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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 

DE JULIOL DE 2015 
 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 

 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 8.30 hores 
Hora que acaba: 15.00 hores 
Lloc: Sala de Plens 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbelli Brugarola, alcaldessa 
 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal.També hi assisteix Daniel Martín Enrique, 
interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de la acta de la sessió ordinària de les Juntes de Govern 

Local de data 01.07.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Concessió llicència de segregació de la finca ubicada al passeig de la Misericòrdia 

número 21. 
5) Modificació de l’annex II del plec de clàusules administratives i de prescripció 

tècniques particulars del contracte per a l prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals 

6) Cessió llicència atorgada per a l’explotació del servei de temporada GU03 
7) Aprovació de la addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 

d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de Mar per al projecte passarel·les 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi. 

8) Aprovació d’ajuts socials puntuals 
9) Relació de decrets des del dia 25 al 29 de maig de 2015 ( Del nº 671 al nº 690) 
10) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE La 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 01.07.15 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 1 de juliol de 2015 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per 
unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1. Diligència d’Ordenació, de 19 de juny de 2015, de la Secretària judicial del 

Jutjat del contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, en el RCA 317/2011 
C, interposat per JJBT contra l’Ajuntament de Canet de Mar, per la qual 
s’atorga un termini de deu dies per a poder comparèixer en el recurs d’empara 
núm. 7465/2014 M interposat per PNA davant el Tribunal Constitucional.  

 
S’acorda comparèixer davant el TC i encarregar la defensa municipal al lletrat Albert 
Boada Ubach i la representació municipal al Procurador dels tribunals de Madrid 
Sorribes Calle. 
 
2.2. Providència, de data 30 de juny de 2015,  del Magistrat del Jutjat del 

contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, en el RCA 317/2011 c, 
interposat per JJBT contra l’Ajuntament de Canet de Mar, procediment 
d’execució forçosa núm. 7/2015, per la qual es desestima la reclamació 
d’execució forçosa de la sentència recaiguda en aquest procés. 

 
Se’n dóna compte. 
 
2.3. Sentència núm. 691, de 18 de juny de 2015, dictada per la Secció Primera de 

la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs d’apel·lacióp 3/2015, interposat per Correos y 
Telegrafos, SA contra diversos Ajuntaments de la província i contra 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per la qual es 
declara la inadmissibilitat del recurs interposat contra la Providència dicatada 
en peça separada del Jutjat del contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona, 
el dia 2 d’octubre de 2014, que desestima la sol·licitud de suspensió dels actes 
impugnats. 

 
Se’n dóna compte. 
 
 
 
 
 
3.-  APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES DEL 9 DE JULIOL DE 2015 
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Vista la relació de despeses de data  9 de juliol de 2015, de l’Ajuntament  per import de 
55.034,49  €, corresponent a la relació de la mateixa data, F/2015/24. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2015, que fou aprovat 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de novembre de 2014, i definitivament 
aprovat al no haver-se presentat al·legacions.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  
de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Administració Oberta, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 9 de juliol de 2015, per import de  
55.034,49 €, corresponent a la relació F/2015/24 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents 
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
4.-CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA UBICADA AL 
PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA NÚMERO xx 
 
Vista la instància presentada per la senyora AR, en nom i representació del senyor 
CRT, en virtut de la qual sol·licita llicència de segregació de la finca ubicada al Passeig 
de la Misericòrdia número xx. 
 
Vist l’informe dels tècnics municipals de data 22 de juny de 2015, el contingut del qual 
és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que es tracta de la memòria i els plànols que defineixen la proposta per a 
dividir la parcel·la situada al Passeig de la Misericòrdia, xx,  en dues parcel·les 
independents. 
Consultades les Normes Subsidiàries vigents es constata que la finca a dalt esmentada 
es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 4 "Cases 
aïllades", subzona 4c "parcel·la mínima 600 m2"  
- Parcel·la mínima 600 m2. 
- Alçada reguladora màxima 7,5 m, equivalent a PB+1PP, les edificacions 

secundàries, alçada màxima de 3m. 
- Front mínim de parcel·la 20 m. 
- Distàncies mínimes a límits de parcel·la 3 m (laterals i posteriors) i 6 m a l'alineació 

al carrer). 
- Ocupació màxima edificació principal 30%, edificació secundària 5%. 
- Índex  d'edificabilitat net 0,45 m2 sostre/m2sòl. 
- En cas que la superfície de la parcel.la sigui igual o superior a 1.000 m2, s’admetrà 

l’habitatge bifamiliar aparellat, sempre i quan es respectin els índex i els paràmetres 
reguladors de la zona, mantenint una sola unitat de composició. 
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- Els tancaments de parcel·la podran ser opacs fins una alçada de 80 cm i calats o 
vegetals fins a un màxim de 2 m totals mesurats des de la rasant del carrer. 

- Usos admesos: residencial unifamiliar, equipaments i garatge particular. L'ús 
comercial o de serveis s'admet quan ocupi locals de superfície útil inferior a 180 m2. 

 
Per altra banda, informar, que actualment s’està redactant el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), l’aprovació inicial del qual es va portar a terme  pel Ple 
Municipal, en sessió extraordinària, el dia 19 de març de 2015.  En aquest sentit cal 
esmentar, que la finca de referència no es troba dins l’àmbit subjecte a suspensió de 
llicències delimitat d’acord amb el que es disposa en els articles 73 i 74 del TRLU. 
 
Les parcel·les resultants de la segregació s’ajusten a les previsions de la normativa 
urbanística vigent, per tant, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència de 
segregació de la finca situada al Passeig de la Misericòrdia, xx en dues finques 
independents d’acord amb la memòria descriptiva i els plànols elaborats per l’arquitecta 
ARG, essent La descripció de les finques resultants, d’acord amb els documents 
esmentats, la següent: 
 
ENTITAT NÚM. 1:  
Finca que limita de front entrant, en orientació a Oest i amb una longitud de 38,33 
metres, amb el C/ Ferran Roig; per darrera, en orientació a Est i amb una longitud  de 
43.80 metres, amb l’entitat 2 situada al Passeig de la Misericòrdia xx (matriu, finca 
registral 1.833); per l’esquerra, en orientació a Nord i amb una longitud de 27,82 metres, 
amb les finques situada al C/ Ferran Roig, 14 i carrer Mossèn Comerma,4; per la dreta, 
en orientació Sud i amb una longitud de 25,31 metres, amb el C/  De la Misericòrdia.  
La superfície d’aquesta entitat és de 1.011,19 m². 
Romandrà en aquesta entitat un pou d’aigua potable ubicat en una barraca existent. 
L’aigua d’aquest pou s’eleva mitjançant un motor elèctric i es condueix per les 
corresponents canonades a la bassa situada al costat de la barraca i que s’utilitza  per 
emmagatzemar l’aigua. Tant la bassa, com el pou  com la barraca, quedaran dins l’entitat 
núm. 1. 
 
ENTITAT NÚM. 2: 
Finca que limita de front, en orientació Est i amb una longitud d 34.40 metres amb el 
Passeig de la Misericòrdia; per darrera, en orientació a Oest i amb una longitud de 43,80 
metres, amb la entitat núm. 1 situada al C/ Ferran Roig 10-12; per l’esquerra entrant, en 
orientació a Sud i amb una longitud de 25,54 metres, amb el C/ De la Misericòrdia i per la 
dreta, en orientació Nord amb una longitud de 27,44 metres, amb les finques situades al 
C/ Mossèn Comerma 4 i 6. 
La superfície d’aquesta entitat és de 1.027,49 m². 
Es manté en aquest entitat la construcció existent destinada a habitatge amb referència 
cadastral 5151402DG6055S0001LO i datada de l’any 1940.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 de juny d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 

“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació complementàries presentades pel 
senyor CRT per obtenir llicència de segregació de la finca ubicada al passeig de la 
Misericòrdia, xx, s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
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1r.- Mitjançant escrit de data 28.05.2015.2015, registrat d’entrada amb el número 3664, 
el senyor CRT, ha sol·licitat llicència de segregació de la finca ubicada al passeig de la 
Misericòrdia, xx, de Canet de Mar. 
 
2n.- L’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 22.06.2015, informe favorable sobre 
la documentació presentada i la concessió de la llicència sol·licitada, per tal com 
l’actuació projectada s’ajusta plenament a les prescripcions de les NNSS. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, emetre el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  En l’aspecte merament formal, les sol·licituds de llicència de parcel·lació han 
de reunir la totalitat dels documents a què es refereix l’article 124 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament (NNSS), això és, memòria, certificat de domini i càrregues i 
plànols. Correspon als serveis tècnics municipals pronunciar-se sobre la bondat i 
suficiència dels anteriors documents i, cas que les certificacions registrals suscitessin 
dubtes, secretaria es pronunciaria a instàncies dels serveis tècnics. 
 
Segon.- En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació vénen regulades 
als articles 191 a 196 TRLUC, segons els quals s’entén per parcel·lació urbanística tota 
divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, en qualsevol 
classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels terrenys, de la delimitació 
d’aquests per vials existents o de nova creació, de la implantació de serveis o de 
l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitar la 
construcció d’edificacions o d’instal·lacions per a destinar-les a usos urbans. També és 
parcel·lació tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades 
anteriorment en què, sense divisió ni segregació de finques, s’alienin o s’arrendin parts 
indivisibles d’una determinada finca, amb la incorporació del dret d’utilització exclusiva de 
parts concretes de terrenys. 
 
Finalment, encara és també parcel·lació la constitució d’associacions i societats en les 
que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret 
d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 
 
Tercer.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, atorgar 
llicències de parcel·lació, si prèviament s’ha aprovat un pla d’ordenació urbanística 
municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, quan afecti a sòl urbà, 
o si prèviament s’ha aprovat el pla parcial del sector corresponent per al sòl urbanitzable. 
Els lots resultants d’una parcel·lació efectuada amb infracció de les anteriors disposicions 
mai no es poden considerar solars, ni és permès d’edificar-hi, sens perjudici de l’aplicació 
de les mesures de protecció de la legalitat urbanística que hi corresponguin. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 17.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), en cap cas les 
operacions de divisió i d’agrupació de terrenys en sòl urbà no poden resultar lots edificats 
que incompleixin les condicions d’edificabilitat de parcel·la establertes pel planejament 
urbanístic. 
 
Segons consta a l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, de data 22.06.2015, la 
proposta presentada s’ajusta a les previsions de la normativa. 
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Quart.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, la competència per a 
l’atorgament o denegació de la qual és de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la junta 
de govern local, mitjançant Decret  núm. 743/2015, de data 19 de juny, per la qual cosa, 
en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el 
següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de govern 
local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015, 19 de juny”. 
 
En els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement la llicència de segregació 
sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposa l’article 188.3 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, l’article 
118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia 
de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de segregació de la finca ubicada al Passeig de la 
Misericòrdia número xx al senyor CRT per segregar la finca en 
duesentitatsregistralsindependents, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat.  
 
SEGON.- Les finques resultants seran les següents: 
 
ENTITAT NÚM. 1:  
Finca que limita de front entrant, en orientació a Oest i amb una longitud de 38,33 
metres, amb el C/ Ferran Roig; per darrera, en orientació a Est i amb una longitud  de 
43.80 metres, amb l’entitat 2 situada al Passeig de la Misericòrdia xx (matriu, finca 
registral 1.833); per l’esquerra, en orientació a Nord i amb una longitud de 27,82 
metres, amb les finques situada al C/ Ferran Roig, 14 i carrer Mossèn Comerma,4; per 
la dreta, en orientació Sud i amb una longitud de 25,31 metres, amb el C/  De la 
Misericòrdia.  
La superfície d’aquesta entitat és de 1.011,19 m². 
Romandrà en aquesta entitat un pou d’aigua potable ubicat en una barraca existent. 
L’aigua d’aquest pou s’eleva mitjançant un motor elèctric i es condueix per les 
corresponents canonades a la bassa situada al costat de la barraca i que s’utilitza  per 
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emmagatzemar l’aigua. Tant la bassa, com el pou  com la barraca, quedaran dins 
l’entitat núm. 1. 
 
ENTITAT NÚM. 2: 
Finca que limita de front, en orientació Est i amb una longitud d 34.40 metres amb el 
Passeig de la Misericòrdia; per darrera, en orientació a Oest i amb una longitud de 
43,80 metres, amb la entitat núm. 1 situada al C/ Ferran Roig 10-12; per l’esquerra 
entrant, en orientació a Sud i amb una longitud de 25,54 metres, amb el C/ De la 
Misericòrdia i per la dreta, en orientació Nord amb una longitud de 27,44 metres, amb 
les finques situades al C/ Mossèn Comerma 4 i 6. 
La superfície d’aquesta entitat és de 1.027,49 m². 
Es manté en aquest entitat la construcció existent destinada a habitatge amb 
referència cadastral 5151402DG6055S0001LO i datada de l’any 1940. 
 
TERCER.-Aprovar les taxesurbanístiques per un import de dos-cents tretze euros amb 
set cèntims (213,07 €). 
 
5.- MODIFICACIÓ DE L’ANNEX II DEL PLEC DE CLAÙSUALES 
ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL 
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de maig de 2015, va acordar 
aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars 
que han de regir el contracte per a la prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals. 
 
Atès que en l’anterior plec, en compliment del que disposa l’art. 120 TRLCSP, s’incloïa 
com a annex II la informació facilitada per l’empresa contractista, relativa al personal 
que, conforme al conveni col·lectiu sectorial, cal subrogar. 
 
Atès que l’empresa contractista ha posat en coneixement d’aquesta Administració que 
ha detectat un error de transcripció en el esmentat quadre pel que fa a un treballador i 
que els costos de personal reflectits en el quadre corresponen al conveni del 2014 
mentre que ja s’ha signat el conveni del 2015 que preveu un increment salarial del 
1,8%. 
 
Atès que tal i com ha posat de manifest el Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals en la diverses  resolucions com són la núm. 181/2011, 75/2013 o la 
608/2013, "la cláusula de subrogación empresarial excede del ámbitosubjetivopropio 
de los pliegos -Administracióncontratante y adjudicatario-, en la medida en que 
dichacláusulasupondríaestablecer en un contratoadministrativoestipulaciones que 
afectan a tercerosajenos al vínculo contractual, como son los trabajadores de la 
anterior empresa adjudicataria. Desde un punto de vista objetivo, 
dichacláusulaimpondría al contratistaobligaciones que tienen un “contenidonetamente 
laboral” (la subrogación en los derechos y obligaciones del anterior contratista 
respecto al personal de éstedestinado a la prestación del servicio) y “que formanparte 
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del status del trabajador”, de cuyocumplimiento o incumplimiento no 
correspondeconocer ni a la Administracióncontratante ni a la jurisdiccióncontencioso-
administrativa, sino a los órganos de la jurisdicción social."  
 
Atès que, per la seva banda, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 
l’Estat, també s’ha manifestat en aquest sentit en diversos informes (núm. 31/1999 o 
33/2002). 
 
Atès que en data 30 de juny de 2015,  s’ha publicat al perfil de contractant una nota 
informativa amb els canvis que s’han produït en l’annex II del PCAP. 
 
Atès que la modificació esmentada implica una reducció en el cost total del personal a 
contractar d’un 5,72%. 
 
Atès que en base a la doctrina esmentada, cal considerar que l’annex que és objecte 
de rectificació no forma part de la part substantiva del plec sinó que té efectes 
merament informatius, per tant, no és necessari procedir a l’ampliació del termini fixat 
en els corresponents anuncis de licitació per a la presentació de proposicions.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta d’Alcaldia s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar la informació continguda a l’annex II del plec de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques particulars, el qual quedarà redactat en els 
següents termes: 
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ANNEX II 
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SEGON.- Que es publiqui aquesta modificació al perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
6.- CESSIÓ LLICÈNCIA ATORGADA PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 
DE TEMPORADA GU03 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de febrer de 2015, va 
acordar incoar l’expedient per a l’atorgament de les autoritzacions d’explotació 
dels serveis de temporada a les platges de Canet de Mar per als anys 2014 a 
2015, així com aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que havien de regir l’esmentada licitació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6828, de data  11 de 
març de 2015, i al perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar en la 
mateixa data. 
 
Atès que dins del termini de presentació de proposicions van presentar oferta set 
licitadors, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la corporació 
en data 27 de març de 2015. 
 
Atès que, d’acord amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, la 
Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, en la sessió de data 21 de 
maig de 2015, adjudicar l’autorització per explotar el servei GU-03 al Sr. Miquel 
Llobet Extremera, atès que va ser el licitador que va presentar l’oferta 
econòmicament més avantatjosa.  
 
Atès que en data 3 de juny d’enguany, amb número de registre d’entrada 3852, el 
senyor Miquel Llobet Extremera presenta una instància a l’Ajuntament mitjançant 
la qual sol·licita l’autorització municipal per poder formalitzar una cessió del servei 
de la guingueta GU03 per a les temporades 2015-2016, adjunta a la qual lliura un 
sobre tancat amb la documentació i els motius de la sol·licitud d’aquesta cessió. 
 
Atès que l’Ajuntament, mitjançant escrit de data 10 de juny, registrat de sortida 
amb el número 1788, comunica al senyor MLE que cal que senyor AAVB, al qual li 
vol cedir l’explotació del servei de la guingueta GU03, presenti els certificats 
conforme aquest últim es troba al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la seguretat social. 
 
Atès que el senyor AAVB va presentar una instància de data 19 de juny 
d’enguany, amb número d’entrada al registre de l’Ajuntament 4379, acompanyada 
del certificat d’estar al corrent en les obligacions de la seguretat social i la 
sol·licitud del certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries. 
 
Atès que l’Ajuntament, en data 26 de juny, amb el número de registre de sortida 
1938, va requerir al senyor AAVB el certificat conforme està al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries, ja que la còpia de la sol·licitud d’aquest 
certificat no és suficient per tirar endavant la cessió del servei de temporada 
GU03. 
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Atès que el senyor AAVB va presentar aquest certificat del compliment de les 
obligacions tributària i vist l’expedient administratiu de referència i tenint en 
compte la normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Promoció de la Vila, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Autoritzar la cessió per a l’explotació de la guingueta GU03 al Sr. 
AAVB, adjudicat per al Junta de Govern Local en data 21 de maig de 2015, al 
senyor Miquel Llobet Extremera 
 
SEGON.- El senyor AAVB accepta la subrogació d’aquest servei en els drets i les 
obligacions pels quals es va adjudicar al senyor MLE, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta autorització, a les 
condicions generals i particulars fixades pel director general d’ordenació del 
territori i urbanisme en la resolució d’atorgament d’autorització de l’ocupació dels 
serveis de temporada, així com a les millores ofertades pel licitador, que es van 
acceptar i que consten dins l’expedient administratiu. 
 
TERCER.- Advertir al senyor AAVB que recentment s’ha incoat expedient 
sancionador per la comissió de 13 infraccions greus d’aquesta guingueta segons 
informe de l’enginyera municipal de data 18 de juny d’enguany. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a tots els interessats a tots els efectes i a la 
Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació. 
 
7.-APROVACIÓ DE LA ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR PER AL PROJECTE PASSAREL·LES D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA 
DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN 
EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR 
 
Atès que en data 23 de maig de 2007 es va signar el conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de Mar per al 
projecte Passarel·les d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació 
secundària obligatòria de l’institut Lluís Domènech i Montaner.  
 
Vist que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos 
acadèmics 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 i 
2014/15. 
 
Atès que aquesta col·laboració ha esta satisfactòria per a ambdues parts i que 
s’ha valorat de manera molt positiva la participació en el projecte. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’educació en data 2 de juliol de 2015 que es 
transcriu a continuació:  
 

Aquest informe té per objecte justificar la tramitació d’una nova addenda del conveni 
de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de 
Mar per al projecte Passarel·les d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat 
d’Educació Secundària del municipi en el marc dels programes de diversificació 
curricular.  
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L’Ajuntament de Canet de Mar té establerta aquesta col·laboració el Departament 
d’Ensenyament per a l’atenció de l’alumnat de l’Institut Lluís Domènech i Montaner 
des del curs 2007-2008 fins a l’actualitat.  
 
L’Institut Lluís Domènech i Montaner ofereix el projecte a aquells alumnes de tercer 
d’ESO que presenten baixa motivació per continuar els estudis i que en canvi veuen 
amb interès fer un petit tast del món laboral. Prendre part del projecte significa el 
compromís de l’alumne i de la seva família amb la seva formació. 
 
 
A nivell municipal el conveni implica la gestió dels convenis puntuals que se 
subscriuen amb les empreses col·laboradores del projecte, la col·laboració en 
elseguiment de l’estada formativa de l’alumne a l’empresa, així com la col·laboració 
en diverses accions d’orientació en col·laboració amb l’institut. 
 
Totes les institucions implicades valoren de manera positiva el desenvolupament del 
projecte i els resultats que s’obtenen de cara als alumnes i la seva acreditació. 
 
En conclusió, s’informa favorablement l’aprovació de l’addenda  esmentada 

 
Vista l’addenda del conveni tramesa pel Departament d’Ensenyament. 
 

ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL PROJECTE 
PASSAREL·LES D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT 
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS PROGRAMES 
DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 
169/2011 de 18 de gener, 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). 
 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
La senyora Blanca ArbellBrugarola, alcaldessa de Canet de Mar, en virtut de les 
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
EXPOSEN: 
Que amb data 23 de maig de 2007 es va signar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de Mar per al projecte 
Passarel·les d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria de l’institut Lluís Domènech i Montaner.  
 
Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 i 2014/15. 
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Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Canet de Mar valoren 
positivament el funcionament d’aquest projecte d’atenció a la diversitat a l’hora de 
donar suport als alumnes des del tercer curs de l’educació secundària obligatòria 
que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme 
acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i 
adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i 
laboral. 
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar ha manifestat el seu interès en donar continuïtat 
a les actuacions previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de donar una millor 
resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.  
 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar,  
 
ACORDEN:  
 
PRIMER.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar en 
matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari 
obligatori, a través del projecte Passarel·les, per als cursos acadèmics 2015/16 i 
2016/17. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar l’addenda el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el Departament d’Ensenyament per al projecte Passarel·les 
d’atenció educativa a la diversitat a l’alumnat de secundària del municipi en el 
marc dels programes de diversificació curricular.   
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord.   
 
TERCER.- Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.   
 
8.- RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/02/2015 de data 02 de juliol de 2015, 
de l’Ajuntament per import de 2.203,98 €, corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 
de novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat 
al·legacions. 
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Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidora delegada de Benestar Social i gent gran, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses número BSGG/02/2015, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

BENEFICIARI concepte import 

IBA formació per inserció laboral 29,65 
FC llibres / material escolar 240,00 
DSA activitats d'estiu 37,50 

DSA activitats d'estiu 37,50 
AMM activitats d'estiu 135,00 
MMT activitats d'estiu 250,00 
RCP llibres / material escolar 185,20 
RGG habitatge - subministraments - 

aigua 
503,24 

RBA desplaçaments 34,45 
BS beca esports 230,00 
RBA desplaçaments 23,05 
GG activitats d'estiu 70,00 
KL activitats d'estiu 190,00 
FM menjador 55,30 
AH activitats extra-escolars / reforç 53,11 
NEK activitats d'estiu 129,98 
 

2.203,98 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
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9.- RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 25 AL 29 DE MAIG DE 2015 
  
Núm. Data Resum 
671 26/05/2015 Multes trànsit del 26/05/2015 
672 26/05/2015 Terrassa d'estiu de la societat si l'encerto l'endevino, SL 
673 26/05/2015 Autorització al Tir al Plat el Sr. JAR 
674 26/05/2015 Llicència d’instal·lació de la terrassa del bar de la Flama del 

Canigó 
675 27/05/2015 Autorització centre veterinari Tomàs Milans, 6 
676 27/05/2015 Part amortització préstec 
677 27/05/2015 Llicència d'obres c/ Nou, 41 
678 27/05/2015 Anul.lat 
679 28/05/2015 Aprovació nòmina mes de maig 
680 28/05/2015 Jubilació Sr. S.P.H. 
681 28/05/2015 Llicència gas natural c/ Sant Pere i amb Pl. Indústria 
682 28/05/2015 Autorització restaurant Massamare per concert 
683 28/05/2015 Contractació Sr. M.M.F.del C., en el marc dels Plans 

Ocupacionals de la Diputació de Barcelona 
684 28/05/2015 Modificació de pressupost mitjançant transferències de crèdit 
685 28/05/2015 Resolució sancionadora de Civisme al Sr. J.C.O. 
686 29/05/2015 Obres claveguera C/ Montnegre, 22 brigada municipal 
687 29/05/2015 Atorgament nou termini c/ Bonaire, xx 
688 29/05/2015 Comunicació primera ocupació Riera Buscarons, 65 
689 29/05/2015 Desestimar la responsabilitat patrimonial del Sr. A.S.V 
690 29/05/2015 Terrassa d'estiu el bar el Punt de Trobada 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
 
Es fa un recés de 11.30 a 12.00 hores, es reinicia la sessió a les 12.00 hores. El Sr. 
Laureà Gregori i Fraxedasdeixa la sessió a les 13.30 hores i el Sr. Ivan Aranda i Mena 
deixa la sessió a les 14.00 hores. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 15.00 hores de 
tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Blanca Arbell i Bruguerola  
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