
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 2 DE DESEMBRE DE 2010 

 
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: 9.10 hores 
Hora que acaba: 11.35 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc  Martín Casares 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Cinquena tinenta d’alcade: Coia Galceran Artigas 
Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 25.11.10 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació definitiva projecte d’obra ordinària per a la construcció d’un 

equipament destinat a edifici-residència per a persones amb disminució 
física i psíquica a la urbanització “el grau”, carrer mas el grau, s/n.  

4) Aprovació conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística per a l’organització de cursos de catala per a adults – curs 2010-
2011.  



 

 
 
 

5) Relació de decrets des del dia 15 fins al 19 de novembre de 2010 
6) Precs i preguntes 
 



 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 25.11.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 25 de novembre 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, es proposa la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 2 de desembre de 2010, per import de 
80.941,18 €, corresponent a la relació  de la mateixa data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2010, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 12 de maig de 2010. 
 
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 l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 2 de desembre de 2010 per 
import de 80.941,18 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.-  Aprovar la relació de despeses de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet, per import de 4.543,54 €. 
 
TERCER.- Comptabilitzar en el compte (413) “creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost” de l’organisme Autònom Ràdio Canet, la 
relació de despeses que s’adjunta per import de 23,90 €, fins la seva aprovació 
definitiva al pressupost, previ reconeixement extrajudicial de crèdits aprovat pel 
Ple. 
   
QUART.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost  de la Corporació Municipal de l’any 2010. 
 
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN EQUIPAMENT DESTINAT A EDIFICI-RESIDÈNCIA 
PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ FÍSICA I PSÍQUICA A LA 
URBANITZACIÓ “EL GRAU”, CARRER MAS EL GRAU, S/N.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 d’octubre de 2010, va 
acordar aprovar inicialment, i mitjançant tramitació d’urgència, el projecte bàsic i 



 

 
 
 

executiu per a la construcció d’un equipament destinat a Edifici-Resdiència per 
a persones amb disminució física i psíquica a la urbanització “El Grau”, carrer 
Mas el Grau, xx,  redactat per l’arquitecte, DSV, en el mes de juny de 2008. 
 
Atès que l’anunci de l’esmentada aprovació es va publicar al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 25 d’octubre de 2010, al Periódico de 
Catalunya de 19 d’octubre de 2010, al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya 
núm. 5739 de 21 d’octubre de 2010 i al tauler d’edictes de la Casa Consistorial, 
amb l’objectiu de sotmetre’l a la preceptiva informació pública. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública s’ha presentat una al·legació per 
part del Sr. BBG, el qual al·lega la nul·litat de ple dret de l’anterior acord.  
 
Atès que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentat projecte conté tots els 
requisits exigits per la normativa legalment aplicable, és a dir: 
 

 Acord d’aprovació inicial en base a un informe favorable emès pels 
serveis tècnics municipals en data 8 d’octubre de 2010. 

 Motivació de la urgència en l’acord d’aprovació inicial en base a la 
necessitat urgent de la inscripció de la fundació al Servei d’Inspecció del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 

 Submissió de l’acord a informació pública de conformitat amb l’establert 
a l’article 37 del ROAS. 

 
Atès que, per altra banda, el contingut tècnic del projecte en exposició pública 
tampoc ha estat objecte de cap al·legació. 
 
Atès que l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i 
procediment administratiu comú fixa de forma taxativa quins són els actes de 
les administracions públiques que són nuls de ple dret tractant-se d’un numerus 
clausus. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que 
disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Sanitat, Festes 
Populars i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades, en data 11 de novembre 
de 2010, pel Sr. BBG, per no haver acreditat algun vici de nul·litat dels fixats a 
l’art. 62, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació a 
l’acord d’aprovació inicial del projecte d’obra per a la construcció d’un 
equipament destinat a Edifici-Resdiència per a persones amb disminució física i 
psíquica a la urbanització “El Grau”, carrer Mas el Grau, XX, de Canet de Mar.  
 
SEGON.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu per a la construcció 
d’un equipament destinat a Edifici-Resdiència per a persones amb disminució 



 

 
 
 

física i psíquica a la urbanització “El Grau”, carrer Mas el Grau, s/n,  del 
municipi de Canet de Mar, redactat per l’arquitecte, DSV, en el mes de juny de 
2008. 
 
TERCER.- Disposar que, de conformitat amb allò establert a l’art. 38.2 ROAS, 
la present aprovació definitiva es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com al tauler 
d’edictes de la Casa Consistorial. 
 
4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSORCI PER 
A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER A L’ORGANITZACIÓ DE 
CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS – CURS 2010 – 2011 
 
Atès que el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), ofereix cursos 
de català per adults, en els diferents nivells d’aprenentatge  
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat de promoure l’ús social 
del català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l’aplicació 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener de política lingüística. 
 
Atès que les parts comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure l’ús 
social del català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a 
l’aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.  
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística que es transcriu a continuació: 
 

Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament 
de Canet de Mar per a l'organització de cursos de català per a adults  
 
REUNITS  
 
D'una banda, el senyor Francesc Teixidó Pont, president del Consell del CNL del 
Maresme.  
 
I d'una altra, el senyor Joaquim Mas Rius, alcalde de l'Ajuntament de Canet de 
Mar.  
 
ACTUEN  
 
El primer, en representació del Centre de Normalització Lingüística (CNL), per 
delegació del senyor Bernat Joan i Marí, president del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL).  
 
El segon, en virtut del que disposa l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de 
Catalunya.  
 
MANIFESTEN  
 



 

 
 
 

1. Que les parts comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure l'ús social 
del català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l'aplicació 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.  
 
2. Que l'Ajuntament de Canet de Mar té la intenció de realitzar cursos de català 
per a adults en col·laboració amb el CPNL i, per aquest motiu, les parts 
decideixen establir aquest conveni de col·laboració que reguli les relacions entre 
el CNL del Maresme i l'Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents  
 
PACTES  
 
1. El CPNL, a través del CNL del Maresme, es compromet a:  
 
a) Organitzar cursos de català adreçats a la població adulta.  
b) Contractar el professorat que impartirà els cursos.  
c) Establir les directrius tècniques i assessorar pedagògicament el professorat 
que imparteixi els cursos.  
 
2. Per la seva banda, l'Ajuntament de Canet de Mar es compromet a:  
 
a) Facilitar els locals adients on realitzar les funcions docents.  
b) Assumir el cost de les despeses generades per l'organització dels cursos i 
aportar al CPNL la quantitat que li correspongui, que s'especificarà en un 
document annex a aquest conveni.  
 
3. Les dades definitives dels cursos que es duguin a terme en cada període es 
concretaran en un document annex a aquest conveni, signat entre l'Ajuntament 
de Canet de Mar i el CPNL.  
 
4. Per a la coordinació i el seguiment d'aquest conveni es designarà una 
comissió formada per una representació de cadascuna de les parts.  
 
5. Aquest conveni té vigència des del dia 23/11/2010 fins al dia 22/11/2011. 
Transcorregut aquest període deixarà de tenir vigència, llevat que les parts 
manifestin documentalment la voluntat de prorrogar-lo durant un nou període.  
 
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest conveni en 
tres exemplars.  
 

Per tot això que, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística per poder impartir cursos de català per a adults, 
durant el període 2009-2010, a Canet de Mar.  
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.184 euros amb càrrec a la partida 41 49100 
22610 del pressupost municipal ordinari per a l’exercici 2010. 
 



 

 
 
 

TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i 
a la Intervenció i la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
 
5.- PUNTS URGENTS 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
5.1.- APROVACIÓ COMANDA DE GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS AL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I APROVACIÓ DELS CONVENIS TIPUS DE COOPERACIÓ 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 879/2006, de 18 d’octubre, es va 
resoldre aprovar el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal de 
Maresme per a la agregació de la contractació dels serveis de 
telecomunicacions. 
 
Atès que per Decret del president del Consell Comarcal del Maresme núm. 
415/06 de data 22 de desembre, ratificat en la Comissió Permanent del Ple de 
data 16 de gener de 2007, es va adjudicar el servei de telecomunicacions pel 
Consell Comarcal del Maresme i 28 ajuntaments més (entre ells l’Ajuntament 
de Canet de Mar) a favor de l’empresa AL-PI Telecomunicacions. 
 
Atès que el proper 31 de desembre de 2010 finalitza el contracte formalitzat 
amb l’empresa AL-PI Telecomunicacions, essent necessari procedir a la 
tramitació d’una nova contractació. 
 
Atès que aquest Ajuntament està satisfet amb els resultats de l’anterior 
comanda de gestió al Consell Comarcal del Maresme per a la contractació dels 
serveis de telecomunicacions. 
 
Atès que l’article 189 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals, per 
a dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
Atesos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 15 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 



 

 
 
 

públiques i del procediment administratiu comú, que reconeixen a les 
administracions locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i 
administrativa en assumptes d’interès comú mitjançant la figura de la comanda 
de gestió. 
 
Vist l’acord pres pel Ple del Consell Comarcal del Maresme, en sessió ordinària 
de data 16 de novembre de 2010, pel que s’aproven els convenis tipus de 
cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i diversos ajuntaments de la 
comarca per a la compra agregada dels serveis de telecomunicacions de veu 
(lot 1), mòbils (lot 2) i dades (lot 3), el contingut literal dels quals és el següent: 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA COMPRA 
AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE VEU (LOT 1) 
 
A Mataró, ................... de 2010 
 
REUNITS  
 
Per una part el Sr. Josep Jo i Munné, President del Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
Per altra part el Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Canet de Mar 
 
INTERVENEN 
 
El Sr. Josep Jo i Munné, en representació del Consell Comarcal del Maresme, 
segons acord del Ple de data 16 de novembre de 2010. 
 
El Sr. Joaquim Mas i Rius, en representació de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
segons acord de la Junta de Govern Local. de data 2 de desembre de 2010. 
 
EXPOSEN 
 
1r Que des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat d’agregar 
la demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori 
del Maresme amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.  
 
2n Que un dels subministres de comú utilització per tots els municipis són les 
telecomunicacions. 
 
3r Que l’article 189 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a 
terme sistemes d’adquisició centralitzada.  
 
4rt Que són competències de la comarca la cooperació, assessorament i 
coordinació dels Ajuntaments junt amb aquelles altres que li encarregui de 
gestionar els municipis.  
 



 

 
 
 

5è Que la via d’articular les relacions entre el Consell comarcal i els Ajuntaments, 
per assolir els interessos comuns,i com una tècnica adequada de cooperació entre 
les diverses administracions públiques és el conveni.  
 
6è Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’art. 57 de la llei 7/1985, 
de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 311 del decret 
179/95, de 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, i els articles 9 i 15 de la llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques del Procediment Administratiu Comú que reconeix a les administracions 
locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en 
assumptes d’interès comú mitjançant la figura de la comanda de gestió. 
 
7è Què les parts que intervenen en aquest conveni i acorden la comanda de la 
gestió de la contractació dels serveis de telecomunicacions al Consell Comarcal del 
Maresme mitjançant la transferència de l’activitat administrativa reduïda als 
aspectes materials i tècnics d’aquesta i amb subjecció a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
1ª OBJECTE 
 
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les 
quals l’Ajuntament de Canet de Mar, encomana al Consell Comarcal del Maresme 
la gestió de la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions de veu (lot 
1), mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, i junt amb tots 
aquells municipis del territori del Maresme que també s’adhereixin a la mateixa a fi 
d’obtenir estalvi econòmic i procedimental.  
 
2ª ÀMBIT SUBJECTIU 
 
El present Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Canet de Mar es 
farà extensible als organismes autònoms d’aquest entenent-se que qualsevol 
menció que es faci en el present Conveni de l’Entitat local, es farà extensible als 
seus organismes autònoms sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g) de la 
Llei de contractes del sector públic.  
 
3ª PROCEDIMENT 
 
El Consell Comarcal elaborarà l’expedient de contractació dels serveis de 
telecomunicacions des de l’elaboració del plec fins a la signatura del contracte, 
amb l’excepció de l’aprovació o disposició de la despesa. 
 
El procediment d’adjudicació (obert, negociat, menor) s’escollirà regularment en 
funció del preu del contracte, que serà el total dels imports de cada un dels 
Ajuntaments participants. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar designarà una persona de la seva organització per 
tal que exerceixi les tasques de interlocutor amb el Consell Comarcal per el 
seguiment del contracte de telecomunicacions. 
 
4ª APROVACIÓ DE LA DESPESA 
 



 

 
 
 

En base aquest Conveni l’aprovació i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar aprovarà la despesa de 46.257,50 € prevista per 
l’execució del contracte del servei de telecomunicacions durant el període d’1 de 
gener de 2011 al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrroga per 2 anys 
addicionals, i remetrà el document comptable A al Consell Comarcal. Un cop 
adjudicat el contracte l’Ajuntament aprovarà la disposició de la despesa mitjançant 
document comptable D. 
 
5ª RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
 
A partir de la signatura del contracte les relacions s’establiran entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el proveïdor. L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els 
serveis a l’Ajuntament de Canet de Mar d’acord amb el preu i condicions fixades en 
el contracte.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar pagarà en el termini màxim de dos mesos. 
 
6ª COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar comunicarà al Consell Comarcal del Maresme les 
incidències que es derivin del desenvolupament de l’execució del contracte pel seu 
coneixement i als efectes de constància administrativa  per una possible resolució. 
 
7ª DURACIÓ I RESOLUCIÓ 
 
La durada del conveni és des de la data de signatura fins el termini de 31 de 
desembre de 2013. En cas que l’Ajuntament de Canet de Mar se sumés a la 
pròrroga del contracte, el conveni quedaria així mateix prorrogat fins a 31 de 
desembre de 2015 sense necessitat d’acord exprés. 
 
En el cas que l’Ajuntament de Canet de Mar no donés compliment a les obligacions 
que li corresponen, el Consell Comarcal podrà denunciar el conveni formalitzat 
amb l’Ajuntament de Canet de Mar, produint efectes en el termini que s’acordi. 
 
8ª TRACTAMENT DE DADES  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar autoritza de forma explícita el Consell Comarcal del 
Maresme per a sol·licitar als operadors adjudicataris i tractar les dades relatives a 
consums, facturació, contractació de serveis complementaris i informacions 
anàlogues, necessàries per a la consecució de l’objecte del present o conveni o per 
a la preparació de nous processos de compra agregada.  
 
9ª JURISDICCIÓ COMPETENT  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment  
d’aquest conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu.  
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest 
document, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a __ de desembre de 2010. 
 



 

 
 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE ............ PER LA COMPRA AGREGADA DELS 
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS MÒBILS (LOT 2) 
 
A Mataró, ................... de 2010 
 
REUNITS  
 
Per altra part el Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Canet de Mar 
 
INTERVENEN 
 
El Sr. Josep Jo i Munné, en representació del Consell Comarcal del Maresme, 
segons acord del Ple de data 16 de novembre de 2010. 
 
El Sr. Joaquim Mas i Rius, en representació de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
segons acord de la Junta de Govern Local. de data 2 de desembre de 2010. 
 
EXPOSEN 
 
1r Que des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat d’agregar 
la demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori 
del Maresme amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.  
 
2n Que un dels subministres de comú utilització per tots els municipis són les 
telecomunicacions. 
 
3r Que l’article 189 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a 
terme sistemes d’adquisició centralitzada.  
 
4rt Que són competències de la comarca la cooperació, assessorament i 
coordinació dels Ajuntaments junt amb aquelles altres que li encarregui de 
gestionar els municipis.  
 
5è Que la via d’articular  les relacions entre el Consell comarcal i els Ajuntaments, 
per assolir els interessos comuns,i com una tècnica adequada de cooperació entre 
les diverses administracions públiques és el conveni.  
 
6è Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’art. 57 de la llei 7/1985, 
de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 311 del decret 
179/95, de 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, i els articles 9 i 15 de la llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques del Procediment Administratiu Comú que reconeix a les administracions 
locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en 
assumptes d’interès comú mitjançant la figura de la comanda de gestió. 
 
7è Què les parts que intervenen en aquest conveni i acorden la comanda de la 
gestió de la contractació dels serveis de telecomunicacions al Consell Comarcal del 
Maresme mitjançant la transferència de l’activitat administrativa reduïda als 
aspectes materials i tècnics d’aquesta i amb subjecció a les següents: 
 



 

 
 
 

CLÀUSULES 
 
1ª OBJECTE 
 
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les 
quals l’Ajuntament de Canet de Mar, encomana al Consell Comarcal del Maresme 
la gestió de la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions de mòbil 
(lot 2), mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, i junt amb 
tots aquells municipis del territori del Maresme que també s’adhereixin a la mateixa 
a fi d’obtenir estalvi econòmic i procedimental.  
 
2ª ÀMBIT SUBJECTIU 
 
El present Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Canet de Mar es 
farà extensible als organismes autònoms d’aquest entenent-se que qualsevol 
menció que es faci en el present Conveni de l’Entitat local, es farà extensible als 
seus organismes autònoms sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g) de la 
Llei de contractes del sector públic.  
 
3ª PROCEDIMENT 
 
El Consell Comarcal elaborarà l’expedient de contractació dels serveis de 
telecomunicacions des de l’elaboració del plec fins a la signatura del contracte, 
amb l’excepció de l’aprovació o disposició de la despesa. 
 
El procediment d’adjudicació (obert, negociat, menor) s’escollirà regularment en 
funció del preu del contracte, que serà el total dels imports de cada un dels 
Ajuntaments participants. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar designarà una persona de la seva organització per 
tal que exerceixi les tasques de interlocutor amb el Consell Comarcal per el 
seguiment del contracte de telecomunicacions. 
 
4ª APROVACIÓ DE LA DESPESA 
 
En base aquest Conveni l’aprovació i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar aprovarà la despesa de 46.257,50 € prevista per 
l’execució del contracte del servei de telecomunicacions durant el període d’1 de 
gener de 2011 al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrroga per 2 anys 
addicionals, i remetrà el document comptable A al Consell Comarcal. Un cop 
adjudicat el contracte l’Ajuntament aprovarà la disposició de la despesa mitjançant 
document comptable D. 
 
5ª RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
 
A partir de la signatura del contracte les relacions s’establiran entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el proveïdor. L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els 
serveis a l’Ajuntament de Canet de Mar d’acord amb el preu i condicions fixades en 
el contracte.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar pagarà en el termini màxim de dos mesos. 



 

 
 
 

 
6ª COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar comunicarà al Consell Comarcal del Maresme les 
incidències que es derivin del desenvolupament de l’execució del contracte pel seu 
coneixement i als efectes de constància administrativa  per una possible resolució. 
 
7ª DURACIÓ I RESOLUCIÓ 
 
La durada del conveni és des de la data de signatura fins el termini de 31 de 
desembre de 2013. En cas que l’Ajuntament de Canet de Mar se sumés a la 
pròrroga del contracte, el conveni quedaria així mateix prorrogat fins a 31 de 
desembre de 2015 sense necessitat d’acord exprés. 
 
En el cas que l’Ajuntament de Canet de Mar no donés compliment a les obligacions 
que li corresponen, el Consell Comarcal podrà denunciar el conveni formalitzat 
amb l’Ajuntament de Canet de Mar, produint efectes en el termini que s’acordi. 
 
8ª TRACTAMENT DE DADES  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar autoritza de forma explícita el Consell Comarcal del 
Maresme per a sol·licitar als operadors adjudicataris i tractar les dades relatives a 
consums, facturació, contractació de serveis complementaris i informacions 
anàlogues, necessàries per a la consecució de l’objecte del present o conveni o per 
a la preparació de nous processos de compra agregada. 
  
9ª JURISDICCIÓ COMPETENT  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment  
d’aquest conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu.  
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest 
document, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a __ de desembre de 2010. 
 
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA COMPRA 
AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE DADES (LOT 3) 
 
A Mataró, ................... de 2010 
 
REUNITS  
 
Per una part el Sr. Josep Jo i Munné, President del Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
Per altra part el Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Canet de Mar 
 
INTERVENEN 
 
El Sr. Josep Jo i Munné, en representació del Consell Comarcal del Maresme, 
segons acord del Ple de data 16 de novembre de 2010. 



 

 
 
 

 
El Sr. Joaquim Mas i Rius, en representació de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
segons acord de la Junta de Govern Local. de data 2 de desembre de 2010. 
 
EXPOSEN 
 
1r Que des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat d’agregar 
la demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori 
del Maresme amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.  
 
2n Que un dels subministres de comú utilització per tots els municipis són les 
telecomunicacions. 
 
3r Que l’article 189 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a 
terme sistemes d’adquisició centralitzada.  
 
4rt Que són competències de la comarca la cooperació, assessorament i 
coordinació dels Ajuntaments junt amb aquelles altres que li encarregui de 
gestionar els municipis.  
 
5è Que la via d’articular  les relacions entre el Consell comarcal i els Ajuntaments, 
per assolir els interessos comuns,i com una tècnica adequada de cooperació entre 
les diverses administracions públiques és el conveni.  
 
6è Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’art. 57 de la llei 7/1985, 
de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 311 del decret 
179/95, de 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, i els articles 9 i 15 de la llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques del Procediment Administratiu Comú que reconeix a les administracions 
locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en 
assumptes d’interès comú mitjançant la figura de la comanda de gestió. 
 
7è Què les parts que intervenen en aquest conveni i acorden la comanda de la 
gestió de la contractació dels serveis de telecomunicacions al Consell Comarcal del 
Maresme mitjançant la transferència de l’activitat administrativa reduïda als 
aspectes materials i tècnics d’aquesta i amb subjecció a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
1ª OBJECTE 
 
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les 
quals l’Ajuntament de Canet de Mar, encomana al Consell Comarcal del Maresme 
la gestió de la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions de dades 
(lot 3), mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, i junt amb 
tots aquells municipis del territori del Maresme que també s’adhereixin a la mateixa 
a fi d’obtenir estalvi econòmic i procedimental.  
 
2ª ÀMBIT SUBJECTIU 
 
El present Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Canet de Mar es 
farà extensible als organismes autònoms d’aquest entenent-se que qualsevol 



 

 
 
 

menció que es faci en el present Conveni de l’Entitat local, es farà extensible als 
seus organismes autònoms sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g) de la 
Llei de contractes del sector públic.  
 
3ª PROCEDIMENT 
 
El Consell Comarcal elaborarà l’expedient de contractació dels serveis de 
telecomunicacions des de l’elaboració del plec fins a la signatura del contracte, 
amb l’excepció de l’aprovació o disposició de la despesa. 
 
El procediment d’adjudicació (obert, negociat, menor) s’escollirà regularment en 
funció del preu del contracte, que serà el total dels imports de cada un dels 
Ajuntaments participants. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar designarà una persona de la seva organització per 
tal que exerceixi les tasques de interlocutor amb el Consell Comarcal per el 
seguiment del contracte de telecomunicacions. 
 
4ª APROVACIÓ DE LA DESPESA 
 
En base aquest Conveni l’aprovació i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar aprovarà la despesa de 46.257,50 € prevista per 
l’execució del contracte del servei de telecomunicacions durant el període d’1 de 
gener de 2011 al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrroga per 2 anys 
addicionals, i remetrà el document comptable A al Consell Comarcal. Un cop 
adjudicat el contracte l’Ajuntament aprovarà la disposició de la despesa mitjançant 
document comptable D. 
 
5ª RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
 
A partir de la signatura del contracte les relacions s’establiran entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el proveïdor. L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els 
serveis a l’Ajuntament de Canet de Mar d’acord amb el preu i condicions fixades en 
el contracte.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar pagarà en el termini màxim de dos mesos. 
 
6ª COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar comunicarà al Consell Comarcal del Maresme les 
incidències que es derivin del desenvolupament de l’execució del contracte pel seu 
coneixement i als efectes de constància administrativa  per una possible resolució. 
 
7ª DURACIÓ I RESOLUCIÓ 
 
La durada del conveni és des de la data de signatura fins el termini de 31 de 
desembre de 2013. En cas que l’Ajuntament de Canet de Mar se sumés a la 
pròrroga del contracte, el conveni quedaria així mateix prorrogat fins a 31 de 
desembre de 2015 sense necessitat d’acord exprés. 
 



 

 
 
 

En el cas que l’Ajuntament de Canet de Mar no donés compliment a les obligacions 
que li corresponen, el Consell Comarcal podrà denunciar el conveni formalitzat 
amb l’Ajuntament de Canet de Mar,  produint efectes en el termini que s’acordi. 
 
8ª TRACTAMENT DE DADES  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar autoritza de forma explícita el Consell Comarcal del 
Maresme per a sol·licitar als operadors adjudicataris i tractar les dades relatives a 
consums, facturació, contractació de serveis complementaris i informacions 
anàlogues, necessàries per a la consecució de l’objecte del present o conveni o per 
a la preparació de nous processos de compra agregada.  
 
9ª JURISDICCIÓ COMPETENT  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment  
d’aquest conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu.  
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest 
document, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a ___ de desembre de 2010. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa 
de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la comanda de gestió de la contractació dels serveis de 
telecomunicacions de veu (lot 1) de mòbils (lot 2) i de dades (lot 3) al Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
SEGON.- Aprovar els convenis de cooperació a formalitzar amb el Consell 
Comarcal del Maresme per a la compra agregada dels serveis de 
telecomunicacions de veu (lot 1) de mòbils (lot 2) i de dades (lot 3). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa global i màxima de 46.257,50 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària núm. 20.92000.22200 del pressupost 
municipal per a l’any 2011, la qual es repartirà de la manera següent: 
 

 Lot 1 veu:  16.231,00 € 
 Lot 2 mòbil: 16.238,50 € 
 Lot 3 dades: 13.788,00 € 

 
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde de la Corporació per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
 



 

 
 
 

6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 8 FINS AL DIA 12 DE NOVEMBRE 
DE 2010 
 
Núm. Data Resum Observacions 

950 15/11/2010 Execució sentència número 123/2007  Alcalde 
951 15/11/2010 Lloguer envelat festival oriental Sílvia Tamayo 
952 15/11/2010 Baixa caducitat estrangers Alcalde 
953 16/11/2010 Cinquena certificació gespa Alcalde 
954 17/11/2010 Reversió nínxol Cati Forcano 
955 17/11/2010 Reversió nínxol Cati Forcano 
956 17/11/2010 Reversió nínxol Cati Forcano 
957 17/11/2010 Reversió nínxol Cati Forcano 
958 17/11/2010 Despeses setmanals Alcalde 
959 17/11/2010 Correcció errada contracte realització vídeo 

recuperació memòria oral 
Alcalde 

960 17/11/2010 Llicències gas natural Cati Forcano 
961 17/11/2010 Designació lletrada recurs ordinari 340/2010 Alcalde 
962 18/11/2010 Modificació pressupost mitjançant generació crèdits Alcalde 
963 18/11/2010 Targeta aparcament disminució Cati Forcano 
964 18/11/2010 Incoació expedients trànsit Alcalde 
965 18/11/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
966 19/11/2010 Venda de nínxol Cati Forcano 
967 19/11/2010 Aprovació IRPF mes d'octubre Alcalde 
968 19/11/2010 Aprovació manament pagament a justificar Alcalde 
969 19/11/2010 Encàrrec auditoria escola bressol Alcalde 

 
6.- 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 11.35 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


