveni de creació 
del centre l’Excm. Sr. Manuel Royes, Alcalde de Terrassa, i el  Rector de la UNED, Excm. 
Sr. Mariano Artés. 
 
Que el Centre Associat de Terrassa i l’Ajuntament de Canet de Mar, van subscriure el 8 
de maig  1993 el conveni de creació a Canet de Mar d’un subcentre de zona dependent 
del Centre Associat de Terrassa a la UNED. 
 
Que el 19 de desembre de 1994 es signa un conveni entre la UNED i l'Ajuntament de 
Terrassa per la creació del Consorci Universitari Centre Associat de la UNED de Ter-
rassa com a entitat jurídica que assumiria el paper de titular del Centre, la determinació 
dels estatuts pels quals havia de regir-se, així com les determinacions que es van con-
siderar oportunes per a la seva sostenibilitat i el seu funcionament. 
 
Que per acord de la Junta Rectora de l’11 de maig de 2012, la UNED i l’Ajuntament de 
Terrassa acorden modificar el conveni del Consorci Centre Associat a la UNED de 
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Terrassa a fi d’incorporar-hi els ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma 
de Gramenet, així com establir un nou marc estatutari que s’adeqüés als nous Estatuts 
de la UNED i a l’ampliació del Consorci. Com a conseqüència d’aquesta modificació, 
canvia la denominació Consorci Centre Associat a la UNED de Terrassa per la denomi-
nació de Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona, 
amb domicili social a l’Avinguda Rio de Janeiro, 56-58 de Barcelona. 
 
Que després de després de 25 anys de l’inici de les activitats de la UNED a Canet de 
Mar, ambdues institucions han demostrat sobradament que aquesta es una colꞏlabora-
ció profitosa per ambdues parts, per això   
 
ACORDEN 
 

 Modificar la  relació entre les dues institucions amb la incorporació de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en el Consorci Universitari Centre Associat a la 
UNED de la província de Barcelona. 

 
 Renovar el  Conveni de colꞏlaboració entre ambdues parts. 

 
ESTIPULACIONS DEL CONVENI 
 
1. L’Aula de la UNED a Canet de Mar és una part integrant del Centre Associat a la 

UNED de la província de Barcelona i, com a tal, està subjecte a la seva normativa, 
tant administrativa com acadèmica. 
 

2. Com a membre del Consorci te veu i vot en la seva Junta Rectora. Si es produeixen 
noves incorporacions, aquest vot tindrà caràcter rotatori entre els nous membres tal 
i com es recull en l’article 8.1 dels Estatuts del Consorci.   

 
3. L’Aula de la UNED a Canet de Mar està ubicada a la Vil.la Flora, situada al carrer 

Riera Gavarra s/n de Canet de Mar i desenvolupa la seva activitat docent al Centre 
de Recerca en Tecnologia Tèxtil-Escola de Teixits, propietat de la Diputació de 
Barcelona, que es troba a la Plaça de la Indústria, 1. Qualsevol proposta de canvi 
que pogués afectar aquesta ubicació, serà prèviament comunicat a la Direcció del 
Centre, per tal que, en el cas que la nova ubicació reuneixi les condicions 
adequades, ho sotmeti a l’aprovació de la Junta Rectora. En cas de denúncia del 
conveni per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, aquest mantindrà l’ús del local, 
com a mínim, durant el temps que sigui necessari perquè tots els seus estudiants 
puguin acabar el curs iniciat.  

 
4. A l’esmentada Aula s’impartiran ensenyaments del programa de la UNED Sènior, 

així com qualsevol altre ensenyament universitari reglat que imparteixi la UNED, que 
hagi estat prèviament solꞏlicitat  per l’Ajuntament  de Canet de Mar, i que la Junta 
Rectora del Centre Associat consideri oportú. En el moment de signar el present 
conveni, la oferta que s’imparteixen es de vuit assignatures de la UNED Sènior, 
quatre el primer semestre i quatre el segon semestre. Cada una d’aquestes 
assignatures te una càrrega docent de 30 hores. 

 
5. A més a més d’aquests ensenyaments, el centre podrà organitzar, en colꞏlaboració 

amb el Centre Associat, activitats culturals i formatives que responguin a les 
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directrius generals de la UNED i a les línies prioritàries marcades tant per la Junta 
Rectora del Centre Associat com pel propi Ajuntament de Canet de Mar. 

 
6. L’Aula comptarà amb el nombre de professors tutors adequat a la seva oferta segons 

els criteris establerts per a aquest fi per la Junta Rectora del Centre Associat. 
 
7. La Direcció del Centre Associat designarà, d’acord amb l’Ajuntament de Canet de 

Mar, a un coordinador de l’Aula, per tal de facilitar les gestions acadèmiques que 
s’hagin de realitzar per al millor funcionament del mateix. Aquest coordinador serà 
membre nat del Consell de Direcció del Centre Associat. 

 
8. L’Ajuntament de Canet de Mar sufragarà les despeses de funcionament de l’Aula i 

del personal administratiu assignat  i garantirà la seguretat i el manteniment del 
patrimoni de l’Aula, així com el compliment dels serveis propis d’un centre 
universitari, que es fixaran d’acord amb la Direcció del Centre Associat.  

 
9. El Centre Associat donarà el suport centralitzat necessari per al bon funcionament 

de l’Aula, tant des de l’àrea acadèmica, com des de la tècnica i de l’administrativa, 
comprometent, en els seus pressupostos, la consignació anual necessària mentre 
sigui vigent el present conveni. 

 
10. Per al desenvolupament del curs 2018-2019, l'estimació de costos de l'activitat 

programada que contempla: despeses de tutories (vuit assignatures de 30 hores), 
240 hores a 46,25€/h (11.110€ - partida 325.48102), coordinació (3.286,60€ - 
partida 325.48111) i despeses centralitzades (2.877,32€ - partida 325.22609), que 
representa un cost total de 17.263,92€ pel curs complet, sempre i quan no s'alteri la 
programació proposada en l’article 4 d'aquest Conveni.  

 
11. L’Ajuntament de Canet de Mar inclourà en els seus successius pressupostos anuals, 

la partida  51 32610 48300 amb una dotació pressupostària que en el cas de no 
produir-se canvis en la programació acadèmica, i si cap de les dues parts proposa 
algun canvi, s’entendrà que és la mateixa que s’especifica al punt setè, amb el 
corresponent increment de l’IPC de cada any.   

  
12. El Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona 

inclourà en el seu pressupost la partida necessària per a assumir les despeses de 
l’Aula de Canet de Mar, així com la quantitat que el seu Consistori ha d’aportar al 
mateix. 

 
13. L’aportació econòmica que l’Ajuntament de Canet de Mar ha de fer al pressupost del 

Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona es 
farà efectiva en nou mensualitats, de gener a desembre, restant exclosos els mesos 
de juliol, agost i setembre.  L’incompliment d’aquesta clàusula serà motiu de 
resolució del conveni. 

 
14. La durada del conveni serà de 4 anys, d’acord amb l’article 49.h) de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, prorrogables 4 anys més per voluntat expressa d’ambdues parts.  
 
15. La denúncia d’aquest conveni podrà ser realitzada per a qualsevol de les parts, i 

haurà de ser notificada formalment amb un any d’antelꞏlació. En conseqüència, 
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efectuada la denúncia, ambdues parts seguiran obligades  a complir tots els 
compromisos fins el compliment del termini. 

 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de colꞏlaboració per 
quadruplicat i a un sol efecte, al lloc i a la data indicats a l’encapçalament.   
 
 
3.2.4. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA 
REVISIÓ DE LA SALUT VISUAL DE PERSONES AMB POCS RECURSOS 
ECONÒMICS EN UN ENTORN ACADÈMIC 
 
Fets: 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té atribuïdes competències en matèria de serveis 
socials, adreçades a persones amb risc d’exclusió social o risc de vulnerabilitat, derivat 
de la seva capacitat econòmica o altres causes. 
 
Atès que el Centre Universitari de la Visió de la UPC (en endavant CUV) té com a 
objectiu fonamental crear les condicions idònies que contribueixin a proporcionar la 
millor formació en competències clíniques als alumnes de la Facultat d’Òptica i 
Optometria de Terrassa (en endavant FOOT), per la qual cosa potencia al màxim 
l'ensenyament tant teòric com pràctic d'aquelles matèries que aportaran als alumnes els 
coneixements bàsics per a la seva futura professió.  
 
Atès que el CUV té previst que una part de les assignatures del Grau en Òptica i 
Optometria i del Màster en Optometria i Ciències de la Visió impartides per la FOOT, així 
com de les activitats de formació continuada que organitza per a professionals de l’òptica 
i l’optometria es desenvolupin en un entorn de concurrència real de pacients.  

 
Atès que les parts estant d’acord a establir una colꞏlaboració perquè un colꞏlectiu de 
persones amb pocs recursos econòmics es pugui beneficiar de la revisió de la seva salut 
visual i al mateix temps els estudiants de la FOOT puguin fer pràctiques amb pacients. 
 
Vista la memòria justificativa emesa per la coordinadora de Serveis Socials, que consta 
a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de Secretaria que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni a signar amb la Universitat Politècnica de Catalunya, que es transcriu 
com a annex a aquesta proposta. 
 
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. 
2019/1041, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament 
de Canet de Mar per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos 
econòmics en un entorn acadèmic. 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 600 euros, amb càrrec a la partida 40 23100 
48400 del pressupost ordinari per a l’any 2019. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Nomenar la coordinador de Serveis Socials com a representant de l’Ajuntament 
de Canet de Mar a la comissió de seguiment d’aquest conveni.  
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a la Universitat Politècnica de Catalunya, així com 
comunicar-ho a Intervenció, Tresoreria i l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  
 

ANNEX 
 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar  
i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la revisió de la salut visual de 

persones amb pocs recursos econòmics en un entorn acadèmic 
 
A Barcelona, a (dia) de (mes) de 2019 
 
REUNITS 
 
D’una part el Prof. Francesc Torres Torres, rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), nomenat per Reial Decret 1025/2017 (publicat al DOGC núm. 7514 i 
al BOE número 301, del dia 12 de desembre de 2017), amb seu social al carrer Jordi 
Girona, 31, 08034 Barcelona i amb número d’identificació fiscal (NIF) xxxx, en 
representació d’aquesta institució, en virtut de les competències que li atorguen l’article 
20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats  i els articles 67 i 169 
dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per l’Acord  
GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012) 
 
I de l'altre part, la Sra. Blanca Arbell Brugarola, Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, NIF xxxxx, amb domicili a Canet de Mar, carrer Ample, 11, C.P. 08360 i en 
representació d’aquest. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar a les 
respectives entitats, i acorden voluntàriament el present Conveni. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que l’Ajuntament de Canet de Mar té atribuïdes competències en matèria de serveis 

socials, adreçats a persones amb risc d’exclusió social o risc de vulnerabilitat, derivat 
de la seva capacitat econòmica o altres causes. 

 
2. Que el Centre Universitari de la Visió de la UPC (en endavant CUV) té com objectiu 

fonamental crear les condicions idònies que contribueixin a proporcionar la millor 
formació en competències clíniques als alumnes de la Facultat d’Òptica i Optometria 
de Terrassa (en endavant FOOT), per la qual cosa potencia al màxim l'ensenyament 
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tant teòric com pràctic d'aquelles matèries que aportaran als alumnes els 
coneixements bàsics per a la seva futura professió.  

 
3. Que el CUV té previst que una part de les assignatures del Grau en Òptica i 

Optometria i del Màster en Optometria i Ciències de la Visió impartides per la FOOT, 
així com de les activitats de formació continuada que organitza per a professionals 
de l’òptica i l’optometria es desenvolupin en un entorn de concurrència real de 
pacients.  
 

Que les parts estant d’acord en establir una colꞏlaboració perquè un colꞏlectiu de 
persones amb pocs recursos econòmics es pugui beneficiar de la revisió de la seva salut 
visual i al mateix temps els estudiants de la FOOT puguin fer pràctiques amb pacients i 
es per això que subscriuen aquest conveni que es regeix per les següent clàusules: 

 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Objecte del Conveni de col·laboració 
 
L’objecte d’aquest conveni és la colꞏlaboració de les parts en matèria de serveis socials 
per dur a terme una prestació assistencial consistent en la revisió de la salut visual 
integral de persones amb pocs recursos econòmics o en situació de dificultat o risc 
d’exclusió social, prèviament seleccionats per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGONA.- Descripció de l’activitat 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar serà qui seleccioni i derivi al CUV els pacients o les 
pacients per a la revisió de la seva salut visual integral. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar estableixi els criteris de selecció i derivació de pacients 
al CUV,  en funció de  situació de dificultat o risc d’exclusió social de les persones 
afectades. 
 
La prestació assistencial consta d’un examen optomètric complet i, si s’escau, una 
revisió oftalmològica que permeti el diagnòstic de patologies oculars. Aquesta actuació 
inclou, quan sigui necessari, la prestació de la compensació òptica adient amb ulleres. 
 
Si el pacient o la pacient requereix d’un altre tipus de tractament només se li facilitarà si 
els serveis assistencials que l’hagin derivat al CUV accepten, prèviament i per escrit, 
l’informe i el pressupost elaborat pel CUV. Cal que aquest informe justifiqui la necessitat 
de l’actuació i que figuri el pressupost associat a aquest tipus de tractament. 
 
TERCERA. - Actuacions a realitzar per les parts 

 
3.1 Actuacions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 

 Establir els criteris i el model de selecció de les persones beneficiàries d’aquesta 
iniciativa segons els requisits que estableixin, i remetre al CUV els pacients 
seleccionats. 
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 Establir, en colꞏlaboració amb el CUV, els contactes necessaris per poder portar 
a terme aquest conveni amb els organismes socials, i pel reconeixement del 
mateix a efectes de labor social. 

 
 L’Ajuntament de Canet de Mar no derivarà més pacients al CUV quan 

s’exhaureixi el pressupost de cada anualitat pel nombre i import de les 
actuacions realitzades pel CUV,  llevat que aprovi prèviament una ampliació de 
crèdit suficient per cobrir el cost de les noves actuacions no cobertes amb el 
pressupost de l’anualitat inicial. 

 
3.2 Actuacions del Centre Universitari de la Visió de la UPC  
 
Realitzar un examen optomètric complet i, si s’escau, una revisió oftalmològica de les 
persones que hagi derivat l’Ajuntament de Canet de Mar,  que permeti el diagnòstic de 
patologies oculars. Aquesta actuació inclou, quan sigui necessari, la prestació de la 
compensació òptica adient amb ulleres. 
 
El CUV atendrà als pacients seleccionats per l’Ajuntament de Canet de Mar sempre i 
quan el volum dels pacients remesos no impliqui la seva saturació. El CUV es reserva 
el dret de limitar el número de pacients atesos per període lectiu per tal d’assegurar la 
seva correcta atenció.  L’atenció als pacients es realitzarà en el marc de les pràctiques 
de les activitats acadèmiques de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa i sempre 
amb la presència, supervisió i control de professorat colꞏlegiat de l’àrea d’òptica i 
optometria.  
 
Els dies i les hores de visita s’atorgaran durant el període lectiu, d’acord amb el calendari 
acadèmic que anualment aprova el Consell de Govern de la UPC. En cas d’atencions 
urgents es poden concertar visites en períodes no lectius, en funció de la disponibilitat 
dels recursos humans del CUV. 
 
A cada pacient se li dispensaran, gratuïtament, les prestacions d’un examen optomètric 
i, si s’escau, una revisió oftalmològica que permeti el diagnòstic de patologies oculars, 
així com els mitjans necessaris per la neutralització de les disfuncions visuals (ulleres o 
lents de contacte) , sempre i quan això sigui necessari (des d’un punt de vista 
professional i tècnic), possible i sotmès a la disponibilitat d’aquests mitjans.  
 
Per tal de subministrar els sistemes compensadors al pacient, el CUV facilitarà a 
l’Ajuntament de Canet de Mar un imprès que l’Ajuntament de Canet de Mar haurà de 
tornar al CUV amb el nom i la signatura del responsable i el segell de l’entitat. 
 
El CUV estableix els criteris pel subministrament dels materials òptics,  i es compromet 
a solꞏlicitar ajuts a les empreses del sector. 

 
QUARTA. Aportacions 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar colꞏlabora amb una subvenció per usuari o usuària de 
trenta euros  (30 €) , l’any 2019.  
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L’import de 30 euros es revisarà cada any (a patir de l’any 2020), prèvia solꞏlicitud del 
CUV i si les parts no pacten el contrari, a partir de l’any 2020 l’aportació s’augmentarà 
d’acord amb l’IPC.  
 
En el cas que el pacient o la pacient requereixi, a criteri del professional o la professional 
del CUV, un altre tipus d’actuació o tractament, el coordinador de l’àrea clínica del CUV 
es posarà en contacte amb la persona designada per l’Ajuntament de Canet de Mar per 
tal d’establir si aquesta institució es fa càrrec de part o de la totalitat del cost del 
tractament i en quines condicions.  En el cas de que l’Ajuntament de Canet de Mar no 
aprova el pressupost per a aquesta actuació el CUV no assumeix cap responsabilitat 
per la manca de realització de l’actuació. 
 
L'abonament de les quantitats relatives a les actuacions realitzades per part del CUV es 
fa amb la tramitació d’una Prestació d’Urgència Social a l’usuari derivat, gestionada per 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar farà l’ingrés directament al número de compte de la UPC 
següent: ES58-0049-1806-99-2412111, prèvia presentació per part del CUV d’una 
relació semestral dels usuaris derivats i atesos durant aquest període. 
  
L’Ajuntament de Canet de Mar verificarà els usuaris derivats i farà el pagament al 
número de compte detallat anteriorment. 
 
El pressupost de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar tindrà caràcter anual. Per a 
l’any 2019 destina 600 euros (600€), segons consta al la partida 40 23100 48400 del 
seu pressupost, amb crèdit suficient per atorgar ajuts d’urgències socials per a les 
actuacions descrites en aquest conveni d’acord amb les indicacions de la coordinació 
de Serveis Socials Bàsics. 

 
CINQUENA. Responsables del conveni i equip de treball 
 
5.1 Responsables 
 
Per part de la UPC la persona responsable del conveni, que és el professor o professora 
que exerceixi la Direcció del Centre Universitari de la Visió, centre sanitari 
extrahospitalari autoritzat i inscrit en el Registre de Centres, Serveis i Establiments 
Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el codi 
E08792243, amb domicili al passeig Vint-i-dos de juliol, 660 de Terrassa, C.P. 08222 
(telèfon de contacte 93 739 83 49). 
 
Per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, la persona responsable del present Conveni 
és la Sra. Núria Gibert Llobet, Coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
5.2 Equip de treball 
 
Pel seguiment del desenvolupament d’aquest conveni de colꞏlaboració es constitueix un 
equip de treball mixt format per personal tècnic del i del CUV i de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
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Per part del CUV en formen part el responsable o la responsable del conveni i el 
coordinador o coordinadora de l’Àrea Clínica del CUV. 

 
Per part de l’Ajuntament de Canet de Mar en formen part la responsable del conveni i la 
Sra. Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 

 
SISENA. Vigència d’aquest Conveni 

 
El present conveni de colꞏlaboració serà vigent des del moment de la seva signatura, 
amb efectes retroactius de l’1 de gener de 2019 i tindrà una vigència fins el 31 de 
desembre de 2022, prorrogable per dos anys més per acord exprés i escrit entre les 
parts i amb dos (2) mesos d’antelació. 

 
SETENA. Extinció 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte 
o per resolució 
 
Les causes de resolució del conveni són: 
 

a) La finalització del termini de vigència del Conveni sense acordar la pròrroga. 
b) El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit. 
c) Per denúncia de qualsevol de les parts, comunicada amb dos mesos d’antelació. 
d) L’incompliment d’alguna de les parts de les seves obligacions, en un període de 

trenta dies a partir de la notificació escrita per l’altra part, cas en què pot resoldre 
unilateralment aquest acord. La resolució per aquesta causa podrà donar lloc a 
la indemnització de danys i perjudicis ocasionats. 

e) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre el 
conveni, amb un preavís escrit de 3 mesos, sense que afecti les accions ja 
començades pendents d’acabar o es procedeixi a liquidar les obligacions 
contretes per cada una de les parts fins al moment de la resolució. 

f) Per decisió judicial declaratòria de la nulꞏlitat del conveni. 
g) Les causes generals establertes en la legislació vigent. 

 
L’extinció del conveni, per qualsevol causa, donarà lloc a la seva liquidació. 

 
VUITENA. Protecció de dades personals 
 
Les parts s’obliguen i es comprometen a adoptar les mesures d’índole tècnica i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i 
evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. En especial les parts 
es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
personals, en concret el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell 
de 27 d'abril de 2016 Protecció de Dades (RGPD),  la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digital,  i la resta de 
normativa que resulti d’aplicació. 
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Les mesures adoptades hauran d’estar en consonància amb l’estat de la tecnologia, la 
naturalesa de les dades subministrades i els riscos als quals són exposats, tant si 
provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. 
 
Alhora, es procurarà en tot moment adoptar les mesures de dissociació de les dades 
personals i les dades clíniques, a fi de garantir l’anonimat de les dades utilitzades. 
 
Totes les dades de caràcter personal a què es tingui accés, com a conseqüència de 
l’execució del present Conveni, únicament podran ser aplicades o utilitzades 
exclusivament per al compliment de les finalitats per a les quals han estat cedides, sense 
que en cap cas puguin ser utilitzades, cedides o lliurades per a cap altre ús o destinació 
diferent a l’estipulada. 
 
NOVENA. Responsabilitat civil 
 
Pel què fa referència als actes sanitaris que s’executin a l’empara d’aquest conveni, la 
UPC a contractar i tenir vigent  una pòlissa de responsabilitat civil sanitària que cobreixi 
l’activitat autoritzada que desenvolupa el Centre Universitari de la Visió de la UPC i , que 
amb subjecció als termes i condicions de la pòlissa, empari la responsabilitat civil que 
directament, solidàriament o subsidiàriament es pugui imputar a l’assegurat com a 
conseqüència dels danys causats a tercers en el desenvolupament de l’activitat del CUV. 
 
El CUV de la UPC es compromet a exigir que tots els facultatius que intervinguin en el 
desenvolupament d’aquest Conveni tinguin la capacitat, la competència i l’acreditació 
suficient per intervenir-hi. 
 
DESENA. Transparència 
 
De conformitat amb la legislació vigent sobre transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, la UPC i l’Ajuntament de Canet de Mar en relació amb aquest 
conveni, faran públic la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les 
obligacions que assumeixen les parts, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol 
modificació que es realitzi. 
 
ONZENA.- Ús de la imatge de les entitats participants 

 
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí establerts 
una de les entitats consideri necessari fer ús del logotips de l’altra entitat, aquesta haurà 
de demanar prèvia autorització per escrit. 

 
Les solꞏlicituds a la UPC es dirigiran a través del Servei de Comunicació. Les solꞏlicituds 
a l’Ajuntament de Canet de Mar es dirigiran a través del registre d’entrada electrònic. En 
la solꞏlicitud s’haurà d’especificar l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i 
sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús solꞏlicitat.   

 
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos pels 
quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la 
vigència del present conveni.  
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No obstant, quan l’ús dels logotips i altres marques identificadores de les entitats hagi 
de tenir caire lucratiu per l’entitat solꞏlicitant, caldrà  formalitzar el corresponent contracte 
de llicència de marca. 
 
DOTZENA. Naturalesa del conveni i litigis 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic.  
 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa  qualsevol desacord derivat 
del desenvolupament  o interpretació d'aquest contracte. En cas de no ser possible una 
solució amistosa correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu el 
coneixement de totes les qüestions de litigi que puguin sortir respecte a la seva 
interpretació, modificació, resolució i efectes pertinents.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni de colꞏlaboració, per duplicat 
i a un sol efecte en la data que figura a l’encapçalament. 
 
3.3. Educació 
 
3.2.5. ACCEPTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE TRANSICIONS EDUCATI-
VES PER AL CURS 2019-2020, DEL PLA “XARXA DE DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019”  
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de 
la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general que té com a finalitat establir 
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del 
Pla. 

 
Vist que el protocol preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla es 
posin a disposició dels seus destinataris a través de tres instrument principals: meses 
de concertació, catàlegs de serveis i programes complementaris, essent aquests últims 
instruments específics elaborats de forma contingent per al d’ajustar-se a les necessitats 
dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació i, de manera especial, per palꞏliar 
els efectes econòmics derivats de les situacions conjunturals i d’urgència. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació, en sessió de 11d’abril de 2019 se-
tembre va aprovar el programa complementari de transicions educatives per al curs 
2019-2020, el qual preveu diverses línies d’actuació subvencionables, entre les quals, 
la realització de cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, que inclou les 
modalitats Cursos de preparació a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i Cursos de 
preparació per a l’accés a cicles formatius de grau superior i projectes de suport a les 
transicions educatives que incloguin cursos, recursos educatius i accions d’orientació i 
acompanyament.  
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Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar va resoldre mitjançat decret d’Alcaldia 2019/842 
de 25 de maig de 2019 solꞏlicitar la subvenció en el marc del Programa complementari 
de transicions educatives la línia 1: realització de cursos de preparació de la proves 
d’accés als cicles   formatius i la línia 4: realització de projectes de suport a les transici-
ons educatives, que incloguin cursos, recursos educatius i accions d’orientació i acom-
panyament. 
 
Atès que en data 02 d’octubre de 2019 s’ha rebut comunicació del dictamen emès per 
la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de data 26 de setembre de 2019, 
sobre l’aprovació de la concessió dels ajuts en el marc Programa complementari de 
transicions educatives per al curs 2019-2020, en què s’atorga un ajut a l’Ajuntament de 
Canet de Mar per import de: 
 
 

Codi XGL Línia 1: cursos de preparació per a l’accés a ci-
cles formatius 

Línia 4: Projectes de suport a les transi-
cions educatives que incloguin cursos, 
recursos educatius i accions d’orienta-
ció i acompanyament 

19/X/276293 25.984,20€ 5.880,68€ 
 

 
 
Vista i examinada la documentació de referència, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió del Programa complementari de transicions educatives 
per al curs 2019-2020, en què s’atorga un ajut a l’Ajuntament de Canet de Mar per import 
de: 
 

Codi XGL Línia 1: cursos de preparació per a l’accés a ci-
cles formatius 

Línia 4: Projectes de suport a les transi-
cions educatives que incloguin cursos, 
recursos educatius i accions d’orienta-
ció i acompanyament 

19/X/276293 25.984,20€ 5.880,68€ 
 

 

 
SEGON.-  Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els presents acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el model nor-
malitzat que figura a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona i a la  Tresoreria 
Municipal. 
 
3.4. Serveis Econòmics 
 
3.3.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS DE L’EXERCICI 2018. 
 
Fets: 
 
RELACIÓ DE FETS 
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El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 13 de febrer de 2018, es va aprovar 
definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2018,  en el qual s’hi recullen les 
subvencions directes en la modalitat de nominatives. 

En data 31 d’octubre de 2018, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni de colꞏla-
boració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació Colla de Reis de Canet 
de Mar, i l’atorgament de la subvenció nominativa amb el següent detall: 
 

  

La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la justifica-
ció el 28 de febrer de 2019 el qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 
 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes sub-

vencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la docu-

mentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identi-

ficador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, 
de la data de pagament. 

d) 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 cor-
responent 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 se-
güents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  

* 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.  

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE 
REIS 

 

G-66064767 

REALITZACIÓ CAVALCADA DE 
REIS 

11.000,00 € 
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- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  

* 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.  

* Número.  

* NIF de l’emissor.  

* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  

* Contraprestació total.  
e) 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.  
f)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 
g) En el cas de les subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l’entitat 
beneficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s’escau, in-
forme d’auditoria (només en el cas de les obligades) 
 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de 
Registre Entrada 

ASSOCIACIÓ CO-
LLA DE REIS  

G-66064767 

 

REALITZACIÓ CAVALCADA 
DE REIS  

13 de febrer de 
2019 - 1121/2019  

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic de festes de data 24 de setembre de 2019.  
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del Reglament 
de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Lo-
cal en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subvenció 
nominativa atorgada a l’entitat Associació Colla de Reis, corresponent  a l’exercici 2018, 
mitjançant acord de Junta de Govern Local el 31 d’octubre de 2018. 
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SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat, i comunicar als departaments de Fes-
tes, Intervenció i Tresoreria. 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
- Es dona compte de l’ofici de data 4 d’octubre de 2019, emès pel Lletrat de l’Adminis-
tració de Justícia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9, de Barcelona, en relació al 
Procediment ordinari núm. 289/2019-A, interposat per HOTEL CARLOS, SA, contra 
l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu al Decret d’Alcaldia núm. 2019/435, de data 26 de 
març de 2019, dictat per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’expedient de reclamació 
patrimonial núm. 1362/2019 509, que desestima la reclamació patrimonial interposada 
el dia 4 d’agost de 2016. 
 
5. 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 10/10/2019 17:56:00 
de tot el que jo com a secretaria certifico. 
 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Import ator-
gat 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE REIS 

G-66064767 

 

REALITZACIÓ CAVALCADA 
DE REIS 

11.000,00 € 


