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

LOCAL DE DATA 11 DE MARÇ DE 2021 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normtaiva vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:20 
Lloc: Per videoconferència 
 

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 
 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix M Teresa Fernández Hinojosa, 
interventora municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/10 ordinari 04/03/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets del data del 22 al 28 de febrer 2021 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/10 ordinari 04/03/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
4 de març de 2021 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
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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. Alcaldia 
 
2.1.1. RELACIÓ DE DECRETS DE DATA DEL 22 AL 28 DE FEBRER DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 22 al 28 de febrer de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/364 Decret tarifes taxis 2021 22/02/2021 

RESAL2021/365 Decret RESOLUCIÓ civisme ORT 22/02/2021 

RESAL2021/366 Decret  resolució sancionador medi ambient 22/02/2021 

RESAL2021/367 (D) Decret d'Alcaldia de justificació de manament 22/02/2021 

RESAL2021/368 Decret canvi de nom nínxol 22/02/2021 

RESAL2021/369 Decret BAIXA sanció trànsit duplicada 22/02/2021 

RESAL2021/370 Decret INCOACIÓ civisme xx 22/02/2021 

RESAL2021/371 Decret targeta d'aparcament individual 22/02/2021 

RESAL2021/372 Decret resolució sancionador medi ambient 22/02/2021 

RESAL2021/373 Decret resolució sancionador medi ambient 22/02/2021 

RESAL2021/374 decret canvi nom nínxol 22/02/2021 

RESAL2021/375 Decret exp.112198 22/02/2021 

RESAL2021/376 Decret canvi titularitat nínxol núm 1466. 22/02/2021 

RESAL2021/377 Decret d'Alcaldia disposició interpretativa OF 21 22/02/2021 

RESAL2021/378 Decret  exp.112208 22/02/2021 

RESAL2021/379 Decret resolució sancionador medi ambient 22/02/2021 

RESAL2021/380 Decret sobreseïment sancionador residus 22/02/2021 

RESAL2021/381 Decret canvi titularitat nínxol núm.397. 22/02/2021 

RESAL2021/382 decret 22/02/2021 

RESAL2021/383 Resolució incoació expedient rp 22/02/2021 

RESAL2021/384 Decret aixecament reparament suspensiu Intervenció 22/02/2021 

RESAL2021/385 Decret incoació B4567OB 22/02/2021 

RESAL2021/386 Decret de 1a TA aprovació dietes membres d'eleccions 14F 22/02/2021 

RESAL2021/387 Decret d'aixecament del reparament 22/02/2021 

RESAL2021/388 Decret RESOLUCIÓ civisme xx 22/02/2021 
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RESAL2021/389 Decret AI 22_02 22/02/2021 

RESAL2021/390 Decret PS 22_02 22/02/2021 

RESAL2021/391 Decret convocatòria Ple ordinari 250221 22/02/2021 

RESAL2021/392 (D) Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina gener 2021 22/02/2021 

RESAL2021/393 Decret préstec ajudes tècniques MP.M 22/02/2021 

RESAL2021/394 (D) Excedència voluntària cura filla_xxx 22/02/2021 

RESAL2021/395 Decret 1a Tinència indemnitzacions assistències càrrecs electes febrer 2021 22/02/2021 

RESAL2021/396 Decret llista provisional admesos i exclosos borsa educador infantil 22/02/2021 

RESAL2021/397 Decret (D) reducció ml parada 22 MVNS 22/02/2021 

RESAL2021/398 Decret advertiment multes coercitives Av 23/02/2021 

RESAL2021/399 Decret sobreseïment procediment restauració Joan Oms 31 23/02/2021 

RESAL2021/400 Decret llicència Endesa carrer Angel Guimerà 26 23/02/2021 

RESAL2021/401 Decret autorització OVP Associació Espanyola Contra el Càncer 23/02/2021 

RESAL2021/402 Decret sol·licitud subvenció Diputació 2021 - recull empresarial 23/02/2021 

RESAL2021/403 Resolució Alcaldia Omnium Cultural_paradeta 23/02/2021 

RESAL2021/404 Decret petició ampl assist Diputacio apel 23/02/2021 

RESAL2021/405 Decret Convocatòria JGL ordinària 25022021 23/02/2021 

RESAL2021/406 Decret aixecament del reparament 23/02/2021 

RESAL2021/407 Resolució aprovació 6ena certificació obres c Clausell 23/02/2021 

RESAL2021/408 Resolució aprovació 7ena certificació obres centre parroquial 23/02/2021 

RESAL2021/409 (D) Decret reconeixement extrajudicial de crèdits 01_2021 23/02/2021 

RESAL2021/410 Resolució Alcaldia 23/02/2021 

RESAL2021/411 Decret aprovació relació AD's Q_2021_03 23/02/2021 

RESAL2021/412 Decret exp.111341 24/02/2021 

RESAL2021/413 Decret TM - ACM 24/02/2021 

RESAL2021/414 Decret incoació OE naus antiga fàbrica Pulligan 24/02/2021 

RESAL2021/415 Decret retorn de fiança ajudes tècniques T.T 24/02/2021 

RESAL2021/416 (D) Decret aprovació relació F_2021_02 fase ADO 24/02/2021 

RESAL2021/417 Decret 1a Tinència indemnitzacions dietes i desplaçaments personal 24/02/2021 

RESAL2021/418 Decret adhesió i adjudicació acord marc pòlissa de danys a edificis i instal 24/02/2021 

RESAL2021/419 Decret requeriment documentació cessió 24/02/2021 

RESAL2021/420 Decret AI 24_02 24/02/2021 

RESAL2021/421 Decret d'aixecament del reparament 24/02/2021 

RESAL2021/422 Decret (D) 1a Tinència de l'Alcaldia pagaments 2021_03 25/02/2021 

RESAL2021/423 (D) Decret aprovació nòmina febrer 2021 25/02/2021 

RESAL2021/424 (D) Decret aprovació OPA's 2020 fase O 25/02/2021 

RESAL2021/425 Decret Accés Expedient 25/02/2021 

RESAL2021/426 Decret sol subv equipaments culturals 25/02/2021 

RESAL2021/427 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC gener 
2021 

25/02/2021 

RESAL2021/428 Decret 1a Tinència embargaments i quota sindical gener 2021 25/02/2021 
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RESAL2021/429 Decret terrassa hivern 20-21- el meson- 26/02/2021 

RESAL2021/430 Decret terrassa hivern 20-21 -punt de trobada- 26/02/2021 

RESAL2021/431 Decret  terrassa -dyamond- hivern 20-21 26/02/2021 

RESAL2021/432 Decret caducitat i incoació sancionador 26/02/2021 

RESAL2021/433 Decret d'Alcaldia de rectificació d'error material 26/02/2021 

RESAL2021/434 Resolució modificació contracte obres antic centre parroquial 26/02/2021 

RESAL2021/435 Resolució incoació rp 26/02/2021 

RESAL2021/436 Decret d'aixecament del reparament 26/02/2021 

RESAL2021/437 Decret convalidació omissió fiscalització 26/02/2021 

RESAL2021/438 Resolució adhesió al registre de grups d'interès de Catalunya 26/02/2021 

 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Recursos Humans i Organització 
 
3.1.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 
 
Fets: 
 
Atès que el Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, reconeix als estudiants universitaris 
el dret a completar la seva formació mitjançant la realització de pràctiques acadèmiques 
externes, ja siguin curriculars o extracurriculars, amb l'objectiu de complementar els 
coneixements teòrics i pràctics adquirits amb la seva formació acadèmica, afavorir la 
seva preparació per a l'exercici d'activitats professionals i fomentar la seva capacitat 
emprenedora. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar estan 
interessats a col·laborar en la formació pràctica dels estudiants d’aquesta universitat. 
 
Que, amb la finalitat d'establir els termes d'aquesta col·laboració, ambdues parts estan 
interessades a subscriure un conveni de cooperació educativa, el text literal del qual es 
transcriu com a annex a aquesta proposta. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la cap de Recursos Humans d’aquest 
Ajuntament, que consta a l’expedient. 
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Vist l’informe de Secretaria que també consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni marc de cooperació entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, 
que consta com a annex a aquesta proposta, juntament amb la fitxa degudament 
complimentada per iniciar aquesta col·laboració. 
 
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 cooperació entre la Universitat Autònoma de Barcelona 
i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, 
que consta com a annex a aquesta proposta. 

 
Segon.- Nomenar com a membres de la comissió de seguiment per al control d’aquest 
conveni a la cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  
 
ANNEX 
 
CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES 
PEL CÒMPUT DE CRÈDITS 
REUNITS 
 
D'una part, el senyor Francisco Javier Lafuente Sancho, Rector Magnífic de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB), amb NIF Q0818002H, amb domicili a campus uni-
versitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), en ús de les facultats atribuïdes 
per l’article 75, lletra m) dels Estatuts de la UAB, les quals exerceix en virtut del seu 
nomenament com a rector d’aquesta universitat pel Decret de la Generalitat de Catalu-
nya 131/2020, de 10 de Novembre, i en el seu nom, segons la resolució de 24 de juliol 
de 2012, per la qual s’autoritza la subscripció de convenis de cooperació educativa amb 
empreses i altres institucions per a la realització de pràctiques externes pel còmput de 
crèdits, la senyora Marta Bertrán Tarrés, degana de la Facultat de Ciències de l’Educació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
D’altra part, el/la senyor/a (.....................................................................), com a (.
 ....................................................................................................................................... 
), en 
nom i representació de l’entitat col·laboradora (......................................................), do-
miciliada a (................................) de (......................) codi postal (..........), amb  NIF (
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 ....................................................................................................................................... 
). i telèfon 
.............................. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i 
 
MANIFESTEN 
 
Que vista la necessitat de regular el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants universitaris i de conformitat del què disposa el Reial Decret 
592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris, les parts subscriuen aquest document i 
 
ACORDEN 
 
Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s’han de 
desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que estudiants de la UAB han de 
dur a terme per a la seva formació en l’entitat col·laboradora. Les pràctiques han d’anar 
encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de propor-
cionar-li una formació completa i integral. 
 
Segon. L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat 
amb el projecte formatiu que es detalla en el conveni específic que se signa amb l’estu-
diant, en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar. 
 
Les parts, juntament amb l’estudiant, han de signar un conveni específic que forma part 
inseparable d’aquest conveni marc, pel qual es regula el projecte formatiu de les pràcti-
ques, així com la durada i el règim de realització. 
 
Tercer. El calendari i l’horari previstos per a la realització de les pràctiques són compati-
bles amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l’estudiant 
a la universitat. 
 
En qualsevol cas, l’estudiant té dret al règim de permisos següent: 
 

a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant té permís tot el dia en què té lloc 
l’examen. 

b. Per tutoria. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria. 
c. Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant té permís les hores indispensables 

per a la presentació dels treballs acadèmics. 
d. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la 

Universitat. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les 
sessions i per a participar en els processos electorals que corresponguin. 

e. Per visita mèdica. L’estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita 
mèdica. 

f. Per altres supòsits aprovats conjuntament per l’entitat col·laboradora i la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. 
 
L’estudiant ha d’informar l’entitat col·laboradora amb prou antelació d’aquelles absèn-
cies que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents. 
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Les hores de pràctiques que no s’hagin pogut dur a terme a causa d’un permís poden 
comportar una ampliació de la data d’acabament de l’estada de pràctiques equivalent al 
temps gaudit al permís, sempre que l’ampliació es comuniqui amb anterioritat a la fina-
lització del període inicialment pactat a la UAB 
 
Quart. L’entitat col·laboradora es compromet a designar una persona tutora que s’en-
carregui de vetllar per la formació de l'estudiant i de fixar el pla de treball segons el pro-
jecte formatiu. L’entitat col·laboradora es compromet a informar l’estudiant de l’organit-
zació i el funcionament de l’entitat i de la normativa d’interès, especialment la relativa a 
seguretat i riscos laborals. 
 
Així mateix, l’entitat col·laboradora es compromet a tractar les dades de l’estudiant 
d’acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a 
l’estudiant les dades necessàries per tal que pugui exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició. 
 
Cinquè. La persona tutora designada per l’entitat col·laboradora s’ha de coordinar amb 
la persona tutora interna designada per la Universitat segons el procediment establert. 
 
La persona tutora designada per l’entitat col·laboradora ha d’emetre un informe final per 
a valorar l’estada de pràctiques de l’estudiant. Aquest informe s’ha de lliurar a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de 
finalització de l’estada de pràctiques i s’ha d’ajustar al model d’informe disponible a la 
web de la Universitat (http://www.uab.cat/ciencies-educacio --> PRACTICUM --> Altres: 
Informes d’avaluació). 
 
En el cas que la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora designada 
per l’entitat col·laboradora acordin la necessitat d’un informe intermedi, la persona tutora 
designada per l’entitat col·laboradora l’ha d’omplir d’acord amb el model disponible a la 
web de la Universitat i l’ha de lliurar a la Universitat Autònoma de Barcelona en el termini 
de 15 dies a comptar des de la superació de la meitat del temps d’estada de pràctiques 
de l’estudiant. 
 
El reconeixement de la tasca de la persona designada com a tutora externa per part de 
la Universitat Autònoma de Barcelona es realitzarà conforme el què disposa la normativa 
que regula el personal col·laborador docent. 
 
Les dades personals de la persona designada com a tutor o tutora de l’entitat col·labo-
radora formen part d’un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar el desenvolupa-
ment de l’objecte d’aquest conveni i fer el seguiment de l’evolució dels estudiants. De 
conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter per-
sonal, les persones designades com a tutores poden exercir els drets d’accés, rectifica-
ció, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, edifici del Rectorat del campus de Bellaterra de la UAB. 
 
Sisè. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l’entitat col·laboradora en la data acor-
dada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l’entitat col·la-
boradora, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per a acon-
seguir el desenvolupament de l’estada de pràctiques. 
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Així mateix, l’estudiant es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la informa-
ció interna de l’entitat col·laboradora on ha de desenvolupar l’estada de pràctiques i a 
guardar secret professional sobre les seves activitats, tant durant l’estada com un cop 
l’hagi finalitzat. 
 
Setè. Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, l'estudiant ha d’elaborar una memòria 
final, segons el model establert per la Universitat, de conformitat amb el que s’estableixi 
en cada conveni específic. 
 
Si la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora designada per l’entitat 
col·laboradora acorden la necessitat que l’estudiant elabori un informe intermedi, l’estudi-
ant ha d’elaborar i lliurar l’informe intermedi a la UAB de conformitat amb el que s’estipuli 
al conveni específic. 
 
Així mateix, l’entitat col·laboradora es compromet a facilitar a l’estudiant un informe en el 
que consti on ha dut a terme l’estada de pràctiques amb menció expressa de l’activitat 
desenvolupada, la durada i seu el rendiment. 
 
Vuitè. La realització de l’estada de pràctiques no suposa l'assumpció per a les parts d'o-
bligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i en cap cas 
no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l’entitat col·laboradora, tal com 
s’estableix a l’article 2 del R.D. 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris. 
 
Novè. En la data de signatura del conveni específic l’estudiant acredita que té subscrita 
una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil. 
 
Desè. L’incompliment dels termes establerts en el present conveni marc, als annexos, 
als convenis específics que se subscriguin a la seva empara i/o a les disposicions legal-
ment aplicables, s’ha de comunicar a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona amb una antelació mínima d’una setmana, amb la voluntat 
de rescindir anticipadament el present conveni. 
 
Així mateix, la Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si detecta que al-
guna de les parts incompleix els acords establerts en aquest conveni marc i/o en els 
convenis específics que se subscriguin a la seva empara així com a la normativa apli-
cable. 
 
Onzè. D’acord amb el que disposa l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, aquest conveni tindrà una vigència de 4 cursos acadè-
mics. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants del 
conveni podran acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a 4 cursos aca-
dèmics més. La relació s’iniciarà el curs acadèmic 2020-2021. 
 
Les causes de resolució d’aquest conveni són les previstes en aquest conveni marc i en 
el conveni específic subscrit a l’empara d’aquest, així com les previstes a la legislació 
aplicable. 
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Dotzè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l’aplicació, la interpretació o l’execució 
d’aquest conveni marc, així com dels convenis específics que se subscriguin a la seva 
empara, s’ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts 
renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona. 
 
Tretzè. La UAB i l’entitat col·laboradora poden fer difusió pública de la subscripció 
d’aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col·labo-
ració establerta entre les parts. 
 
I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per duplicat, al lloc i en la data 
assenyalats. 
 
 
 

 
 
Fitxa del centre 
 
Centre 
 
La Masoveria 

 
Responsable del centre 
 
Tècnic de Joventut 
 

 
Adreça 
 
Riera Gavarra s/n 
 

 
Població Canet de Mar   Codi Postal 08360
                Telèfon 937954625
 Fax  
  Correu electrònic -
  @ canetdemar.cat 
Web 
 
www.canetjove.cat 
 

 
Administració de la qual depèn 
 
Ajuntament de Canet de Mar 
 

 
Horari del centre 
 

PROPOSTA PER SER CENTRE DE PRÀCTIQUES 
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De dimarts a dissabte 16.30 a 20.30 - Matins treball intern 
 

 
Breu descripció de les activitats que s’hi duen a terme: 
Equipament juvenil de Canet de Mar: activitats suport a l'estudiant; activitats foment par-
ticipació juvenil; activitats suport transició escola-treball; activitats lleure juvenil alternatiu; 
dinamització informació juvenil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades d’interès per formar part de la xarxa de centres de pràctiques: 
 
Titulació o titulacions que creieu que responen més a les característiques del vostre cen-
tre: 
 

Graus Nombre d’estudiants que podeu acollir 
Grau en Pedagogia 1 
Grau en Educació Social 1 
Grau en Educació Primària  
Grau en Educació Infantil  

 
Màster Oficial Nombre d’estudiants que podeu acollir 
Màster de Formació de Professorat d’edu-
cació secundària i batxillerat, formació 
professional i ensenyaments d’idiomes 

 

Màster en Biblioteca Escolar i 
Promoció de la Lectura 

 

Màster en Psicopedagogia  
 
Possibles activitats per compartir amb els estudiants 
 
Coordinació i programació d'actvitiats; desenvolupament i concreció Pla Locacde 
Joventut; activitats de suport a l'estudiant; activitats de dinamització juvenil; dinamitza-
ció informació juvenil 
activitats foment participació juvenil; activitats suport transició escola-treball; activitats 
lleure juvenil alternatiu; gestió equipament de joventut 
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En el cas del Màster de Formació de Professorat d’educació secundària i batxillerat, for-
mació professional i ensenyaments d’idiomes, indiqueu les especialitats que us podrien 
interessar: 

 
 
 
Documentació que cal annexar: 
 

- Carta explicativa de la idoneïtat del centre 
Documentació relativa al centre (PEC, Estatuts, etc.) 

- Carta del responsable del centre, institució o projecte que indiqui: la disposició a signar 
un conveni de col·laboració amb la UAB, l’assignació d’un tutor/a responsable del pràc-
ticum i les tasques o funcions que, en principi, es desenvoluparien 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
3.2. Secretaria 

 
3.2.1. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA EN EL CONTRACTE DERIVAT 
D’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE PER A LA POLICIA LO-
CAL.  
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 12 de setembre de 2018, va 
acordar disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a l’acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02) i aprovar les 
condicions especifiques d’execució del contracte derivat per l’adquisició d’un vehicle 
amb destinació a la Policia Local. 
 
Atès que en el mateix acord, es va adjudicar el contracte derivat de l’acord marc de 
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 201602) Lot 
1, Sublot 1.13, per a la compra d’una furgoneta dièsel marca NISSAN model NV300 
Combi 6 L2 H1 1.6 dCi 92 kW (125 cv) S&S bàsic, a favor de la mercantil Romauto Grup 
Concessionaris, SL, proveïda del CIF B08633950, per un import de 19.554,30 €, IVA 
exclòs el qual puja un import de 4.106,40 €, de conformitat amb els termes establerts a 
l’acord marc formalitzat en data 15 de gener de 2018, així com amb l’oferta presentada 
en data 26 de juliol de 2018. 
 
Atès que en data 27 de setembre de 2018, l’adjudicatària Romauto Grup Concessiona-
ris, SL va dipositar una garantia definitiva en metàl·lic per a l’execució del contracte, la 
qual pujava un import de 977,71 €. 
 
Atès que segons disposa la clàusula dotzena de les condicions especifiques d’execució 
del contracte, el termini de garantia del present contracte és de 2 anys des de la recepció 
del vehicle,  transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Ajuntament, quedarà 
extingida la responsabilitat del contractista.  
 
Atès que el lliurament del vehicle policial amb matrícula 3974 KRT, es va fer en data 19 
de febrer de 2019. 
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Vist l’informe emès en data 22 de febrer d’enguany, per l’Inspector cap de la Policia 
Local, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 46/2021 de 24 de febrer d’enguany, emès pel tresorer mpal. de l’Ajun-
tament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de data 8 de març d’enguany, emès per la cap del servei de secretaria i 
contractació de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació en 
metàl·lic en data 27 de setembre de 2018 per la mercantil Romauto Gup Concessionaris, 
SL amb CIF núm. A08633950, i que puja un import de 977,71 €. 
 
Segon.- Comunicar a l’interessat que l’Ajuntament realitzarà la devolució mitjançant 
transferència bancària, a quin efecte l’interessat haurà de designar un compte bancari 
aportant full de tercers degudament completat i segellat per l’entitat.  
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
3.3. Acció Social i Ciutadania 

 
3.3.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS BSGG7_2021 
 
Vista la relació de despeses número BSGG07_2021 de data 11 de març de 2021 per 
import de 667,86€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta 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 prorrogat de l’exercici de 2020. 
 
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. 
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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. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG07_2021 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
 
 
 

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
  BSGG07_2021   11-03-21  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

51 - - subministraments/llum      245,77 €  Endesa energía SAU A81948077 

52 - - tractament odontològic      240,00 €  
ESPAI DENTAL CANET DE 

MAR                                            
38869082W 

53 - - subministraments/gas      182,09 €  El mateix - 

TOTAL            667,86 €      

 
Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
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. 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
No se’n presenten 
 
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  les 17:20 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


