
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 7 DE JUNY DE 2012 

 
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: 19.20 hores 
Hora que acaba: 20.20 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique. 
 

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

Local de data 31.05.12 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Acceptació atorgament ajuts individuals de menjador curs i pagament als 

centres educatius dels imports corresponents al primer trimestre del curs 
2011-2012 

4) Rectificació error aritmètic acord núm. 5 de la Junta de Govern Local de 17 
de maig de 2012 

5) Aprovació revisió de preus contracte servei salvament i prevenció a les 
platges de Canet de Mar anys 2011-2012 

6) Aprovació pròrroga del contracte per a la prestació del servei de grua per a 
la retirada de vehicles de la via pública 

7) Aprovació adhesió acord marc per la prestació de serveis de gestió dels 
residus especials municipals que es recullen a les deixalleries 

8) Aprovació conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la 
implementació de mesures formatives per lluitar contra la crisi 



 

 

 

9) Aprovació conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme 
per dur a terme tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (Aedes 
Albopictus) al municipi 

10) Ratificació convenis amb el Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de 
Radiocomunicació d’Emergències i Seguretat de Catalunya i per a la cessió 
d’ús del programari de gestió i suport als processos de les policies locals 
denominat SIPCAT 

11) Aprovació atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA 
per a la substitució de T presa en càrrega C/ Eusebi Golart, xx 

12) Aprovació atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA 
per a la substitució de T presa en càrrega C/ Oliver, xx 

13) Aprovació atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA 
per a la substitució de T presa en càrrega C/ Sant Josep Oriol, xx 

14) Relació de decrets des del dia 21 fins al dia 25 de maig de 2012 
15) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L‘ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 31.05.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 31 de maig de 2012 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.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  07 de juny de 2012, de l’Ajuntament  per 
import de 109.983,43 €, i de l’Organisme Autònom Radio Canet per import de 
11,87 € corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
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 
2011, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de gener de 2011. 
 
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 de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 07 d juny de 2012, per import 
de 109.983,43 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 



 

 

 

SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 07 d juny de 2012, per import 
de 11,87 € corresponent al l’Organisme Autònom Radio Canet. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2012. 
 
3.- ACCEPTACIÓ ATORGAMENT AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR 
CURS I PAGAMENT ALS CENTRES EDUCATIUS DELS IMPORTS 
CORRESPONENT ALS PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2011-2012 
 
Atès que en data 5 de març de 2012 es rep notificació del Consell Comarcal del 
Maresme sobre la resolució de l’atorgament dels ajuts individuals de menjador. 
 
Vist que en data 4 d’abril de 2012 es rep notificació del consell comarcal del 
Maresme sobre la resolució  del segon atorgament extraordinari per a alumnes 
nouvinguts.  
 
Atès l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació: 
 

En data 5 de març de 2012 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució de l’atorgament dels ajuts individuals de menjador.  
Posteriorment en data 4 d’abril de 2012 es rep notificació del Consell Comarcal 
sobre la resolució del segon atorgament extraordinari per a alumnes nouvinguts. 
 
 Al municipi de Canet de Mar s’ha presentat un total de 147 sol·licituds,  62 de les 
quals reben l’atorgament d’ajut de menjador per part del Consell Comarcal del 
Maresme, segons el resum següent: 
  
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 30 alumnes 16.461,00€ 
Escola Turó del drac 16 alumnes   8.521,90€ 
Col·legi Yglesias 8  alumnes   3.289,10€ 
Col·legi Sta. Rosa de  Lima 5  alumnes   2.743,50€ 
Institut Lluís Domènech i 
Montaner 

2  alumnes      657,20€ 

Col·legi Immaculada (Vilassar de 
Mar) 

1 alumne      548,70€ 

 
L’import d’aquests ajuts és de 548,70€ anuals per als alumnes que cursen 
Educació Infantil i Educació Primària i 328,60€ per als alumnes que cursen 
Educació Secundària Obligatòria. Per a la convocatòria d’alumnes nouvinguts 
l’import de l’ajut atorgat és de 291,40€. L’import final dels ajuts atorgats al 
municipi de Canet de Mar,  tenint en compte que el Consell Comarcal del 
Maresme liquida directament l’import de les beques del alumnes que estiguin en 
serveis gestionats pel mateix consell a les empreses concessionàries ( cas de 
l’Institut Lluís Domènech i Montaner), és de 31.564,20€.   
 
El Consell Comarcal del Maresme ingressa trimestralment l’import corresponent 
a aquests ajuts en un compte de l’Ajuntament de Canet de Mar i aquest 
distribueix els imports corresponents al diferents centres educatius. 
 



 

 

 

Tanmateix el Consell Comarcal del Maresme liquida directament l’import de les 
beques del alumnes que estiguin en serveis gestionats pel mateix consell a les 
empreses concessionàries. Aquest és el cas de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner.   
 
S’ha rebut l’ingrés de 10.521,40€ corresponents al pagament 1r trimestre.  
L’ingrés d’aquest import es fa en base al càlcul d’un terç en relació a l’atorgament 
inicial. Posteriorment, un cop justificats els ajuts, el Consell Comarcal aplica les 
regularitzacions corresponents a les reassignacions, trasllats i altres incidències.  
El detall dels imports que caldrà fer efectius als diferents centres , tenint en 
compte l’atorgament inicial és: 
 

Centre Import ajuts Import 1r trimestre 
Escola Misericòrdia 16.461,00€ 5.487,00€ 
Escola Turó del drac 8.521,90€ 2.840,63€ 
Col·legi Yglesias 3.289,10€ 1.096,37€ 

Col·legi Sta. Rosa de Lima 2.743,50€ 914,50€ 
Col·legi Immaculada 548,70€ 182,90€ 
Total  31.564,20€ 10.521,40€ 

 
Vist això i un cop examinada la documentació de referència, de conformitat 
amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió dels ajuts individuals de menjador als 
diferents alumnes de Canet de Mar per al cus2011-2012 per import de 
31.564,20€. 
 
SEGON.- Reconèixer la obligació de transferir als diferents centres educatius 
on es troben escolaritzats els diferents alumnes els imports corresponents..  
 
TERCER.- Efectuar el pagament corresponent al primer trimestre del curs 11-
12 als diferents centres educatius segons el detall següent i d’acord amb 
l’ingrés efectual pel consell comarcal del Maresme.  
 

Centre Import ajuts Import 1r trimestre 

Escola Misericòrdia 16.461,00€ 5.487,00€ 
Escola Turó del drac 8.521,90€ 2.840,63€ 
Col·legi Yglesias 3.289,10€ 1.096,37€ 
Col·legi Sta. Rosa de Lima 2.743,50€ 914,50€ 
Col·legi Immaculada 548,70€ 182,90€ 
Total  31.564,20€ 10.521,40€ 

 
QUART.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria 
Municipal.  
 
4.- RECTIFICACIÓ ERROR ARITMÈTIC ACORD NÚM. 5 JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 17 DE MAIG DE 2012 
 



 

 

 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de maig de 2012 va 
acordar aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de 
neteja de les dependències municipals amb efectes 1 d’abril de 2012, suposant 
això que des de l’esmentada data i fins al 31 de març de 2013, el preu del 
contracte queda fixat en 203.529,76 € IVA exclòs el qual puja un import de 
36.635,36 € (20.013,76 € al mes IVA inclòs). 
 
Atès que l’IPC aplicat ha estat el publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a 
abril de 2012, això és el 2,1%. 
 
Atès que a l’hora d’aplicar aquest percentatge a l’import anual del contracte per 
a la prestació del servei de neteja de les dependències municipals es va produir 
un error aritmètic, doncs l’augment del 2,1% sobre els 199.936,77 € que és el 
preu anual sense IVA fins al mes d’abril de 2012 dóna un resultat de 
204.135,44 € i no 203.529,76 €. Així mateix, si s’aplica el 2,1% d’increment 
sobre l’IVA que fins a l’abril de 2012 era de 35.988,61 € a l’any, resulta un IVA 
de 36.744,37 € i no 36.635,36 €. 
 
Atès que de conformitat amb allò que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic i del procediment administratiu 
comú, les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Rectificar l’error aritmètic existent en l’acord número 5 pres per la 
Junta de Govern Local en sessió de data 17 de maig de 2012, en el sentit que 
allà on diu:  
 
PRIMER.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de 
neteja de les dependències municipals amb efectes 1 d’abril de 2012, suposant 
això que des de l’esmentada data i fins al 31 de març de 2013, el preu del 
contracte queda fixat en 203.529,76 € IVA exclòs el qual puja un import de 
36.635,36 € (20.013,76 € al mes IVA inclòs). 
 
Ha de dir: 
 
PRIMER.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de 
neteja de les dependències municipals amb efectes 1 d’abril de 2012, suposant 
això que des de l’esmentada data i fins al 31 de març de 2013, el preu del 
contracte queda fixat en 204.135,44 € IVA exclòs el qual puja un import de 
36.744,37 € (20.073,32 € al mes IVA inclòs). 
 
SEGON.- Que es notifiqui aquest acord a tots els interessats, així com a la 
Intervenció i la Tresoreria municipal als efectes escaients. 
 
5.- REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE SERVEI DE PREVENCIÓ I 
SALVAMENT A LES PLATGES DE CANET DE MAR 



 

 

 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de maig de 2011, va 
acordar adjudicar el contracte per a la prestació del servei de prevenció i 
salvament a les platges de Canet de Mar, a l’empresa Pro-Activa Serveis 
Aquàtics, SL, pel preu de 176.952,00 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 
31.851,36 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars, així com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi 
licitador. 
 
Atès que en data 3 de juny de 2011 es va procedir a la formalització de 
l’esmentat contracte mitjançant document administratiu, la durada del qual es 
fixà en 2 anys, durant la temporada d’estiu, per bé que podrà ser prorrogat per 
1 any més. 
  
Atès que la clàusula segona del contracte de prestació del servei de prevenció i 
salvament a les platges de Canet de Mar signat en data 3 de juny de 2011 
disposa que el preu es revisarà, després del seu primer any de vigència, 
conforme l’índex estatal de preus al consum, publicat per l’Institut Nacional 
d’Estadística a 31 de desembre. 
 
Atès que revisat l’índex de preus interanual del mes de desembre publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística, es constata que aquest ha quedat fixat en un 
2,4%. 
 
Atès que l’interventor municipal ha donat el vistiplau a aquesta proposta 
d’acord. 
 
Atès que de conformitat amb allò establert a la disposició transitòria primera del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, en haver-se adjudicat aquest 
contracte amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Text refós, quant als 
seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de 
pròrrogues, es regeix per la normativa anterior, això és la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a 
l’article 77 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, així com a l’article 104 i concordants del Reial decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de 
prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar, suposant això que des 
del mes de juny de 2012 i fins al mes de juny de 2013, el preu del contracte a 
l’any queda fixat en 60.399,62 € IVA exclòs el qual puja un import de 10.871,93 
€. 
 



 

 

 

SEGON.- Comunicar el present acord a la contractista i a la Tresoreria 
municipal als efectes oportuns. 
 



 

 

 

6.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 d’abril de 2010, va 
acordar adjudicar el concurs convocat per a la contractació del servei de grua 
per a la retirada de vehicles de la via pública de Canet de Mar, a l’empresa 
Grues Alt Maresme, SL, proveïda del NIF xxxx pel preu cert i global de 
60.999,84 €, IVA inclòs, de conformitat amb el plec de clàusules 
administratives, particulars i la seva plica, en especial pel que fa a les millores 
ofertades. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 d’abril de 2012, va 
acordar prorrogar l’anterior contracte fins al 30 d’abril de 2012. 
 
Atès que actualment s’està en la fase de preparació del nou contracte, en 
concret, s’està elaborant el plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars que haurà de regir la contractació, estant previst que es pugui 
aprovar properament per la Junta de Govern Local. 
 
Atès que és necessari prorrogar l’anterior contracte pel temps indispensable 
fins que no s’hagi formalitzat un nou contracte. 
 
Atès que la contractista ha seguit prestant el servei tot i haver-se acomplert el 
seu termini amb la qual cosa demostra la seva conformitat amb la pròrroga. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i allò que disposa l’article 198.1 del 
reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la 
llei de contractes de les Administracions Públiques, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Subscriure una pròrroga instrumental del contracte per a la prestació 
del servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública, amb efectes 1 
de maig de 2012 i pel temps indispensable fins que es formalitzi un nou 
contracte per a la prestació d’aquest servei i com a màxim fins al 31 d’agost de 
2012, data en la qual s’haurà d’haver formalitzat el nou contracte per a la 
prestació del servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública de 
Canet de Mar. 
 
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint 
per totes i cadascuna de les clàusules fixades en el contracte formalitzat en 
data 30 d’abril de 2008. 
 
TERCER.- Facultar tan àmpliament com sigui menester el Sr. Alcalde per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 



 

 

 

7.- ADHESIÓ A L’ACORD MARC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
GESTIÓ DELS RESIDUS ESPECIALS MUNICIPALS QUE ES RECULLEN A 
LES DEIXALLERIES 
 
Atès que en data 29 de juliol de 2011, es va formalitzar un conveni entre 
l’Agència de Residus de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis, per a l’establiment de les bases i condicions 
per a la licitació d’un acord marc per a la gestió dels residus especials 
municipals recollits a la deixalleria. 
 
Atès que en base a l’anterior conveni, en data 14 d’octubre de 2011, el director 
de l’Agència de Residus de Catalunya incoà el corresponent procediment de 
licitació. 
 
Atès que una vegada tramitat el procediment de licitació, en data 2 de maig de 
2012, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, ha resolt adjudicar 
l’acord marc per al servei de gestió de residus especials municipals procedents 
de les deixalleries de Catalunya a les empreses següents: 
 

 Ecocat, SL 
 Griñó Ecològic, SA 
 Ecológica Ibérica y Mediterranea, SA 
 FCC Ambito, SL 
 TMA Grupo F. Sanchez 
 Saica Natur Noreste, SL 
 Bidones JP Garcia, SL 
 Befesa gestión de residuos industriales, SL 

 
Atès que a aquesta Corporació l’interessa beneficiar-se de l’anterior acord 
marc, ja que necessita prestar el servei i aquesta és l’opció més viable 
econòmicament, fet que és necessari contemplar dins en el marc d’ajustos 
pressupostaris en el que l’Ajuntament està immers 
 
Atès que l’art. 198.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic disposa que 
només es podran celebrar contractes basats en un acord marc entre els òrgans 
de contractació i les empreses que n’hagin estat originàriament parts. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adherir-se a l’acord marc per a la prestació del servei de gestió de 
residus especials municipals procedents de les deixalleries de Catalunya 
formalitzat entre l’Agència de Residus de Catalunya i les empreses que han 
resultat adjudicatàries en la licitació.  
 



 

 

 

SEGON.- Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya i a totes 
les empreses que han resultat adjudicatàries en la licitació convocada a 
l’efecte. 
 
8.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES FORMATIVES 
PER LLUITAR CONTRA LA CRISI 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar 
el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011 (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula 
l’acció concertada entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la 
província que s’hi adhereixin. Aquest Protocol va ser modificat pel Ple de 30 
d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 12/5/2009). 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 22/12/2011 va aprovar 
el Règim transitori aplicable al Protocol anterior (BOPB de 3/1/2012), que 
amplia la seva vigència i efectes fins a l’aprovació d’un nou Protocol o 
instrument equivalent i que també preveu l’aprovació del Règim de concertació 
de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla i del Catàleg de suport 
d’aquest àmbit, i l’obertura de la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació 
de recursos.  
 
Atès que, en compliment de l’apartat 5.1 d’aquest Règim transitori, la Junta de 
Govern de la Diputació, el 26/1/12, ha aprovat el Règim de concertació de 
l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de concertació. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat a la Diputació per a aquest 
exercici la concertació d’ajut econòmic per a l’actuació Curs de preparació per a 
les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà. 
 
Atès que un dels aspectes que més preocupa a tots els ens locals és la 
població dels seus municipis que no ha assolit el títol de Graduat d’Educació 
Secundària i que, per tant, no pot continuar els seus estudis, la qual cosa fa 
que tinguin moltes dificultats per trobar feina. 
 
Atès que després de constatar que actualment les persones que més pateixen 
les situacions d’atur són aquelles que no disposen de cap titulació del Sistema 
d’Educació Formal, des de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació 
de Barcelona es planteja ajudar els municipis a organitzar aquests cursos per 
tal de donar resposta a aquelles persones que finalitzen l’educació obligatòria 
sense graduar o que ho han fet en els últims anys. 
 
Atès que la sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant 
conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret de Presidència de 
data 8 de maig de 2012. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar, que es transcriu a continuació: 



 

 

 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE 
MESURES FORMATIVES PER LLUITAR CONTRA LA CRISI 
 

Dades identificatives 

Codi XBMQ 12/Y/80866 

Ens Ajuntament de Canet de Mar    

NIF P0803900J 

Actuació 
Curs de preparació per a les proves d’accés a 
Cicles Formatius de Formació Professional de 
Grau Mitjà  

Tipus de recurs  Ajut econòmic 

Aportació de la 
Diputació 

7.500,00 € 

Cost total 10.310,00 € 

Centre gestor 40300 Gerència de Serveis d’Educació 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies,  l’Il.lm. Sr. Ferran Civil i 
Arnabat, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre la delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació de 8/9/2011 
(núm. 7931/11), publicat al BOPB de 23/9/2011; assistit pel secretari delegat, 
Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació de data 8/9/2011 (núm. 7932/11), publicat al BOPB 
de data 23/9/2011. 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l’alcalde Jesús Marín i 
Hernàndez, assistit per la secretària de l’ens, Núria Mompel Tusell, degudament 
autoritzats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el 
Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011 (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que 
regula l’acció concertada entre la Diputació i els municipis i altres ens 
locals de la província que s’hi adhereixin. Aquest Protocol va ser 
modificat pel Ple de 30 d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 12/5/2009). 

 
II. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 22/12/2011 va aprovar el 

Règim transitori aplicable al Protocol anterior (BOPB de 3/1/2012), que 
amplia la seva vigència i efectes fins a l’aprovació d’un nou Protocol o 
instrument equivalent i que també preveu l’aprovació del Règim de 



 

 

 

concertació de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla i del 
Catàleg de suport d’aquest àmbit, i l’obertura de la convocatòria de l’any 
2012 per a la concertació de recursos.  

 
III. En compliment de l’apartat 5.1 d’aquest Règim transitori, la Junta de 

Govern de la Diputació, el 26/1/12, ha aprovat el Règim de concertació 
de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de concertació. 

 
IV. L’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat a la Diputació per a aquest 

exercici la concertació d’ajut econòmic per a l’actuació Curs de 
preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació 
Professional de Grau Mitjà. 
 
Un dels aspectes que més preocupa a tots els ens locals és la població 
dels seus municipis que no ha assolit el títol de Graduat d’Educació 
Secundària i que, per tant, no pot continuar els seus estudis tenint moltes 
dificultats per trobar feina. 

 
Després de constatar que actualment les persones que més pateixen les 
situacions d’atur són aquelles que no disposen de cap titulació del 
Sistema d’Educació Formal, des de la Gerència de Serveis d’Educació 
de la Diputació de Barcelona es planteja ajudar als municipis a organitzar 
aquests cursos per tal de donar resposta a aquelles persones que 
finalitzen l’educació obligatòria sense graduar o que ho han fet en els 
últims anys. 

 
V. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant 

conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret de 
Presidència de data 8 de maig de 2012. 

 
VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena 

capacitat per a aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà 
pels següents 

 
PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts 

signatàries en relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar 
Curs de preparació per a les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Formació 
Professional de Grau Mitjà 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Serveis i activitats 

Línia d’actuació Municipis educadors 
 
1.2. L’actuació anterior es concreta en la realització de la planificació, 

organització i en dur a terme un curs de preparació per a les proves d’accés 
a Cicles Formatius de Formació professional de Grau Mitjà per tal de donar 
majors oportunitats a les persones que volen presentar-se a les proves 
d’accés a aquesta formació. 



 

 

 

 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de 

l’ens local adherit i el provincial: 
 

- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre 
les actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general 
d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea 
d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 

 
- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la 

vinculació existent entre les actuacions esmentades i la competència 
provincial d’assistència i cooperació envers els municipis.  

 
 
1.4. El període d’execució de l’activitat objecte del conveni comprendrà des de l’1 

d’octubre de 2012 fins el 30 d’abril de 2013. 
 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
2.1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport: 
 

Tipus de 
recurs 

Aportació de 
la Diputació 

Cost total 
Aplicació 
pressupostària 

Ajut 
econòmic 

7.500,00 € 10.310,00€ G/40300/322A0/46252 

 
La Diputació de Barcelona, mitjançant els tècnics adscrits a la Gerència de 
Serveis d’Educació de ’Àrea d’Educació prestarà suport i acompanyament tècnic 
en l’execució de l’activitat subvencionada. 
 
2.2. Per part de l’ens adherit: 
 

a) La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.  
 

b) El curs que es subvenciona haurà de tenir una durada de 330 hores, 
desenvolupant-se entre el mesos d’octubre de 2012 i abril de 2013. El 
nombre de persones beneficiàries serà d’un màxim de 35 per ens. La 
seva edat haurà de ser de 17 anys complerts o que es compleixin durant 
l’any de realització de la prova. Les persones participants en aquestes 
accions formatives hauran d’haver acabat la seva formació bàsica en el 
Sistema Educatiu Formal sense cap acreditació. 

 
c) En cas que l’Ajuntament de Canet de Mar vulgui establir un preu públic a 

abonar per les persones que vulguin participar en aquest curs, en cap 
cas podrà excedir de 50 €. Haurà de fer públic aquest preu donant 
publicitat a les bonificacions a les que es poden acollir aquelles persones 



 

 

 

que per la seva situació personal o familiar no puguin abonar aquest 
import.    

 
d) La participació en reunions de seguiment del projecte (juny 2012, 

setembre 2012, novembre 2012 i març 2013) i a la presentació d’un breu 
informe de seguiment en cada una de les reunions, en el cas de ser 
sol·licitat per la coordinació tècnica de la Diputació de Barcelona. 

 
e) La participació en una reunió d’avaluació (maig-juny 2013) i a la 

presentació d’un informe d’avaluació de l’acció formativa, previ 
enviament d’esquema per la coordinació tècnica de la Diputació de 
Barcelona. 

 
f) A compartir amb tots els municipis que participen d’aquestes mesures 

els materials didàctics i metodologies emprades en el desenvolupament 
de l’acció formativa. 

 
g) A cofinançar el projecte amb l’aportació de 2.810,00€. 

 
Tercer.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva 
vigència fins el 30 d’abril 2013. 
 
Quart.- Justificació  
 
4.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de 

l’ajut, establert en el període comprés entre l’1 de d’octubre de 2012 i el 30 
d’abril de 2013. 

 
4.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins a 3 mesos des de la 

finalització del termini d’execució establert per a trametre a la Diputació la 
justificació de les actuacions objecte d’ajut. 

 
4.3. Per justificar les despeses, caldrà que l’ens beneficiari presenti al Registre 

General de la Diputació una “Memòria del Projecte” (el guió amb els 
continguts serà facilitat des de la Gerència de Serveis d’Educació) i  el 
model normalitzat “Justificació de despeses” codi YG-0103, disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària 
(interventor/a) de l’ens beneficiari fa constar el següent: 

 
a) Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a 

l’actuació, que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i 
NIF del proveïdor; import justificat i data d’aprovació de la factura en cas 
de despeses generals; i període de la nòmina per perceptor, nom i NIF 
del perceptor i import que es justifica en cas de despeses de personal. 

 
b) Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament 

amb les altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total 
de l’actuació.  

 
c) Que l’ens beneficiari té arxivats i a disposició de la Diputació tots els 

documents originals justificatius de les obligacions referides, així com 



 

 

 

dels ingressos que financen l’actuació, i que i seran conservats per un 
període no inferior a 6 anys. 

 
d) Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses 

no s’ha inclòs l’IVA deduïble. 
 

e) Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una 
justificació parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació).  

 
4.4. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran 

d’estar datades dins del període d’execució de l’ajut. No obstant, en 
aplicació de l’article 9.1 del Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament on es regulen les obligacions de facturació, 
s’acceptaran factures datades fins a un mes posterior a la finalització del 
període d’execució establert. Les factures es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades en el període d’execució. 

 
4.5. En cas que el total d’aportacions superi el 100% del seu cost de realització o 

que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació 
aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà ajustat a la baixa, 
en la proporció que correspongui a la reducció operada. 

 
Cinquè.- Pagament  
 
5.1. S’estableix un sol pagament avançat per l’import total de la subvenció 

atorgada, és a dir, set mil cinc-cents euros (7.500,00 €) que es farà efectiu 
un cop signat el conveni per ambdues parts. En tractar-se d’unes mesures 
adreçades a lluitar contra la crisi, i per tal que els ens puguin endegar 
aquestes en el termini més  breu possible, s’estima necessari l’avançament 
de la subvenció.   

 
5.2. En el cas d’haver participat l’any 2011 en la mateixa línia d’ajut, serà requisit 

indispensable haver justificat la subvenció atorgada corresponent. 
 
Sisè.- Identificació i senyalització 
 
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens beneficiari haurà de preveure la 
presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial, d’acord 
amb les Instruccions de la Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà 
consultar el lloc www.diba.cat/comunicacio 
 
Setè.- Condicions de cofinançament de l’activitat 
 
El cost total de l’activitat s’eleva a la quantitat de 10.310,00€, dels quals 
l’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a aportar la quantitat de 2.810,00€ i 
l’import restant es correspon amb l’ajut objecte d’aquest conveni. 
 
Vuitè.- Modificacions 
 
8.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o 

justificació previstos, l’ens beneficiari haurà de comunicar-ho al centre 
gestor. 
 



 

 

 

8.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha 
produït un canvi en l’actuació objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que 
es modifiqui per tal que quedi recollida en el clausulat.  
 

8.3. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’Alcaldessa  de l’ens 
beneficiari presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la 
finalització del període d’execució. 
 

8.4. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels 
òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a 
annex del conveni, formant part integrant del mateix. 

 
Novè.- Incompliment 
 
9.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries 

pot donar lloc a la seva resolució. 
 
9.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 

requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 

 
9.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
Desè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de 
vigència. 

 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

 
- Per avinença de les parts signatàries. 

 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis 
que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
Onzè.- Marc normatiu 
 
11.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol 

General i el Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats, 
constitueixen la llei del present conveni. 

 
11.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les 

disposicions següents: 
 



 

 

 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre 
de 1985, i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 

 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
 

- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la 
cooperació local i la contractació de les administracions públiques. 

 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, 
els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Tretzè.- Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens adherit al 
Protocol general. Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de 
comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan 
això sigui preceptiu. 
 
Catorzè.- Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 
executor material de les actuacions. 

 
Atès que l’aportació de 2.810,00 euros de l’Ajuntament de Canet de Mar queda 
coberta amb la cessió dels espais on s’imparteix el curs que se subvenciona, el 
material que s’utilitza i amb la dedicació de 10 hores setmanals d’una 
professional de l’ensenyament adscrita a l’Escola d’Adults Maria Saus de 
titularitat municipal.  
 
Per tot l’exposat de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Diputació de Barcelona per a la implementació de mesures 
formatives per lluitar contra la crisi, concretament per a un curs per a la 
preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació 
Professional de Grau Mitjà. 



 

 

 

 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els 
efectes. 
 
9.- APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER DUR A TERME TRACTAMENTS AMB 
LARVICIDA ENFRONT EL MOSQUIT TIGRE (Aedes Albopictus) AL 
MUNICIPI 
 
Atès que el mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora d’origen 
asiàtic que actualment ja es troba a tots els municipis de la comarca del 
Maresme. 
 
Atès que per minimitzar els efectes negatius que aquest mosquit pot ocasionar 
a les persones és important aconseguir un control de les poblacions del 
mosquit i per això és cabdal actuar a tot el territori on ja s’ha trobat. 
 
Atès que Canet de Mar no és cap excepció i també pateix les conseqüències 
de tenir en el territori aquesta espècie invasora. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme ofereix la possibilitat de realitzar 
tractaments enfront el mosquit tigre als municipis del territori del Maresme amb 
interès de controlar les poblacions de mosquit tigre a la comarca. 
 
Atès que són competències de la comarca la cooperació, l’assessorament i la 
coordinació dels ajuntaments junt amb aquelles altres que li encarregui de 
gestionar els municipis. 
 
Atès 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. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Maresme, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER  A LA REALITZACIÓ 
DE TRACTAMENTS AMB LARVICIDA ENFRONT EL MOSQUIT TIGRE (Aedes 
albopictus) AL MUNICIPI. 
 
A Mataró, ______ de ____________ de 2012 
 
REUNITS  
 
Per una part el i Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, President del Consell 
Comarcal del Maresme. 



 

 

 

 
Per altra part el Sr. Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar (a partir d’ara l’Ajuntament). 
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que el Consell Comarcal del Maresme ofereix la possibilitat de realitzar 
tractaments enfront el mosquit tigre als municipis del territori del Maresme amb 
interès comú de controlar les poblacions de mosquit tigre a la Comarca.  
 
Segon.-  El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora d’origen 
asiàtic que actualment ja es troba a tots els municipis de la comarca. Per 
minimitzar els efectes negatius que aquest mosquit pot ocasionar a les persones 
és important aconseguir un control de les poblacions del mosquit i per això és 
cabdal actuar a tot el territori on ja s’ha trobat.  
 
Tercer.-  Les larves del mosquit tigre requereixen petites quantitats d’aigua 
estancada per poder créixer, aigua acumulada en petits recipients (joguines, plat 
de testos, cendres, galledes...). Aquesta característica facilita que puguin créixer 
en espais privats com jardins de cases, terrasses etc. dificultant molt la 
intervenció de l’administració in situ. La inaccessibilitat per part de l’administració 
a les propietats privades complica molt el control de les poblacions. 
 
Quart.- Els embornals de la via publica són llocs on es troben larves dels 
mosquits tigre ja que l’aigua estancada que hi queda proporciona un lloc adequat 
per a la cria d’aquests mosquits. Els embornals són un lloc accessible ja que no 
estan en propietats privades i on des dels ajuntament s’hi pot actuar directament. 
S’ha demostrat que l’aplicació de larvicides en els embornals de la via pública, és 
un mètode eficaç per eliminar larves de mosquit tigre i així evitar l’aparició dels 
mosquits adults. El fet que els embornals es trobin a la via púbica, fora de 
propietats privades, fa que siguin un lloc accessible perquè des dels ajuntaments 
es pugui actuar per a controlar les poblacions de mosquit tigre. 
 
Cinquè.- La llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut publica a l’article 52 defineix 
que els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueix la llei 
15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, i el decret legislatiu 2/2003, del 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de 
Catalunya, i la normativa especifica, dóna  competències als ajuntaments per a 
prestar com a servei mínim la gestió del risc per a la salut derivada dels animals 
domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les 
plagues.  
 
Sisè.- Que són competències de la comarca la cooperació, assessorament i 
coordinació dels Ajuntaments junt amb aquelles altres que li encarregui de 
gestionar els municipis.  
 
Setè.-  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 
 
Vuitè.- 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 26.2 i 28.1 a) i d) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre pel qual s’aprova el text refós de llei de l’organització comarcal de 
Catalunya que regula la figura de la cooperació als municipis. 
 
CLÀUSULES 
 
1a OBJECTE 
 
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les 
quals l’Ajuntament encomana al Consell Comarcal del Maresme la realització de 
tractaments enfront el mosquit tigre al municipi a fi de realitzar un control de les 
poblacions de mosquit tigre a la comarca.  
 
2a LLOC D’ACTUACIÓ 
 
El present Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament té com a àmbit 
d’actuació els embornals de la via pública que determini l’ajuntament i que 
s’indiquin en el moment del tractament.  
 
3a PROCEDIMENT DELS TRACTAMENT 
 
S’entén com a tractament cada vegada que es realitzi una aplicació de larvicida 
als embornals que es determinin per part de l’ajuntament.  
 
Es realitzaran tres tractaments amb larvicida als embornals fixats a la clàusula 2 i 
que es duran a terme durant els mesos de juny-novembre. El Consell Comarcal 
podrà variar el número de tractaments coordinadament amb els ajuntament. 
 
L’Ajuntament determinarà els embornals on es realitzarà el tractament amb 
larvicida i s’acordarà amb el Consell Comarcal els dies que es realitzarà cada 
tractament. 
 
L’aplicació de larvicida en els embornals es realitzarà per la persona que designi 
el Consell Comarcal del Maresme  i la despesa anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
L’ajuntament designarà una persona que haurà d’acompanyar en tot moment la 
persona que realitzi l’aplicació i haurà d’indicar els punts a tractar, sempre tenint 
en compte que el mosquit tigre es troba en aquells embornals que tenen retenció 
d’aigua. 
 
4a COST DE L’APLICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
 
El preu de cada tractament serà en funció dels embornals que es tractin. 
 
Per a cada tractament el preu serà en funció del numero d’embornals on s’ha fet 
l’aplicació de larvicida: 
 

 De l’embornal 1 al 100: 1 euro  + 18 % IVA per embornal amb un mínim 
de 50 euros + 18 % per tractament. 

 
 De l’embornal 101 al 200: 0,80 euros + 18 % IVA per embornal. 

 
 Des de l’embornal 201: 0,60 + 18 % IVA euros per embornal 



 

 

 

 
El consistori abonarà el cost de cada tractament al seu municipi en funció de les 
liquidacions que li seran lliurades per part del Consell Comarcal del Maresme un 
cop finalitzat cada tractament. El Consell Comarcal es reserva el dret de 
suspendre les actuacions en un municipi si hi ha liquidacions pendents. 
 
5a SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
 
Els tècnics del Consell Comarcal del Maresme juntament amb els tècnics 
municipals realitzaran un seguiment dels tractaments. 
 
L’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal del Maresme qualsevol incidència 
que es detecti en el desenvolupament de les tasques descrites en el conveni. 
 
El Consell Comarcal del Maresme comunicarà a l’Ajuntament qualsevol 
incidència que es detecti en el desenvolupament de les tasques descrites en el 
conveni 
 
6a DURADA I RESOLUCIÓ 
 
La durada del conveni és des de la data de signatura fins el termini de 30 de 
novembre de 2012, data en la qual s’hauran realitzat els tractaments acordats.   
 
En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li 
corresponen, el Consell Comarcal podrà denunciar el conveni formalitzat amb 
l’Ajuntament, produint efectes en el termini que s’acordi. 
 
7a 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 
_____________de 2012. 

 
Per tot això, i vist l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Maresme per dur a terme tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre al 
municipi. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa continguda a la clàusula quarta que puja un 
import de 354,00 euros, amb càrrec a la partida 42 31300 22602 del vigent 
pressupost per a l’any 2012, d’acord amb la retenció de crèdit número 3624. 
 
TERCER.- Designar el tècnic municipal de Medi Ambient, Eduard Moreno Roca 
com a interlocutor de l’Ajuntament de Canet de Mar per fer el seguiment dels 
tractaments amb larvicida. 



 

 

 

 
QUART.- Aprovar que aquest tractament amb larvicida es farà en tres vegades 
a 100 embornals de la població durant els mesos de juny, juliol i agost. 
 
CINQUÈ.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
previstos a l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
10.- RATIFICACIÓ CONVENIS AMB EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A 
LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I 
SEGURETAT DE CATALUNYA I PER A LA CESSIÓ D’ÚS DEL 
PROGRAMARI DE GESTIÓ I SUPORT ALS PROCESSOS DE LES POLICIES 
LOCALS DENOMINAT SIPCAT 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de gener de 
2011, va prendre entre d’altres, els acords següents: 

 
PRIMER.- aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a la Xarxa Rescat 
de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya i per a la cessió 
d’ús del programari de gestió i suport als processos de les policies locals 
denominat SIPCAT amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- Aprovar la minuta dels convenis a signar amb el Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya per dur a terme l’adhesió de l’Ajuntament de 
Canet de Mar a la Xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i 
seguretat de Catalunya i per a la cessió d’ús del programari de gestió i suport als 
processos de les policies locals denominat SIPCAT amb el Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa continguda en el pacte cinquè i setè del conveni 
per a la Xarxa Rescat i setè del conveni per a la cessió d’ús del programari de 
gestió i suport als processos de les policies locals denominat SIPCAT amb el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb càrrec a la partida 
número 30 13000 22706 del vigent pressupost ordinari per a l’exercici 2010, 
prorrogat per a l’any 2011. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 

 
Atès que en data 31 de maig de 2012 es van signar aquests dos convenis per 
part del senyor alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar i el director general 
d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior, per autorització del 
conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 



 

 

 

Vistos i trobats conformes les minutes d’aquests convenis, els quals es 
transcriuen a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE 
RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA 
 
Canet de Maig, 31 de maig de 2012  
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Andreu Joan Martínez i Hernández director general 
d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior, per autorització del 
Conseller d’Interior de la Generalitat Catalunya, de data 12 de juliol de 2011,  
 
De l’altra, l’Il·lustríssim senyor Jesús Marín Hernàndez, alcalde de l’Ajuntament 
de Canet de Mar (en endavant, l’Ajuntament),   
 
       
Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest conveni, del 
que es donarà compte al ple de l’Ajuntament, 
 
MANIFESTEN 
 
I. D’acord amb les competències que té assignades en matèria d’emergències 
i seguretat, el Departament d’Interior ha creat, mitjançant el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya, la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat a 
Catalunya (en endavant “xarxa Rescat”) per respondre a les necessitats dels 
diversos cossos de seguretat i emergències de les administracions públiques 
catalanes. 
 
II. La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la 
banda de freqüències d’emergències i seguretat, la possibilitat de comunicacions 
xifrades, la bona cobertura urbana i rural i les comunicacions entre grups 
independents i amb possibilitats de coordinació. 
 
III. La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils que permet la 
comunicació entre usuaris, i que facilita tant la tasca de cada cos o col·lectiu per 
separat com l’actuació conjunta i la coordinació entre els col·lectius en 
actuacions d’emergències o seguretat. Per poder garantir aquestes prestacions, 
els nous terminals que s’hagin d’adquirir per part dels ajuntaments adherits a la 
Xarxa, hauran de ser els que expressament indiqui el Departament en tant que 
aquests disposaran de la tecnologia, les prestacions i la compatibilitat necessària 
amb la xarxa creada, raó fonamental per la qual els ajuntaments no es poden 
abastir d’aquesta tecnologia per d’altres canals que no garanteixin la 
compatibilitat i adequació amb el sistema. 
 
IV. Tant el Departament d’Interior com l’Ajuntament estan interessats en 
l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat. L’ús compartit de la xarxa Rescat i 
l’increment d’usuaris permetrà un menor cost global i una major rendibilitat en 



 

 

 

l’ús, concentrant-se totes les inversions, en una gestió més eficient i econòmica, 
així com un manteniment més eficaç de la xarxa. 
  
V. L’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de juny de 2006, 
defineix el Consell Rector de la xarxa Rescat com a màxim òrgan de direcció de 
la xarxa, en defineix les seves funcions i inclou representació de l’Administració 
Local de Catalunya. 
 
VI. La xarxa Rescat es propietat del Departament i la seva gestió ha estat 
encomanada pel Departament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació mitjançant encàrrec de gestió de 8 de maig de 2007. 
 
És per tot això que les parts han decidit subscriure el present conveni de 
col·laboració per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat, sobre la base 
dels següents  
  
ACORDS 
 
Primer.-  OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions d’adhesió de l’Ajuntament a 
la xarxa Rescat,  creada pel Departament.  
 
Segon.-  OBLIGACIONS DEL DEPARTAMENT 
 
El Departament s’obliga a: 
 
Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat en els propers anys, i la 
seva disponibilitat per a l’Ajuntament,   
 
Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són 
assumits per la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a 
l’Ajuntament. 
 
Informar a l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la 
xarxa Rescat i de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar 
al que es preveu en aquest conveni, amb antelació suficient. 
 
Incloure, en els processos de contractació de terminals Tetra que realitzi el 
Departament, clàusules que permetin a l’Ajuntament adherir-se a aquesta 
contractació per a l’adquisició i manteniment de terminals en condicions 
equivalents a les que hagi aconseguit el Departament.  
 
Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que 
mitjançant el Centre d’Operacions Rescat (en endavant COR) proporcioni a 
l’Ajuntament entre d’altres, un servei d’atenció a l’usuari per atendre les  
incidències que puguin afectar el funcionament de  
 
la xarxa Rescat a l’àmbit del municipi, utilitzant els recursos necessaris per a la 
seva solució. Aquest servei complementarà per tant, el manteniment dels equips 
terminals ofert per les empreses subministradores.  
 



 

 

 

Informar adequadament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya,  de la incorporació de l’Ajuntament a 
Rescat i, si s’escau, de la facturació a aplicar. 
 
Tercer.-  OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 
L’Ajuntament s’obliga a : 
 
Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes 
d’ús i les condicions tècniques que siguin d’aplicació. 
 
A tal efecte haurà: 
 
a) D’adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, 
de la direcció de la xarxa RESCAT. 
b) Observar les instruccions de la direcció de la xarxa RESCAT per a garantir 
la seguretat i l’ús eficient de la xarxa. 
 
Facilitar al Departament la informació funcional i organitzativa de l’Ajuntament 
que sigui necessària per tal d’ajustar els plans de numeració i la configuració dels 
grups de la xarxa Rescat tant com sigui possible a la seva organització. 
 
Informar al Departament amb antelació suficient sobre noves necessitats 
detectades per l’Ajuntament en relació a la xarxa Rescat, de manera que es 
disposi d’un termini adequat per poder estudiar la viabilitat de la solució tècnica.  
 
Assegurar que tots els usuaris de terminals de la xarxa, siguin membres o 
col·laboradors de serveis de seguretat i emergències, obligant-se de forma 
explícita a no utilitzar els terminals donats d’alta a la xarxa Rescat per usuaris 
amb altres funcions alienes a la seguretat i les emergències del municipi, a 
excepció que sigui autoritzat explícitament pel Departament. 
 
Participar en els costos de manteniment, operació, transport, arrendament 
d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat segons es detalla en l’acord cinquè.  
 
Adquirir terminals que estiguin homologats per la xarxa Rescat, per tal de 
garantir la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia Tetra i 
les especificacions de la xarxa Rescat i assumir el cost de l’adquisició de 
manteniment del material.  
 
Acceptar que la gestió del manteniment de tots els equips i accessoris de la 
xarxa Rescat adquirits per l’Ajuntament sigui desenvolupada  pel COR, el qual 
gestionarà directament amb les empreses subministradores la reparació dels 
equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions per resoldre les incidències 
que afectin als equips terminals (excepte material fungible). Per tal de facilitar 
aquesta gestió i poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps de resposta 
adequats, el  COR quan rebi un equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà 
provisionalment un altre operatiu de la mateixa marca i model amb la mateixa 
configuració, la mateixa programació i la mateixa identitat. Una vegada s’hagi 
reparat el terminal de l’Ajuntament, el COR el retornarà a l’Ajuntament i recollirà 
el terminal provisional, tal i com es detalla en l’acord sisè.  
 



 

 

 

Adquirir directament el material fungible a que fa referència el paràgraf anterior i 
els kits d’instal·lació de terminals mòbils quan siguin necessaris per canvi de 
vehicle. 
 
Cedir l’espai de domini públic o patrimonial municipal per tal que es puguin 
instal·lar els equipaments tecnològics de la xarxa RESCAT que en cas de 
resultar tècnicament necessari pel seu òptim funcionament es requereixi des de 
la Generalitat, tenint en compte el què preveu l’article 22 de la LLEI.4/1997, de 20 
de maig de protecció civil en els termes previstos a l’article 21 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les  Hisendes Locals. 
 
Facilitar informació periòdica relativa a les incidències d’emergències policials, 
així com d’activitats del municipi derivades de la participació en els plans de 
protecció civil. En qualsevol cas, als efectes de l’aplicació del present conveni, 
serà d’obligat compliment la presentació en el primer trimestre de l’any la 
memòria dels serveis prestats l’any anterior, les dades registrals de delictes, 
faltes i incidències diverses i les dotacions de recursos humans i materials, 
d’acord amb allò que preveu l’article 24.6 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
 
No exigir el pagament de cap taxa municipal motivada per la instal·lació dels 
equips de la Xarxa d’Alarmes i Comunicacions (XAC),  que preveu l’article 22  de 
la LLEI 4/1997, de 20 de maig de protecció civil en els termes previstos a l’article 
21 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les  Hisendes Locals. 
 
Actualitzar, com a mínim un cop l’any, els telèfons, adreces de correu electrònic i 
números de fax dels responsables amb qui hagi de contactar la DGPC en cas 
d’activació d’algun pla d’emergència de protecció civil (alcalde, policia local, 
CRA, tècnic de protecció civil...). 
 
Facilitar, en el format compatible amb sistemes d’informació geogràfica que fixi la 
DGPC, la informació geogràfica propietat del municipi relativa als plans 
d’actuació municipals que els afectin (elements vulnerables, ubicació de mitjans i 
recursos, punts negres en zones inundables, etc...). 
 
Facilitar informació de les sancions de trànsit per carnet per punts, memòria 
d’activitats i serveis. 
 
Quart.-  CLÀUSULA DE RECIPROCITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament  en la reciprocitat de 
la informació sobre emergències policials i de protecció civil en el marc de la 
Junta Local de Seguretat, d’acord amb els principis recollits a l’article 21 de la 
Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya, als efectes de donar compliment al previst en els articles 22 i 23 
d’aquesta llei, relatius a la informació estadística i a la elaboració d’informes de 
seguretat.  
 



 

 

 

Cinquè.- PARTICIPACIÓ EN ELS COSTOS D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA 
RESCAT I COMPROMÍS DE CESSIÓ D’US D’ESPAIS PEL FUNCIONAMENT 
DE LA XARXA. 
 
L’Ajuntament participarà en els costos necessaris per al manteniment, operació, 
transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat, a raó de 
31,34€ mensuals per terminal, d’acord amb el que es va aprovar al Consell 
Rector de la Xarxa Rescat del gener del 2009. Aquest import, s’incrementarà 
anualment cada 1 de gener amb l’IPC relatiu a Catalunya. Qualsevol altre canvi 
futur d’aquest import, a part del corresponent a l’IPC haurà de ser definit i aprovat 
prèviament pel Consell Rector de la Xarxa Rescat. 
 
La participació de l’Ajuntament en aquests costos de manteniment, operació, 
transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat, s’entendrà  
totalment compensada mitjançant  l’obligació compromesa en aquest conveni per 
l’Ajuntament de cedir  l’ús d’un espai municipal per a la ubicació dels 
equipaments tècnics de Rescat, si el funcionament òptim de la xarxa ho requerís.  
 
La cessió d’ús del be de domini públic o patrimonial municipal que en cas de 
resultar motivadament necessari pel funcionament òptim de la xarxa  es 
requereixi des de la Generalitat es formalitzarà mitjançant el corresponent 
conveni de cessió, que s’haurà de subscriure  en el termini màxim de dos mesos 
des de la data de comunicació de la necessitat per la Generalitat. 
 
Sisè.- ADQUISICIÓ DE TERMINALS 
 
L’Ajuntament es compromet amb la signatura d’aquest conveni a adquirir els 
terminals i accessoris Rescat que necessiti, i contractar el seu manteniment, amb 
les mateixes condicions d’homologació i compatibilitat tecnològica amb la xarxa 
exigides en les contractacions de terminals i accessoris del Departament 
d´Interior.  
 
L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació 
que  estableixi garantint la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la 
tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa Rescat.  Sense perjudici d’això 
el Departament oferirà a l’Ajuntament adquirir els  terminals i accessoris que 
requereixi directament a l’empresa adjudicatària del  contracte públic dels lots 
corresponents a terminals i accessoris per a altres usuaris de la xarxa Rescat, 
amb les mateixes condicions de l’últim concurs per a l’arrendament de terminals 
Tetra desenvolupat des del Departament.   
 
Setè.- IMPORT CORRESPONENT AL SERVEI COR 
 
Per la gestió d’incidències realitzada pel servei integral del COR el Departament aplicarà 
l’import mensual que per cada exercici aprovi el Consell Rector de la Xarxa Rescat . 
Aquest import aprovat pel Consell Rector de la Xarxa Rescat del gener de 2009 
s’incrementarà anualment cada 1 de gener amb l’IPC relatiu a Catalunya. 
Qualsevol canvi futur d’aquest import, a part del corresponent a l’IPC haurà de 
ser definit i aprovat prèviament pel Consell Rector de la Xarxa Rescat. 
 
No obstant això, aquest servei integral del COR serà gratuït per tots els 
ajuntaments que utilitzin la xarxa Rescat . 
 



 

 

 

Vuitè.- REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL RECTOR 
 
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través 
de la participació dels vocals de l’Administració Local de Catalunya en aquest 
òrgan, designats per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Novè.-  CONFIDENCIALITAT  
 
El Departament  i l’Ajuntament es comprometen a considerar confidencial la 
informació tècnica i comercial que rebin de les altres parts. En conseqüència, les 
parts es comprometen a no divulgar aquesta informació a tercers sense 
consentiment exprés de l’altra part. 
 
Desè.-  CONDICIONS TÈCNIQUES  
 
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb els mateixos 
nivells de qualitat i disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei 
de la Generalitat de Catalunya. En cas que l’Ajuntament requereixi altres serveis 
que pugui incloure la xarxa Rescat, però que no es presten amb caràcter 
general, es realitzaran els estudis tècnics i econòmics corresponents. En aquest 
sentit, es crearà una comissió tècnica per a la concreció i avaluació d’aquestes 
prestacions complementàries. 
 
Les condicions tècniques i funcionals en base a les quals ha de realitzar-se la 
prestació del servei objecte d’aquest conveni queden recollides a l’annex tècnic 
número 1 que s’adjunta. En el futur es podran afegir altres annexos que es 
numeraran com annex tècnic número 2, annex tècnic número 3 etc. si es 
considera necessari. 
 
En cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa, provoqui algun 
tipus d’avaria, bloqueig o mal funcionament de la xarxa RESCAT, serà donat de 
baixa temporalment fins la comprovació del correcte funcionament del terminal. 
 
Onzè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI, PRÒRROGUES I RESOLUCIÓ 
 
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà efectiva a partir de la signatura 
d’aquest conveni, i operativa a partir de l’activació dels corresponents terminals. 
 
El conveni té vigència il·limitada. Es podrà resoldre per denúncia prèvia de 
qualsevol de les parts amb una antelació prèvia de dos mesos. 
 
No obstant això, pot rescindir-se per alguna de les causes següents: 
 
- L’incompliment de les clàusules del conveni. 

 
- El mutu acord de les parts 

 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a 

l’objecte del contracte. 
 



 

 

 

Dotzè.-  RÈGIM JURÍDIC I LITIGIS 
 
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescat els 
conflictes que poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, 
resolució i efectes d’aquest conveni. En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica 
administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la Jurisdicció 
contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats. 
 
I en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen el present 
conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a 
l’encapçalament. 
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Canet de Mar, 31 de maig de 2012 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Andreu Joan Martínez i Hernández director general 
d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior, per autorització del 
Conseller d’Interior de la Generalitat Catalunya, de data 6 de juliol de 2011,  
 
D’altra part, l’Il·lustríssim senyor Jesús Marín Hernàndez, alcalde de l’Ajuntament 
de Canet de Mar,  
 
Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest conveni, del 
que es donarà compte al Ple de l’Ajuntament,  
 
MANIFESTEN  

El sistema de seguretat pública de Catalunya, tal com es reflecteix al preàmbul 
de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública a 
Catalunya, es fonamenta en els principis de cooperació, col·laboració, lleialtat 
institucional i auxili mutu entre les autoritats, les administracions i els serveis 
públics amb responsabilitats en l'àmbit de la seguretat, i incorpora una cultura de 
la corresponsabilitat, mitjançant la qual la Generalitat de Catalunya i els 
ajuntaments desenvolupen espais, com les juntes locals de seguretat, i 
instruments de planificació i coordinació, com els convenis de col·laboració i els 
diferents tipus de plans de seguretat, que han de garantir un sistema de 
seguretat més eficaç i eficient per a Catalunya, tant en l'assoliment dels resultats 
desitjables com en l'ús racional i sostenible dels recursos públics disponibles. 

La Llei contempla com les autoritats i les administracions locals -els alcaldes i els 
ajuntaments- hi tenen un paper destacat en: la participació en el disseny i el 
seguiment de les polítiques locals de seguretat i en l’execució de les 
competències que els són pròpies, per mitjà dels serveis municipals i 
especialment de les policies locals. 

D’altra banda, correspon a la Generalitat garantir la coherència del sistema de 
seguretat i del conjunt de polítiques i mecanismes de coordinació que en derivin, 
tot assegurant una prestació homogènia en el conjunt del territori, fent ús dels 
instruments de gestió que permetin orientar les polítiques de seguretat de les 
respectives autoritats i administracions. 

Per al desenvolupament d’aquests principis, l’article 24 de la Llei 4/2003, de 7 
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, estableix la 
possibilitat que els cossos de policia local, mitjançant conveni, puguin utilitzar el 
programari informàtic d’aplicació de la policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra i accedir i treballar en xarxes integrades d’informació policial. 
 



 

 

 

En el marc de la coordinació de l’activitat de les policies locals, l’article 25 de la 
mateixa Llei disposa que aquesta s’ha d’estendre, entre d’altres funcions, a la de 
promoure l’homogeneïtzació dels mitjans tècnics i la uniformitat dels elements 
que els hi siguin comuns.  
 
En el procés d’integració en el sistema de seguretat pública, les autoritats de 
seguretat de la Generalitat i les de l’Ajuntament de Canet de Mar varen assentar 
les bases de coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de seguretat i 
policia entre ambdues institucions mitjançant la signatura del Conveni de 
Coordinació i Col·laboració en matèria de seguretat pública i policia. 
 
La Generalitat té la responsabilitat de fer efectiva la coordinació de les policies 
locals, la qual implica la determinació dels mitjans i dels sistemes de relació que 
fan possible l’acció conjunta d’aquests cossos, mitjançant les autoritats 
competents, de manera que s’aconsegueixi la integració de les actuacions locals 
dins del conjunt del sistema de seguretat.   
 
En l’actualitat, resulta possible dotar les policies locals dels ajuntaments d’un 
instrument de gestió dels serveis propis, que permeti gestionar d’una banda les 
informacions policials de l’activitat quotidiana per les pròpies policies i els seus 
alcaldes, i d’altra banda les estadístiques de la seguretat que es generin al 
territori de Catalunya, per tal que les autoritats en matèria de seguretat puguin en 
el marc del model establert per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya, orientar la policia de Catalunya 
envers la prevenció, i la plena col·laboració.   

El Departament d’Interior, en el marc dels objectius establerts en la Llei 4/2003, 
ha desenvolupat un projecte dirigit, d’una banda, a dotar a les policies locals d’un 
sistema d’informació i gestió que doni suport als processos policials, que optimitzi 
la utilització dels seus recursos, que faciliti la coordinació i l’intercanvi 
d’informació amb altres cossos i entitats administratives, i que alhora permeti la 
connexió al sistema de comunicació de la xarxa d’emergències RESCAT. 

La integració de la informació de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
i dels cossos de policia local en un sistema únic ha de permetre una millor 
planificació de la seguretat local, i alhora proporcionar a les autoritats de la 
Generalitat i a les autoritats locals un sistema d’informació que permeti orientar 
les polítiques de seguretat. 

En aquest sentit, el Departament d’Interior està liderant la modernització dels 
sistemes d'informació dels cossos policials amb una clara orientació cap a la 
col·laboració i la coordinació en matèria de seguretat i d’emergències. Per això, 
es considera que la implantació d’una aplicació informàtica comuna als cossos 
de policia local que gestioni les demandes del ciutadà i l’assignació de serveis i 
recursos, i alhora els permeti la incorporació al Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 de Catalunya incrementarà la seva efectivitat i millorarà 
la prestació del servei. 

 
L’Ajuntament, amb la dimensió que li correspon en el sistema de seguretat 
d’acord amb la Llei 4/2003, participa en el manteniment de la seguretat pública 
del seu  municipi en els termes establerts en la Llei orgànica 2/1986, de 13 de 



 

 

 

març, de forces i cossos de seguretat de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, i el  Conveni subscrit.   
 
És voluntat d’ambdues parts subscriure el present conveni de col·laboració per a 
la cessió de l’ús del programari de gestió, denominat SIPCAT, de suport a la 
gestió policial en execució dels serveis policials propis i, amb la finalitat 
d’incrementar-ne els nivells d’operativitat i eficàcia, incorporar eines d’anàlisi i 
planificació, i alhora compartir-les i posar-les a l’abast de les autoritats del 
sistema, tot garantint que el tractament de la informació pròpia i d’interès per a la 
gestió de la seguretat pública de Catalunya sigui l’adequat i respecti en tot 
moment la normativa de protecció de dades de caràcter personal.  
 
En conseqüència, acorden les clàusules següents: 
 
PRIMERA. OBJECTE  
 
Aquest conveni té per objecte establir les bases i fixar els aspectes institucionals, 
tècnics i jurídics de la cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos 
de les policies locals de Catalunya denominat SIPCAT a l’Ajuntament  i la 
integració de l’Ajuntament  en el sistema d’informació policial de Catalunya. 
 
SEGONA. EL PROGRAMARI DE GESTIÓ I SUPORT ALS PROCESSOS DE 
LES POLICIES LOCALS 
 
La cessió d’ús i accés al SIPCAT en el marc de les bases d’aquest conveni 
comporta l’ús de les funcionalitats informàtiques de suport a la gestió i 
processos de la policia local següents (amb l’amplitud que es detalla a l’ANNEX 
I): 
 
1. Gestió de serveis operatius i administració : inclou les activitats de la gestió 
operativa, com és el registre d’entrades i la gestió de denúncies i actes 
d’intervenció, i , aquelles activitats associades a la gestió administrativa interna. 
 
2. Direcció estratègica i planificació:  inclou la planificació i la direcció de la 
gestió estratègica d’una organització. Així , es contemplaria entre d’altres,  el pla 
de seguretat, els plans operatius de seguretat, la carta de serveis, el quadre de 
comandament integral dels serveis de policia i les estadístiques d’activitat. 
 
3. Eines addicionals de suport operativa : inclou els serveis de gestió 
indirectes com ara la gestió de dipòsits, de grues i de l’espai públic. 
 
4. Administració del sistema  : s’estableixen els paràmetres del sistema com 
ara la gestió d’usuaris, la configuració de les plantilles, dels informes, dels llistats, 
entre d’altres. 
 
5. Gestió del coneixement: en aquest apartat  s’inclou tot allò que té relació 
amb la gestió del coneixement, així per exemple: la normativa legal aplicable, els 
procediments normalitzats de treball de les policies locals, la intranet corporativa 
etc. 
 



 

 

 

6.  Altres instruments:  s’inclou la compatibilitat per a la integració amb eines de 
MOBILITY/ PDA,  ORA /  PARQUÍMETRES /PDA,  CATCERT (Certificació 
electrònica denúncies) , GESIT (Gestió electrònica de Serveis i Tràmits i d’altra 
banda, s’inclouen les connexions externes amb el sistema d’informació 
geogràfica corporativa, la integració amb el SIP i amb el 112. 
 
TERCERA.  SISTEMA D’INFORMACIÓ INTEGRAL  
 
En el marc del que disposa l’article 24 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya i a fi de disposar d’un sistema 
unificat d’informació d’interès policial que permeti orientar i dirigir les polítiques 
de seguretat a l’àmbit local respectiu i de Catalunya, es configura mitjançant el 
SIPCAT, un nucli d’informació de caràcter estadístic amb els serveis prestats, les 
dades registrals de  incidències diverses, i les dotacions de recursos humans i 
materials de les policies locals.   
 
Aquest sistema d’informació estarà constituït pel quadre de comandament 
integral dels serveis prestats de la policia local, les estadístiques d’activitat i els 
recursos de la policia local (desenvolupat a l’ANNEX II). 
 
L’arquitectura tècnica del sistema assegurarà que les policies locals sols tindran 
accés a les dades estadístiques pròpies, sens perjudici de l’explotació conjunta 
que pugui fer el Departament d’Interior,  per tal de definir i planificar les politiques 
de seguretat a Catalunya. 
 
QUARTA.  MARC GENERAL I COL·LABORACIÓ MUTUA  
 
La Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Interior es compromet a 
donar suport als processos de gestió de la policia local de l’Ajuntament cedint l’ús 
del SIPCAT,  així com a avaluar les propostes de millora de les funcionalitats i 
d’integració amb els sistemes d’informació que permetin desenvolupar amb 
major eficiència els serveis de policia. 
 

El Departament d’Interior es compromet al manteniment i assistència amb 
vocació de continuïtat del SIPCAT, com a sistema centralitzat i integrat amb els 
sistemes d’expedient únic d’Emergències i Seguretat, GIS Corporatiu i enllaç 
amb el Sistema d’informació policial (SIP),  dissenyat amb totes les mesures de 
seguretat necessàries per tal que cada policia només tingui accés a les dades 
pròpies del seu servei, llevat d'aquelles que es defineixin com accessibles per a 
les autoritats en matèria de seguretat amb el nivell d'accés requerit.   

 
El Departament d’Interior vetllarà perquè les funcionalitats del SIPCAT i les 
solucions tècniques que donen suport al seu funcionament i als processos de 
gestió de les policies locals estiguin actualitzades en funció de les possibles 
modificacions del marc normatiu, l’evolució de les tecnologies de la informació i 
de les  adaptacions organitzatives que requereixin.     
 
La cessió del programari SIPCAT s’entendrà en l’accepció del Reial Decret 
Legislatiu 1/1996, de 12 abril, que aprova el text refós de la Llei de Propietat 
Intel·lectual, i per la satisfacció als efectes del present conveni de les necessitats 
de servei de la policia local de l’Ajuntament. 



 

 

 

       
L’Ajuntament accepta la cessió d’ús del SIPCAT d’acord amb les característiques 
del sistema descrites en l’Annex I, les modificacions i versions del programari 
que el Departament d’Interior, en adequació a l’evolució normativa i tecnològica 
implementi  per assegurar  l’assoliment eficient i eficaç  de les finalitats del 
SIPCAT respecte de les policies locals i la coordinació amb les emergències de 
Catalunya.  
 
L’Ajuntament es compromet a facilitar mensualment les dades relatives a les 
informacions que integren el sistema d’informació d’interès policial recollides a la 
clàusula tercera. Als efectes del compliment de les obligacions respecte del 
sistema d’informació, el programa SIPCAT incorporarà una funcionalitat que 
permetrà a la policia local i a les autoritats en matèria de seguretat de 
l’Ajuntament i del Departament tenir coneixement de les dades estadístiques 
incorporades, i la seva explotació estadística amb la finalitat exclusiva d’orientar i 
planificar les polítiques de seguretat.      
  
CINQUENA. TRACTAMENT DE LES DADES I MESURES DE SEGURETAT  
 
El Departament d’Interior es compromet a que el sistema d’informació acompleixi 
en tot moment els requeriments d’arquitectura necessaris per permetre acomplir 
les mesures de seguretat establertes per la normativa de  protecció de dades,  
així com garantir la implementació de les mesures de seguretat física dels 
equipaments i locals on s’instal·lin els servidors i el maquinari de suport a les 
dades del sistema centralitzat. 
 
L’Ajuntament haurà de donar compliment a les disposicions en matèria de 
protecció de dades, i en concret  dictar i tramitar davant de l’Administració 
competent la resolució de creació del fitxer de dades conseqüent a l’efectiva 
implantació i ús del SIPCAT, designar les figures del titular del fitxer, responsable 
del fitxer i del responsable de seguretat i implantar les mesures de seguretat 
físiques, de locals i equipaments,  en funció del perfil d’instal·lació adoptada 
segons les modalitats reflectides a la part segona de  l’ANNEX I .   
 
Les despeses que es derivin de l’adopció de les mesures de seguretat, les 
disposicions en matèria de protecció de dades fora de les que s’estableixen a 
l’epígraf primer seran a càrrec de l’Ajuntament, en concret, comprendran les 
derivades de l’adopció de les mesures previstes en l’epígraf segon. 
 
L’Ajuntament  garantirà que  el personal municipal autoritzat d’acord amb el 
sistema de seguretat implantat per accedir al SIPCAT adopti en els termes de l’ 
ANNEX I els següents compromisos: 
 

a) Procedir al tractament de les dades personals observant els principis 
exigibles per la legislació en matèria de protecció de dades, les clàusules 
dictades en la norma municipal de creació del fitxer, i l’adopció de les 
mesures de seguretat exigibles en funció del nivell de les diferents dades 
contingudes als mòduls funcionals del SIPCAT.   

 
b) Observar el deure de reserva sobre les dades  personals objecte de 

tractament i manteniment de l’absoluta confidencialitat sobre les dades 



 

 

 

que es puguin conèixer amb ocasió de l’exercici dels serveis policials, 
amb absoluta prohibició de comunicar-les o cedir-les, llevat dels supòsits 
legalment previstos o reconegudes a la norma municipal  de creació  
fitxer .  

 
c) L’obligació afecta a tots els usuaris de la Policia Local i o personal 

autoritzat a accedir al sistema, fins i tot, després d’acabar les seves 
relacions amb l’Ajuntament o el titular del fitxer o, si escau, amb el 
responsable de seguretat. 

 
d) L’accés i el tractament de les dades del SIP (Sistemes d’informació 

policial)  no pateix cap variació, és a dir, es regiran per les clàusules 
establertes en el conveni de connexions als sistemes d’informació 
policial subscrit i per les mesures de seguretat establertes en el manual 
de seguretat.  

 
SISENA. EQUIPAMENT INFORMÀTIC I CONNEXIÓ  
 
El Departament d’Interior disposarà al seu càrrec dels equipaments i maquinari 
per tal de garantitzar de forma contínua que la plataforma d’informació SIPCAT, 
en la seva versió centralitzada, tingui una  producció d’alta disponibilitat, fiabilitat 
contrastada, integració per productes catalogats,  compatibilitat entre les 
diferents capes de la solució i amb el programari que s’instal·la, així com de 
capacitat per distribuir la càrrega.     
 
El Departament d’Interior es compromet a desenvolupar en tot moment SIPCAT 
en un entorn multiplataforma, que permeti treballar amb les principals Bases de 
Dades professionals existents en els ajuntaments de Catalunya facilitant la seva 
gestió i augmentant la seva fiabilitat, vetllant per disposar d’una eina tecnològica 
actual,  amb facilitat d'integració amb les passarel·les existents en els sistemes 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
L’Ajuntament ha d’adquirir i mantenir al seu càrrec l’equipament informàtic, el 
programari i el sistema de comunicacions que permeti la  compatibilitat i 
connexió amb el SIPCAT segons les especificacions de l’ANNEX I, i sense 
perjudici de les adaptacions que s’exigeixin segons allò disposat a la clàusula 
quarta.  
 
L’Ajuntament haurà de facilitar una adreça IP (Internet protocol) pública i fixa de 
sortida a Internet al Departament d’Interior, per tal de procedir a la connexió dels 
equips informàtics de la policia Local al  sistema SIPCAT. 
 
SETENA. CONDICIONS ECONÒMIQUES  
 
El Departament ha assumit els costos del programari de gestió derivats del 
compliment de les obligacions del present conveni. 
 
L’Ajuntament assumirà l’adquisició o la modificació de l’equipament informàtic i 
tècnic i  el sistema operatiu necessari per procedir a la implantació i correcte 
funcionament del SIPCAT, així com els costos derivats dels serveis de 
telecomunicació contractats amb l’operador de  serveis respectiu.   



 

 

 

 
L’Ajuntament assumirà les despeses que es deriven de les clàusules cinquena i 
sisena. 
 
L’Ajuntament es compromet a estar al corrent de pagament de les obligacions 
econòmiques contretes amb el Departament d’Interior i especialment les que 
afectin a les quotes d’alta i mensuals concretes per la connexió al SIP. que en el 
cas present s’entendran actualitzades d’acord amb l’addenda annexa al present 
conveni. A partir de la signatura d’aquest conveni, atesa la nova plataforma de 
connexió al SIP es deixaran de meritar les quotes mensuals que en funció del 
nombre de canals haguessin de satisfer els ajuntaments en virtut dels convenis 
en el seu dia subscrits sobre connexions al sistema d’informació policial.  
 
VUITENA. IMPLEMENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT TÈCNIC 
 
L’Ajuntament facilitarà al Departament d’Interior la informació funcional i 
organitzativa que sigui necessària per tal d’ajustar i implementar el 
desenvolupament tècnic del programari de gestió objecte de cessió en aquest 
conveni. 
 
Les millores i modificacions que eventualment realitzi el Departament d’Interior, 
en el programari informàtic, no comportaran cap despesa addicional per 
l’Ajuntament, qui a partir de la seva incorporació al sistema, farà ús de la nova 
versió, d’acord amb els principis establerts a la clàusula quarta del present 
conveni. 
 
NOVENA. CONDICIONS D’ACCÉS AL SIPCAT I UTILITZACIÓ.  
 
L’ús i cessió del SIPCAT restarà supeditat a la signatura del present conveni, al 
compliment de les condicions que estableixi, i al compliment de les  resolucions i 
instruccions que es dictin en desenvolupament de les competències i clàusules 
del present conveni pel Departament d’Interior. 
 
L’accessibilitat i la cessió del sistema d’informació SIPCAT estarà supeditada a la 
comunicació prèvia i l’actualització de les dades identificatives dels membres del 
cos de la policia local de l’Ajuntament, que amb el contingut  definit en el registre 
dels membres dels cossos de policies locals i vigilants municipals de Catalunya 
aprovat per Ordre IRP/435/2009, de 2 d’octubre, per la qual es regulen els fitxers 
que contenen dades de caràcter personal gestionats per la Secretaria de 
Seguretat s’integrarà en el fitxer creat.  
 
L’Ajuntament es compromet a utilitzar SIPCAT de conformitat amb la llei, l’avís 
legal, instruccions posades en el seu coneixement, així com la moral,  a les 
bones pràctiques generalment acceptades, l’ordre públic i la seguretat, protecció 
dels ciutadans, respecte a la dignitat de la persona i no discriminació per motius 
de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra 
circumstància personal o social, protecció a la joventut i a la infància. 
 
L’Ajuntament no pot transferir l’aplicació i el seu dret d’ús a cap altre persona  o 
entitat, sense consentiment previ, i per escrit, del Departament d’Interior. 
 



 

 

 

DESENA. REGISTRE  DELS MEMBRES DELS COSSOS DE LES POLICIES 
LOCALS 
 
Tal i com s’estableix en la clàusula anterior l’accés i la cessió d’ús del sistema 
d’informació a les policies locals restarà supeditat a la comunicació prèvia i a 
l’actualització amb caràcter anual de les dades identificatives dels membres dels 
cossos de la policia local i de l’ajuntament d’acord amb l’Ordre IRP/435/2009, de 
2 d’octubre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter 
personal gestionats per la Secretaria de Seguretat. 
 
La finalitat i els usos previstos són els següents: 
 
 Registrar i actualitzar les dades personals i professionals dels/les membres 

dels cossos de les policies locals. 
 Realitzar les targetes d’identificació professional dels/les membres dels 

cossos de les policies locals. 
 Realitzar estudis de qualitat i millora dels serveis policials. 
 Dissenyar polítiques de coordinació de les policies locals. 
 Elaborar estadístiques. 
 Elaborar informes. 

 
Així de la informació subministrada directament pels ajuntaments i per les 
persones interessades es crearà un fitxer amb les següents dades (descrites a 
l’annex III): 
 
a) Dades de caràcter identificatiu 
b) Dades acadèmiques, professionals i d’ocupació laboral  
c) Dades de l’ajuntament i del cos de la policia local  
 
ONZENA. FORMACIÓ  
 
El Departament d’Interior als efectes d’optimitzar l’ús del SIPCAT, organitzarà  la 
formació necessària dirigida a l’aprenentatge de l’ús i procediments de l’aplicació 
informàtica, i en particular, a l’assessorament per a la integració del sistema 
informàtic a l’organigrama de la policia local, ítems a controlar, estadístiques a 
extreure, actes i documents necessaris, etc, formant els usuaris del programari 
d’acord amb les necessitats específiques informades. 
 
El Departament d’Interior facilitarà els materials  i els professors adequats per dur 
a terme aquesta formació als usuaris.  
 
DOTZENA. COORDINACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
La coordinació institucional dels compromisos adoptats per la signatura del 
present conveni i els seus annexos correspondrà a la subdirecció general de 
coordinació de la policia de Catalunya. 
 
La gestió operativa de les incidències derivades de la connexió, utilització i 
manteniment de SIPCAT, correspondrà a la subdirecció general competent en 
matèria de tecnologies de la informació i comunicacions.  
 



 

 

 

Es crearà una comissió amb competències d’interpretació, vigilància i aplicació 
del present conveni, integrada per un representant de la subdirecció competent 
en matèria de coordinació de policies locals, un representant de la subdirecció 
general competent en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions, el 
cap de la Policia Local i el responsable dels serveis de comunicacions i 
tecnologies de l’Ajuntament . 
 
Qualsevol conflicte que eventualment es plantegi en l’àmbit d’aplicació d’aquest 
conveni requerirà el coneixement de la comissió, a la que les parts reconeixen 
com a instància davant la qual es podrà intentar la solució dels conflictes. 
 
TRETZENA. AUDITORIES I RESPONSABILITAT   

L’Ajuntament és responsable dels danys i perjudicis produïts o que es puguin 
produir, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús o utilització 
de la informació contingudes en l’aplicació objecte de cessió. Així mateix es 
responsabilitza de la integritat, de la veracitat i de la licitud del contingut informat 
per part dels usuaris/àries de l’aplicació. 

En aquest sentit, l’Ajuntament o la policia local, si destina les dades a finalitats 
diferents, les comunica o les utilitza incomplint les instruccions que es deriven 
d’aquest document i dels seus annexos, poden ser considerats a l’efecte 
possibles infraccions, com a responsables d’un tractament diferent a la finalitat 
pròpia per la qual és cedit l’ús del programari. 

L’Ajuntament ha d’aplicar el procediment i les sancions establertes en la 
normativa vigent sobre el règim disciplinari aplicable a les policies locals, quan 
tinguin coneixement que algun dels seus membres ha comès qualsevol de les 
infraccions tipificades a l’article 44 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, sens perjudici de les 
responsabilitats, civils o penals que se’n pugui derivar. 

L’Ajuntament ha de comunicar les resolucions que recaiguin, en relació amb les 
actuacions disciplinàries esmentades, a les autoritats en matèria de seguretat, 
tant si s’han iniciat a proposta seva com d’ofici, i al director/a de l’Agencia de 
Protecció de Dades només si s’han iniciat per iniciativa pròpia. 

CATORZENA.  VIGÈNCIA DEL CONVENI I CAUSES DE RESCISSIÓ 
 
El conveni té vigència indefinida, llevat que es denunciï en el termini d’un mes 
per alguna de les parts. 
 
No obstant això, pot rescindir-se per alguna de les causes següents: 
 

a) Per impossibilitat sobrevinguda d’acomplir i desenvolupar les activitats 
que en constitueixen l’objecte. 

 
b) Per incompliment de les seves clàusules. 

 
c) Per mutu acord, en els termes que s’estableixin.  



 

 

 

 
d) Per la no integració efectiva en la xarxa RESCAT, en el termini de 6 

mesos, des de la signatura del present conveni. 
 
QUINZENA. INTEGRACIÓ EN LA XARXA D’EMERGÈNCIES RESCAT. 
 
Als efectes de la signatura d’aquest conveni l’Ajuntament i el Departament 
d’Interior es comprometen a signar amb caràcter previ el conveni de col·laboració 
per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les 
comunicacions i la coordinació entre els col·lectius en actuacions d’emergència i 
seguretat, sempre i quan no s’hagi signat amb anterioritat. 
 
Per tal que així consti, s’estén aquest document, en exemplar duplicat, i en prova 
de conformitat, les parts implicades el signen a un sol efecte, en el lloc i data 
fixats a l’encapçalament.  
 
ANNEX I.- REQUERIMENTS FUNCIONALS DEL PROGRAMARI I TIPUS DE 
PERFIL MUNICIPAL EN RELACIÓ AL SISTEMA DE GESTIÓ DEL SIPCAT. 
 
I. REQUERIMENTS FUNCIONALS DEL PROGRAMARI 
 
L’aplicació informàtica per a les policies locals de Catalunya ha de comptar amb 
els següents mòduls:  

 
FUNCIONALITATS ASSOCIADES A LES ACTIVITATS DE SEGURETAT D’UN 
SERVEI DE POLICIA LOCAL 
 
A) GESTIÓ SERVEIS OPERATIUS 1 
 
A.1. GESTIÓ OPERATIVA / SIP  
 
REGISTRE D’ENTRADES 
 
 Serveis 
 Incidències 
 Gestió Patrulles 
 Proximitat 
 Activitats planificades 

 
Funcions a contemplar 

 La gestió eficaç, eficient i de control i recompte de totes aquelles 
incidències que generin algun tipus d’actuació o servei de policia local. 

 L’enregistrament de totes les incidències, sigui quina sigui la via 
d’entrada o coneixement de la mateixa. 

 L’assignació automàtica d’efectius policials a cada incidència, a partir de 
la prioritat i el temps d’espera que acumula. Així mateix, s’ha de poder 
controlar, per a totes les incidències, el temps de resposta i el temps de 
resolució. 

                                                 
1 Enllaç al SIP.  



 

 

 

 Informació constant de les unitats lliures i ocupades i dels serveis 
assignats a cadascuna d’elles. 

 La generació automàtica dels informes de novetats. 
 La generació automàtica dels informes a altres organismes/autoritats, 

amb el corresponent registre de sortida. 
 L’obtenció de dades identificatives de les persones implicades en les 

incidències i el seu bolcat en la corresponent base de dades. 
 Connexió amb el GIS Corporatiu. 
 L’associació de plantilles als documents a generar i la  corresponent 

codificació amb la finalitat de la realització d’estadístiques. 
 Un procés integral i de gestió de la documentació policial. 
 Gestió i control dels serveis planificats (reunions amb el teixit associatiu i 

social del municipi, gestió de la informació obtinguda...). 
 Representació en  el GIS Corporatiu dels serveis segons tipologies 
 Agenda telefònica.  
 Possibilitat d'integració amb Matrius de Comunicacions 

Aquest mòdul tindrà la capacitat de proporcionar els serveis necessaris de forma 
transparent per a l'intercanvi d'informació entre el Sistema de Gestió 
d'Emergències del 112 i aquesta solució de Gestió.  

 

GESTIÓ DENÚNCIES I ACTES D’INTERVENCIÓ 
 

 Atestats tràfic 
 Denúncies penals 
 Actes/diligències/minutes 
 Gestió dipòsit detinguts 
 Gestió de multes 
 Control estadístic de les dades de l'atestat.  
 Control dels implicats i patrulles actuants.  
 Generació d'atestats de circulació en un document final de Microsoft 

Word.  
 Creació i associació a l’atestat del croquis 
 Control d’activitats 

 
Funcions a contemplar 

 Actes d’intervenció policial 
 Sistema integral de gestió d’expedients sancionadors: 

 
- Disseny del control, tramitació i instrucció dels diferents tipus 

d’expedients administratius, derivats de les diferents actes de 
denúncies aixecades i , en el seu cas d’imatges vinculades 
(captació d’imatges per videovigilància, fotografia...) 

- Cal també la confecció i programació de les plantilles de 
MSWord i  la descripció i parametrització dels blocs (previsió de 
llistats, notificacions, introducció de dades, cobrament de multes 
i execució de sancions, prescripcions, avisos, caducitat, 
suspensió, reincidències, cancel·lació de dades...) 

 El sistema ha de contemplar tota la tramitació dels expedients 
sancionadors en matèria de trànsit i circulació fins al seu traspàs a la via 



 

 

 

de constrenyiment. Ha de comptar amb les opcions d'enviament de punts 
a la DGT, connexió amb correus SICER / SERADES, utilització del C-60 
per al cobrament bancari en qualsevol de les seves tres modalitats. 
També serà necessària la generació del fitxer d'executiva a altres 
departaments de l'Ajuntament. 

    Tramitació de les denúncies i dels atestats per il·lícits penals. 

 Gestió integral del dipòsit de detinguts, des de la seva detenció fins a la 
seva posada a disposició judicial o posada en llibertat o lliurament cos 
policial competent (control de detencions, fitxa del detingut, dades 
antropomètriques, mèdiques....... ) Així com la documentació associada. 

 S'ha d'incloure tota la documentació associada a l'accident, que pot 
incloure diversos informes, imatges i oficis que estaran vinculats al 
mateix.  

 Es troben vinculats a una incidència i s'han de crear a partir de plantilles i 
les dades recollides per agents de camp.  

 Els documents generats s'han de guardar tal com s'han generat, amb 
control de registre d'entrada / sortida de la documentació associada a un 
accident.  

 Enviament al Servei Català Trànsit de les dades estadístiques per al 
seguiment d'accidentalitat a Catalunya.  

 
A.2. EINES ADDICIONALS DE SUPORT OPERATIVA / SIP 
 
SERVEIS DE GESTIÓ INDIRECTA 

 
 Gestió dipòsit de vehicles 
 Gestió de grues 
 Gestió del espai públic 

 
Funcions a contemplar 

 Gestió del cobrament de multes per denúncies, taxes per tancaments i 
reserves de via pública, grues i dipòsits de vehicles, contenidors, serveis 
especials, informes tècnics....... 

 Gestió del control de la retirada de vehicles i residus sòlids, entrada i 
sortida vehicles, precintes i desprecintes..... 

 Llicències i activitats a la via pública. 
 Ha de comptar amb un mòdul de treball per a la gestió dels vehicles 

retirats de la via pública per infraccions o altres motius. Aquest mòdul ha 
de permetre generar un nou expedient d'abandonament de vehicle, així 
com tota la seva posterior tramitació. Serà necessari que es pugui 
establir un servei per al control de requisitòries sobre els vehicles que 
entren o surten dels dipòsits sobre el sistema NIP de Mossos 
d'Esquadra.  



 

 

 

B) DIRECCIÓ ESTRATÈGICA PLANIFICACIÓ  

B.1. PLANIFICACIÓ 
 
SEGURETAT 
 

 Pla de seguretat local 
 Plans operatius de seguretat 
 Activitat serveis planificats 
 Pla de qualitat serveis 
 Carta de serveis 

 
B.2. DIRECCIÓ 
 
GESTIÓ ESTRATÈGICA 
 
 QCI 
 Indicadors de gestió 
 Estadístiques 
 Benchmarking 
 
Funcions a contemplar 

 Així mateix aquesta eina haurà de permetre l’elaboració d’un quadre de 
comandament integral (QCI) com a eina de suport a la planificació 
d’activitats de les policies locals i el tractament dels indicadors de 
seguretat que se’n derivin. 

 Aquesta eina de direcció estratègica i planificació, dins l’apartat seguretat 
haurà d’incloure els indicadors estratègics i operatius: econòmics, 
d’eficàcia, eficiència i qualitat dels serveis de policia local, amb l’objectiu 
d’avaluar els serveis policials prestats, com de facilitar a les 
organitzacions policials l’elaboració periòdica i memòria anual d’activitats 
i serveis.  

Els indicadors bàsics hauran de contenir informació bàsica comparada de serveis 
de policia local sobre: 

- Organització interna: personal, recursos, formació  
- Resultats: activitats i serveis  

 Dins del Pla de seguretat local s’han de preveure les directrius i els 
criteris tècnics per a l'elaboració dels plans locals i regionals de 
seguretat, previstos al Pla general de Seguretat de Catalunya a l'efecte 
d'aconseguir-ne la coordinació i la integració adequades.  

-  Plans operatius de seguretat i d’autoprotecció  

- Pla de qualitat de serveis: caldrà incloure i preveure els indicadors 
per tal d’elaborar la carta de serveis. 



 

 

 

C) GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 
  

BIBLIOTECA 
 
 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 
 

 Normativa legal 
  Ordres, instruccions, procediments de treball 
 Intranet corporativa 
 Història corporativa 
 Internet corporativa 
 Formació professional continguts 
 Newspaper corporatiu 

 
D) ALTRES INSTRUMENTS 
 
 D.1 CONNEXIONS EXTERNES  
 EINES MOBILITY/ PDA 
 ORA/PARQUÍMETRES/PDA 
 CATCERT (Certificació electrònica denúncies)  
 GESIT (Gestió electrònica de Serveis i Tràmits) 

 
D.2 CONNEXIONS EXTERNES DE FUTUR  

 SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG) 
 INTEGRACIÓ SIP 
 INTEGRACIÓ 112 / CECAT 
 
FUNCIONALITATS ASSOCIADES A LES ACTIVITATS D’ADMINISTRACIÓ 
D’UN SERVEI DE POLICIA LOCAL 
 
A) GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 

A.1. GESTIÓ INTERNA ADMINISTRACIÓ 
 

Recursos materials 
Recursos humans 
Gestió pressupostària 

 
Funcions a contemplar 

 Gestió integral dels recursos materials 
 Gestió del quadrant de serveis i les incidències que es derivin: 

- Fitxa del personal ( previsió eventual cessió de dades) 
- Control incidències 
- Gestió hores extraordinàries 
- Control de les citacions internes 
- Gestió dels quadrants 
- Serveis:   

 Fitxa dels serveis  
 Full de serveis                            



 

 

 

A.2. GESTIÓ INTERNA TRAMITACIÓ 

- Suport jurídic 
- Expedients sancionadors 

Funcions a contemplar 

 Gestió pressupostària :  

- Registre de partides pressupostàries existents, moviments de despeses o 
ampliacions de partides.  

- Comptabilitat d’un o varis departaments de l’Ajuntament. 

 Tramitació 

 Suport jurídic en tots els processos de gestió de la seguretat per la policia local. 

 Tramitació expedients sancionadors. 

B) ADMINISTRACIÓ DEL SISTEMA 
  
PARÀMETRES DEL SISTEMA 
 
ADMINISTRACIÓ DEL SISTEMA 
 
 Gestió d’usuaris 
 Configuració  / personalització plantilles, informes i llistats. 
 Manteniment de taules 
 Administració local del sistema 
 Manual funcional 

 
Funcions a contemplar 
 

 S'han de poder auditar tots els registres als quals s'accedeix o fins i tot es 
tracta d'accedir a les possibles consultes, altes, baixes i modificacions 
realitzades.  

 
ADMINISTRACIÓ SEGURETAT DEL SISTEMA 
 

 Manual seguretat jurídica LOPD 
 Manual de seguretat física 

 



 

 

 

II. TIPUS DE PERFIL MUNICIPAL EN RELACIÓ AL SISTEMA INFORMÀTIC 
DE GESTIÓ DENOMINAT SIPCAT.  
  

Perfils 

 

El Sistema informàtic de Gestió haurà de permetre que diversos Ajuntaments 
puguin treballar amb la mateixa base de dades (Multiempresa), de manera que 
puguin existir 2 tipus de perfils d'Ajuntament:  

 

A. Ajuntaments amb instal.lació pròpia:  

 

Està integrat per aquells Ajuntaments que desitgin mantenir el seu propi sistema 
de gestió a la xarxa local, i tenen una instal lació local de l'aplicació de Gestió, 
amb una base de dades d'ús exclusiu per aquesta Policia Local. Serà 
responsabilitat d'aquests Ajuntaments dotar dels recursos de sistemes i 
comunicacions necessaris per a que l'aplicació de Gestió funcioni.  

 

B. Ajuntaments amb instal.lació compartida:  

 

Està integrat per aquells Ajuntaments que no opten per  mantenir l'aplicació en la 
seva xarxa local, i s’integran en una instal.lació única centralitzada del servidor 
de la Generalitat. Tots aquests Ajuntaments compartiran així la mateixa base de 
dades, encara que aquesta estarà dotada dels mecanismes de seguretat d'accés 
a les dades que garanteixin que una Policia Local no tingui accés als expedients 
d'una altra. Els Ajuntaments proporcionaran les comunicacions necessàries per 
al funcionament del sistema.  

 
Normes que el desplegament de la normativa de la LOPD obliga a tenir en 
compte. 
 
Els Ajuntaments que s’adhereixin al present conveni hauran d’adoptar les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les 
dades de caràcter personal contingudes en els suports físics creats en 
compliment a la normativa de protecció de dades. 
 
Podem diferenciar així quatre plànols que el desplegament de la normativa 
LOPD, en concret el RD 1720/2007, de 21 de desembre, en virtut del qual 
s’aprova el reglament de desenvolupament de la LO 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix en funció de les 
característiques de les dades que es contenen. 
 
1.- El plànol tecnològic: ha de permetre que les policies locals i els seus 
Ajuntaments en la gestió i administració del sistema puguin complir les 
prescripcions de la LOPD amb una clara definició del nivell objectiu de seguretat 
de les dades que poden tenir les diferents funcionalitats del sistema i en 
correspondència l’aplicació de les mesures de seguretat ALT/MIG/BÀSIC que els 
hi sigui pertinents. 
 



 

 

 

2.- El plànol administratiu: fa referència a la titularitat de les dades i al seu 
tractament. L’ Ajuntament ha de preveure el compliment de la normativa 
d’inscripció del fitxer a l’Agència catalana de protecció de dades i en el cas 
d’optar per un sistema de base local (supòsit perfil A) també implementar les 
mesures de seguretat físiques dels equipaments i els locals seu del suport del 
fitxers, en concordança amb els articles 52, 53.3, 54, 55, 57 i 130 del RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 
 
3.- El plànol Institucional: en virtut del qual el Departament d’Interior,  com a 
titular del sistema i l’Ajuntament formalitzen  les relacions i règim d’ús del sistema 
en aquest conveni, així com la futura  connexió a d’altres sistemes externs o a la 
informació que hi contenen i que com el SIP dotaran d’alertes al SIPCAT . 
 
4.- El plànol Operatiu: implica la implementació i desenvolupament per 
l’Ajuntament de la identificació dels òrgans de la LOPD (titular del fitxer, 
responsable del fitxer i responsable de seguretat) i de la implantació de les 
mesures de seguretat i protecció que el RD 1720/2007 requereix, així com les 
derivades d’un instrument essencial com és el Reglament intern d’ús.   
 
En aquest sentit, l’Ajuntament haurà de procedir a : 
 
1.- Aprovar el reglament municipal intern d’ús del sistema d’informació de suport 
a la gestió de la policia local. 
 
2.- Implementar les mesures físiques de seguretat dels equipaments i locals seu 
de suport dels fitxers. 
 
3.- Identificar i nomenar als òrgans de la LOPD: 
 
 Titular del fitxer 
 Responsable del fitxer 
 Responsable de seguretat 
 
Mesures de seguretat 
 
El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de dades de caràcter personal, preveu l’establiment de mesures tècniques i 
organitzatives per a garantir la seguretat que han de reunir els fitxers i els equips, 
sistemes, programes, així com de les persones que intervenen en el tractament 
de les dades de caràcter personal. Aquestes mesures consisteixen en : 
 
1. L’assignació d’un nivell de seguretat (bàsic, mitjà o alt) per cada fitxer. 
2. El responsable del fitxer ha d’elaborar i implementar la normativa de 

seguretat mitjançant un document d’obligat compliment per al personal amb 
accés a les dades automatitzades de caràcter personal i al sistema 
d’informació. 

3. El responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures necessàries perquè el 
personal conegui les normes de seguretat que afectin el desenvolupament 
de les seves funcions, així com les conseqüències en què pot incórrer en 
cas d’incompliment. 



 

 

 

4. Existència d’un registre d’incidències en què es faci constar el tipus 
d’incidència, el moment en què s’ha produït, la persona que fa la notificació, 
a qui es comunica i els efectes que se n’han derivat. 

5. El responsable del fitxer s’ha d’encarregar que hi hagi una relació 
actualitzada d’usuaris que tinguin accés autoritzat al sistema d’informació. 

6. Els suports informàtics que continguin dades de caràcter personal han de 
ser inventariats i emmagatzemats en un lloc d’accés restringit al personal 
autoritzat. 

7. La sortida de suports informàtics que continguin dades de caràcter personal 
fora de l’edifici on estigui ubicat el fitxer ha de ser autoritzada pel 
responsable del fitxer. 

8. El responsable del fitxer ha de designar un o més responsables de 
seguretat encarregats de coordinar i controlar les mesures de seguretat. 

9. Com a mínim cada dos anys els Sistemes d’informació i instal·lacions de 
tractament de dades s’han de sotmetre a una auditoria interna o externa. 

10. El responsable de seguretat ha d’analitzar els informes d’auditoria i elevar-
ne les conclusions al responsable del fitxer. 

11. El responsable del fitxer ha d’establir un mecanisme que permeti la 
identificació i verificació d’autorització dels usuaris que intentin accedir al 
sistema d’informació. 

12. Només el personal autoritzat pot tenir accés als locals on estiguin ubicats 
els fitxers. 

13. S’ha d’establir un sistema de registre d’entrada i de sortida de suports 
informàtics. 

14. Les proves prèvies a la implementació o modificació dels sistemes 
d’informació que tractin fitxers amb dades de caràcter personal no s’han de 
fer amb dades reals. 

15. La distribució de suports i la transmissió de dades s’han de fer amb dades 
xifrades. 

16. Hi ha d’haver un registre d’accessos dels quals s’han de guardar, com a 
mínim, la identificació de l’usuari, la data i hora en què s’ha fet, el fitxer al 
qual s’ha accedit, el tipus d’accés i si ha estat autoritzat o denegat. 

17. Les còpies de seguretat han de conservar-se en un lloc diferent dels locals 
en què es trobin els equips informàtics. 

 
Conceptes bàsics i definicions : 
 
El responsable de seguretat és l’encarregat de coordinar i controlar les 
mesures de seguretat que són d’aplicació als fitxers. Té atribuïdes entre d’altres 
funcions: 
 
1. Vetllar pel compliment de les normes de seguretat contingudes en el 

document de seguretat. 
2. Recopilar i descriure les mesures , les normes, els procediments, les regles i 

els estàndards de seguretat adoptats. 
3. Establir i comprovar l’aplicació del procediment de notificació, tractament i 

registre d’incidències. 
4. Elaborar i mantenir actualitzada la llista d’usuaris que tinguin accés autoritzat 

al sistema informàtic, amb l’especificació del nivell d’accés que té cada 
persona usuària. 



 

 

 

5. Establir i comprovar l’aplicació del procediment d’identificació i autenticació 
de persones usuàries. 

6. Establir i comprovar l’aplicació del procediment d’assignació, distribució i 
emmagatzematge de contrasenyes. 

7. Comprovar el manteniment de la confidencialitat de les contrasenyes dels 
usuaris/àries. 

8. Establir i comprovar l’aplicació del procediment del canvi periòdic de les 
contrasenyes des usuaris/àries. 

9. Establir i comprovar l’aplicació d’un sistema que limiti l’accés dels 
usuaris/àries únicament a aquelles dades i recursos que necessitin per al 
desenvolupament de les seves funcions. 

10. Establir i comprovar l’aplicació dels mecanismes necessaris per a evitar que 
un usuari pugui accedir a dades o recursos amb drets diferents dels 
autoritzats. 

11. Concedir, alterar o anular l’accés autoritzat a les dades i recursos, d’acord 
amb els criteris establerts pel responsable del fitxer. 

12. Vetllar, coordinar i controlar el compliment de les normes de seguretat, i 
comunicar les infraccions comeses. 

13. Coordinar i controlar la realització d’una auditoria interna o externa sobre el 
Sistema d’informació i les instal·lacions en què es duu a terme el tractament 
de les dades personals, que verifiqui el compliment del Reglament de 
seguretat de la LOPD i dels procediments i les instruccions vigents en 
matèria de seguretat de dades. 

14. Establir i comprovar l’aplicació dels controls periòdics per verificar el 
compliment del que disposa el document de seguretat. 

15. Comprovar que, en el registre d’accessos, de cada accés es guarda com a 
mínim la identificació de l’usuari/ària, la data i l’hora en què s’efectua  
l’accés, el fitxer al qual s’ha accedit, el tipus d’accés i si aquest ha estat 
autoritzat o denegat. 

 
Responsable del fitxer: persona física o jurídica, de naturalesa pública o 
privada, o òrgan administratiu, que decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús 
del tractament. 
 
Tractament de dades: operacions i procediments tècnics, de caràcter 
automatitzat o no, que permeten la recollida, gravació, elaboració, modificació, 
bloqueig i cancel·lació així com les cessions de dades que resultin de 
comunicacions, consultes, interconnexions i transferències. 
 
Fitxer: qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal que permeti 
l’accés a les dades d’acord amb uns criteris determinats, sigui quina sigui la 
forma o la modalitat de la seva creació, emmagatzematge, organització i accés. 
 
Dades de caràcter personal: qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, 
fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneix persones físiques 
identificades o identificables. 
 
Usuari/ària: persona autoritzada per accedir a les dades o recursos del sistema 
d’informació.  

 



 

 

 

ANNEX II. QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL (QCI) 
 
El quadre de comandament integral (QCI) és una eina de gestió que facilita la 
presa de decisions d’una manera àgil i senzilla, recull un conjunt de indicadors 
que en una organització permeten analitzar des d’una vessant operativa les 
decisions que es poden prendre i analitzar si aquestes estan en coherència amb 
l’estratègia de l’organització.  
 
El SIPCAT recull total un conjunt de 55 indicadors classificats en : 
 

INDICADORS GENERALS D’ENTORN 
Policies per km2 
Nombre d'habitants per policia 

  
 

INDICADORS DIMENSIÓ ECONÒMICA 
Despesa del servei de la PL respecte el total de la despesa municipal 
Despesa del servei de la PL per habitant 
Despesa de cada policia per any 
Percentatge d'autofinançament del servei 
Despesa en formació per efectiu 
Despesa de cada policia local respecte el total d'hores anuals treballades 
Despesa per consulta 
Documents registrats (entrada i sortida) en funció de la despesa de la 
Policia Local  

 
 

INDICADORS DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS 

PERSONES 
Treballadors de la policia local per mil habitants 
Policies per mil habitants 
Percentatge de treballadors de la policia local sobre el total de treballadors 
municipals 
Percentatge de policies destinats a tasques administratives 
Percentatge de policies sobre els treballadors de la policia 
Percentatge d'hores no treballades 
Import hores no treballades 
Nombre d'efectius que es podrien contractar amb la despesa d'hores no 
treballades 
Hores de formació per policia 
Percentatge de policies que han rebut formació 

RECURSOS 
Nombre de vehicles policials per mil habitants 

  



 

 

 

 
 

 

INDICADORS DIMENSIÓ USUARIS/CLIENTS 
Trucades telefòniques anuals per mil habitants 
Trucades telefòniques en funció del nombre de treballadors de la Policia 
Local 
Serveis a requeriments efectuats per mil habitants 
Serveis per iniciativa pròpia realitzats per mil habitants 
Total serveis realitzats per mil habitants 
Total serveis realitzats per policia 
Nombre de documents registrats per mil habitants 
Nombre de queixes per mil habitants 
Nombre total de fets instruïts per cada miler d'habitants  
Nombre de fets instruïts en funció del nombre de treballadors de la Policia 
Local 

 
POLICIA ADMINISTRATIVA  
Nombre d'actes administratives per cada miler d’habitants 
Nombre de denúncies per cada miler d’habitants 
Serveis per molèsties veïnals per miler d’habitants 

 
POLICIA ASSITENCIAL  
Requeriments assistencials per miler d’habitants 
Serveis d’atenció a víctimes realitzats per miler d’habitants 
Actuacions amb menors per miler d’habitants 

 

TRÀNSIT 
Denúncies municipals de trànsit per cada miler d'habitants 
Denúncies del SCT per cada miler d'habitants 
Total accidents per cada miler d’habitants 
Atestats de trànsit per cada miler d'habitants 
Total accidents amb ferits per cada miler d’habitants 
Total de serveis de grua per cada miler d'habitants 
Nombre de controls d’ alcoholèmia efectuats per cada miler d'habitants  
Nombre d'alcoholèmies efectuades en funció del nombre d'accidents 
Alcoholèmies realitzades per mil habitants 
Percentatge de positius sobre el total d’alcoholèmies realitzades  
Percentatge de positius sobre el total de proves de drogues efectuades 
Nombre de propostes de retirades de carnet per cada miler d'habitants 
Nombre de vehicles retirats per cada miler d'habitants 
Nombre de vehicles immobilitzats per cada mil d'habitants 
Nombre de gestions i tramitacions de vehicles abandonats per cada miler 
d'habitants 

  

SEGURETAT CIUTADANA  
Nombre de detencions per cada miler habitants 
Nombre de detencions per policia 
Total de serveis àmbit de seguretat ciutadana per miler d’habitants 



 

 

 

 
El propi programari preveu la possibilitat de que s’elaborin altres indicadors en 
funció de les necessitats de cada cos policial. 
 
La totalitat d’aquest indicadors poden ser visualitzats temporalment (per mesos, 
trimestres, semestres i anys) i geogràficament. 
 
ANNEX III. REGISTRE DELS MEMBRES DELS COSSOS DE LES POLICIES 
LOCALS DE CATALUNYA  
 
El fitxer dels membres dels cossos de les policies locals de Catalunya que 
contenen dades de caràcter personal gestionats per la Secretaria de Seguretat 
d’acord amb  l’Ordre IRP/435/2009, de 2 d’octubre, seran alimentats de les 
dades subministrades directament pels ajuntaments i per les persones 
interessades. 
Cal esmentar que aquest fitxer està dins l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, de la 
Llei 32/2010, de 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de 
caràcter personal. 
 
Les dades que contindrà aquest fitxer són les següents: 
 
Dades de caràcter identificatiu: 
 

- nom i cognoms 
- lloc i data de naixement 
- imatge 
- DNI  
- targeta d’identificació professional. 

 
 
Dades acadèmiques, professionals i d’ocupació laboral: 
 

-  coneixements 
-  cursos 
-  titulacions acadèmiques 
-  cursos de llengua catalana 
-  experiència professional 
-  recompenses i distincions 
-  data d’ingrés al cos 
-  data de presa de possessió 
-  data de cessament 
-  data de reingrés 
-  data de jubilació 
-  data de pas a la segona activitat 
-  canvis de situació administrativa 
-  pèrdua de la condició de funcionari. 

 
Dades de l’Ajuntament i del cos de la policia local: 
 

- ajuntament 



 

 

 

- adreça 
- telèfon i fax de l’ajuntament i la policia local 
- correu electrònic corporatiu de la policia local 
- correu electrònic del cap de la policia local 
- escala i categoria professional  
- el cap de la policia local. 

 
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL PROGRAMARI  DE GESTIÓ I 
SUPORT ALS PROCESSOS DE LES POLICIES LOCALS  DENOMINAT 
SIPCAT ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR I L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR EN RELACIÓ A L’ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS 
MERITATS PER L’AJUNTAMENT PER LA CONNEXIÓ DE LA POLICIA 
LOCAL AL SIP  
 
D’acord amb l'epígraf final de la clàusula setena “condicions econòmiques“ del 
present conveni de cessió d’ús del programari  de gestió i suport als processos 
de les policies locals  denominat SIPCAT ,  “L’Ajuntament es compromet a estar 
al corrent de pagament de les obligacions econòmiques contretes amb el 
Departament d’Interior, i especialment  les que afectin a les quotes d’alta i 
mensuals contretes per la connexió al SIP”. 
El conveni de connexió al Sistema d’informació policial (SIP) entre l’Ajuntament i 
la Direcció General de la Policia, estableix a la clàusula sisena i al seu annex 1 
com a condicions econòmiques que les quantitats a satisfer per cada ajuntament 
s’estableixen en funció del nombre de canals d’accessos que es connectin en el 
conjunt de les policies locals de Catalunya, d’acord amb la taula següent: 
 
NOMBRE DE CONNEXIONS QUOTA D’ALTA QUOTA MENSUAL 
Fins a 20 404,03 EUROS 280,83 EUROS 

De 21 a 30 390,51 EUROS 223,2 EUROS 

De 31 a 60 376,98 EUROS 171,32 EUROS 

De 61 a 100 371,58 EUROS 145,99 EUROS 

 
D’acord  amb aquest marc econòmic  les  obligacions econòmiques  que 
meritades per l’Ajuntament a data d’avui no han estat satisfetes ascendeixen a 
12639,08 euros, que l’Ajuntament reconeix.   
 
Des del 30 de juny del 2004 en que es va connectar la policia local de 
l’Ajuntament al SIP, s’han  instruït  per la policia local  els següents atestats per 
il·lícits penals.  
 

 
La quantificació dels treballs desenvolupats per la policia local i la seva 
contribució a enfortir el sistema públic de seguretat, es perfectament identificable 
i mesurable,  i d’acord amb els informes d’activitat de la DSIP de la DGP 
determinen l’efectiva prestació de servei  per la policia local que ha desenvolupat 
una tasca d’atenció al ciutadà en la recollida de denúncies i confecció  d’atestats 

ANY 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012Mar
ç 

ATESTATS 110 599 625 526 430 458 487 516 112 



 

 

 

que ha implicat assumir un cost en la connexió  directament vinculat a la 
satisfacció del servei.   
 
Es voluntat del Departament d’Interior actualitzar  les obligacions econòmiques 
resultants de la connexió al SIP reconegudes per l’Ajuntament considerant-les 
compensades per  la prestació  efectiva d’un servei que ha enfortit  el sistema 
públic de seguretat  en favor de  la ciutadania i/o per raó del  canvi de model 
tecnològic de connexió al SIP els costos del qual el Departament considera  que 
són assumibles sense participació de l’Ajuntament.  
 

Vist i trobat conforme l’expedient de referència, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar els convenis signats en data 31 de maig de 2012 entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i el Departament d’Interior per a l’adhesió de 
l’Ajuntament a la xarxa rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat 
de Catalunya i per a la cessió d’ús del programari de gestió i suport als 
processos de les policies locals denominat SIPCAT. 
 
SEGON.- Notificar aquests acords a les persones interessades. 
 
11.- APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. PER A LA SUBSTITUCIÓ DE T PRESA EN 
CÀRREGA AL CARRER SANT EUSEBI GOLART, xx 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 26 
de maig de 2012 (núm. de registre 2012/2278) mitjançant la qual sol·licita 
llicència d’obres per a la substitució de T presa en càrrega al carrer Eusebi 
Golart, xx, de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 31 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA PER SUBSTITUCIÓ DE T PRESA EN 
CÀRREGA  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 

LOCALITZACIÓ: c/ Eusebi Golart, xx 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
  



 

 

 

 
 
 
 

Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 

1 obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 

200 Kg/cm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. 
En cas de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  
s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 
cm. a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa 
d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm. més que la llosa de formigó. 

4 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis 
Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases.

5 
 

En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació 
del tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. 

6 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona de 
treball. 

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. 

8 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites 
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, 
es realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les 
seves instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest 
hauran d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la 
circulació rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

12 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i 
als Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al 
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè 
donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis 
Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de 
les obres, sense la qual no es podran començar. 

13 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel 
qual es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a 
instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren 
pel subsòl. 

Ref.: Z.M. 
Reg. Entr. 2012/2278 
Data 25-05-2012 



 

 

 

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural 
al nostre municipi. 

15 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

16 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis 
tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de 
la mateixa amb els serveis tècnics municipals 

17 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.

  
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les 
condicions de la llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres 
de l’Ajuntament els albarans de compra del formigó. 

 
RESULTANT que s’han complerts 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 de l’informe tècnic  i la proposta 
per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la substitució de T presa en càrrega al carrer Eusebi Golart, xx de 
Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
 



 

 

 

12.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA SUBSTITUCIÓ DE T PRESA EN CÀRREGA AL 
CARRER OLIVER, xx 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 26 
de maig de 2012 (núm. de registre 2012/2277) mitjançant la qual sol·licita 
llicència d’obres per a la substitució de T presa en càrrega al carrer Oliver, xx, 
de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 31 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA PER SUBSTITUCIÓ DE T PRESA EN 
CÀRREGA  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 

LOCALITZACIÓ:  c/ Oliver, xx 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
 

  
 
 
 

 
Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 

200 Kg/cm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. 
En cas de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la 
qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó 
s’estendrà 25 cm. a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no 
modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm. més que la 
llosa de formigó. 

4 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que 
s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar 
als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la 
compactació d’aquest reblert de les rases.

5 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació 
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 del tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. 
6 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 

longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats 
pels serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona 
de treball. 

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la 
lliure i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, 
materials per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i 
altres elements. 

8 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites 
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, 
es realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats 
a càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les 
seves instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest 
hauran d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la 
circulació rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

12 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i 
als Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al 
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè 
donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis 
Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de 
les obres, sense la qual no es podran començar. 

13 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel 
qual es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a 
instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren 
pel subsòl. 

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas 
Natural al nostre municipi. 

15 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

16 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis 
tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament 
de la mateixa amb els serveis tècnics municipals 

17 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

  
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions 
de la llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de 
l’Ajuntament els albarans de compra del formigó. 

 
RESULTANT que s’han complerts 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 de l’informe tècnic  i la proposta 
per part dels Serveis Tècnics. 
 



 

 

 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la substitució de T presa en càrrega al carrer Oliver, xx de Canet de 
Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
 
13.- APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. PER A LA SUBSTITUCIÓ DE T PRESA EN 
CÀRREGA AL CARRER SANT JOSEP ORIOL, xx 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 26 
de maig de 2012 (núm. de registre 2012/2276) mitjançant la qual sol.licita 
llicència d’obres per a la substitució de T presa en càrrega al carrer Sant Josep 
Oriol, xx, de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 31 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 
INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA PER SUBSTITUCIÓ DE T PRESA EN CÀRREGA  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 

LOCALITZACIÓ: c/ Sant Josep Oriol, xx 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    



 

 

 

  
 
 
 

Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT l’actuació 
sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 200 

Kg/cm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de 
ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà 
l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm. a banda i 
banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a 
banda i banda 7 cm. més que la llosa de formigó. 

4 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis Tècnics 
d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest reblert de les 
rases. 

5 
 

En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. 

6 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, 
mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics 
municipals, de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la 
reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 

8 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la 
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec 
seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

12 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau 
"in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la 
inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es 
podran començar. 

13 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es 
regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre 
xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una 
fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre 
municipi. 

15 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 
sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 
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16 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals 

17 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.

  
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
RESULTANT que s’han complerts 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 de l’informe tècnic  i la proposta 
per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la substitució de T presa en càrrega al carrer Sant Josep Oriol, xx de 
Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
 
14.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 21 FINS AL DIA 25 DE MAIG DE 
2012 
 
Núm. Data Resum 

610 21/05/2012 Baixa d'ofici 

611 21/05/2012 Requeriment residència Miramar mesures antiinciendi 

612 21/05/2012 Encàrrec redacció estudi biogràfic mestres nissaga Milans 

613 21/05/2012 Venda de nínxol 



 

 

 

Núm. Data Resum 

614 21/05/2012 Aprovació 2a certificació obres sostres Casa Museu 

615 21/05/2012 Incoació expedients trànsit 

616 21/05/2012 Imposició sanció persones jurídiques 

617 21/05/2012 Suspensió obres carrer Misericòrdia XX 

618 21/05/2012 Encàrrec cercavila a Xip Xap, SL 

619 22/05/2012 Modificació de crèdit per transferències de crèdit 

620 22/05/2012 Despeses setmanals 

621 22/05/2012 Concessió de subvencions nominatives entitats àmbit serveis socials

622 22/05/2012 Permís activitats dia 27/05/2012 a la plaça Universitat coordinadora 
d'entitats 

623 23/05/2012 Autorització concert benèfic per als Garrofers a la casa Roura 

624 23/05/2012 Autorització terrassa d'estiu bar la plaça de la Llenya 

625 23/05/2012 Autorització terrassa d'estiu bar Cal Tibu 

626 23/05/2012 Autorització terrassa d'estiu Rodolfo Jiménez 

627 22/05/2012 Cessió envelat diumenge 27/5/2012 

628 23/05/2012 Baixa d'ofici 

629 23/05/2012 Advertiment multes coercitives façana posterior Hotel Carlos 

630 23/05/2012 Petició PSC OVP recollida signatures en defensa escoles bressol 
municipals 

631 23/05/2012 Autorització festa del comerç 

632 23/05/2012 Autorització tir al Plat JA 

633 23/05/2012 Autorització ús masoveria Geganters 

634 24/05/2012 Autorització terrassa estiu bar El Abuelo 

635 24/05/2012 Denegació terrassa C/ Vall, XX 

636 24/05/2012 Modificació pressupost mitjançant transferència de crèdit 

637 24/05/2012 Sobreseïment procediment de restauració ronda dr. Anglès XX 

638 24/05/2012 Contractació servei OMIC del juny al desembre de 2012 

639 24/05/2012 Autorització desfilada canina 

640 24/05/2012 Sobreseïment procediment de restauració drassanes del pla, XX 

641 24/05/2012 Autorització campanya recollida signatures defensa escola bressol 
dia 25 

642 25/05/2012 Encàrrec servei neteja de sorra platja 

643 25/05/2012 Subministrament i inst. barra baldejadora i mànega d'aigua a la 
Dulevo 200 

 
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 de diversos punts no 
inclosos a l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és 
apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva 
deliberació i votació en els termes següents. 



 

 

 

 
15.- PARCEL.LACIÓ FINCA DESTINADA AL SISTEMA D’EQUIPAMENTS, 
ZONES ESPORTIVES I CENTRES ESCOLARS, DEL POLÍGO U7 
INDUSTRIAL 
 
Atesa la necessitat que tenim en el nostre municipi d’un segon Institut 
d’Ensenyament Secundari i vist que actualment l’Ajuntament disposa dins del 
sector U7 d’un terreny destinat a sistema d’equipaments, zones esportives i 
centres escolars, una part de la finca podria estar destinada a la construcció del 
segon institut, prèvia cessió del domini a la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 29 de maig de 2012, el contingut 
del qual és: 
 

“Una vegada revisada la documentació obrant a l’expedient de la parcel·lació  i 
declaració d’obra nova a efectuar sobre el terreny ubicat dins el sector U7 
Industrial, de 47.200m2, titularitat de l’Ajuntament de Canet de Mar, destinat a 
sistema d’equipaments, zones esportives i centres escolars, per tal de possibilitar 
la construcció d’un segon Institut d’Ensenyament Secundari al municipi, a través 
de la cessió del domini de la finca segregada a la Generalitat de Catalunya, 
s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- El Pla Parcial del sector U7 Industrial de Canet de Mar fou aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’any 2003. 
Posteriorment, en data 13.10.2005 es va signar l’acta de recepció de les obres 
d’urbanització del sector i es van realitzar les cessions corresponents als 
sistemes d’espais lliures, equipaments i vials.  
 
2n.- El terreny objecte del present informe forma part del sistema d’equipaments 
(zones esportives i centres escolars) del sector i es troba inscrit al Registre de la 
Propietat d’Arenys de Mar, al tom 2176, llibre 246, foli 3, essent el núm. de finca 
10403 de Canet de Mar. 
 
3r.- En virtut del Decret núm. 116/2011, de 9 de febrer, de la tinència d’alcaldia 
d’Urbanisme, es va resoldre autoritzar la parcel·lació de la finca.  
 
4t.- L’arquitecta municipal ha redactat, el maig de 2012, un nou projecte de 
parcel·lació de la finca, el qual reuneix idèntiques condicions que la parcel·lació 
autoritzada el 9 de febrer de 2011, amb l’afegit que es posa de manifest la 
construcció d’un complex esportiu municipal a la finca matriu, per tal d’aprovar, 
en unitat d’acte, la declaració d’obra nova.  
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- En l’aspecte merament formal, les llicències de parcel·lació han de 
reunir la totalitat dels documents a què es refereix l’article 246 del Decret 



 

 

 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
això és, memòria justificativa de l’adequació de la parcel·lació a les 
determinacions del planejament aplicable i plànol parcel·lari, amb indicació de les 
parcel·les indivisibles, la qualificació urbanística dels lots i els terrenys destinats 
o reservats per a sistemes generals o locals. 
 
Segon.- En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació vénen 
regulades als articles 191 a 196 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme (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.- 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 fou 
delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 555/2011, de 
data 14 de juny  de 2011, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà 
que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 555/2011, de data 14 de juny  de 2011”. 
 
Quart.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, 
segregar terrenys, 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. En sòl no urbanitzable no es poden fer parcel·lacions 
urbanístiques en cap cas. 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. 
 
Cinquè.- L’atorgament d’escriptures i d’altres documents públics amb relació a 
les operacions de parcel·lació urbanística i la inscripció dels dits documents en el 
Registre de la Propietat s’han d’ajustar, d’acord amb el que disposa l’article 193 
TRLUC, al que estableixen la legislació aplicable en matèria de sòl i la legislació 
hipotecària, i s’ha d’acreditar que es disposa de la llicència de parcel·lació o bé 
de la declaració que aquesta no és necessària. 
 
Sisè.- Pel que fa la declaració de l’obra nova realitzada amb la construcció d’una 
piscina coberta i gimnàs en el solar objecte de parcel·lació, l’article 20.1 del Reial 



 

 

 

decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
sòl, estableix els requisits que, per efectuar les inscripcions corresponents de les 
declaracions d’obra nova, han d’exigir els registradors. 
 
En el mateix sentit, l’article 45 del Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual 
s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei 
Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa 
urbanística, estableix que els edificis que per accessió s’incorporen a la finca, 
quan s’executin d’acord amb la legislació urbanística aplicable, es podran 
inscriure en el Registre de la Propietat en virtut dels títols previstos per la 
legislació hipotecària. L’article 46 del mateix reial decret disposa que per a la 
inscripció de l’obra nova serà necessari el compliment dels requisits següents: 
 

1. Que s’acrediti l’obtenció de la llicència que correspongui, excepte que 
legalment no fos exigible. 

2. Si l’edifici estigués en construcció que s’acrediti que l’obra nova s’ajusta 
al projecte per al qual es va obtenir la llicència. 

3. Si l’edifici es declara acabat el certificat haurà d’acreditar, a més del que 
es preveu als apartats anteriors, que l’obra ha finalitzat i que s’ajusta al 
projecte corresponent. 

 
Pel que fa el compliment del primer requisit, la tramitació del projecte de 
construcció de la piscina coberta i gimnàs ha seguit el procediment establert a 
l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i, en data 25.05.2006, es va adjudicar 
a la mercantil Construccions Riera, SA el contracte per a la concessió de l’obra 
pública per a la construcció i explotació de l’equipament esportiu. 
 
Quant als dos darrers requisits, tal i com esmenta l’arquitecta municipal en la 
memòria del projecte de parcel·lació i declaració d’obra nova, en data 4.05.2009 
es va signar l’acta de comprovació, d’acord amb el certificat final d’obra emès per 
la direcció facultativa, constatant que l’obra estava finalitzada i de conformitat 
amb el projecte “as build” facilitat. 
 
Per últim, d’acord amb el que estableixen els articles 13 i següents del Reial 
decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
del Cadastre Immobiliari (TRLCDI), caldrà donar d’alta la nova construcció en el 
Cadastre immobiliari (model 902N), havent de constar com a titular cadastral la 
mercantil CANET SPORT, SL, per ostentar la titularitat de la concessió 
administrativa sobre l’immoble (art. 9.1.a TRLCI). 
 
En els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement la segregació de 
7.326,52m2 de la finca propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar, ubicada dins 
el sector U7 Industrial, la qual forma part del sistema d’equipaments, amb la 
finalitat de possibilitar-ne la posterior cessió del domini a la Generalitat de 
Catalunya per a la construcció d’un segon Institut d’Ensenyament Secundari al 
municipi.” 
 

ATÈS que en data 27 de novembre de 2008 l’Ajuntament de Canet de Mar va 
autoritzar la cessió del contracte de concessió d’obra pública a favor de 
l’empresa Canet de Mar Sport SL, la qual d’ara en endavant quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que corresponen a la cedent. 



 

 

 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
VIST el que disposen els articles 191 a 196 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC) i l’article 
124 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta 
de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de data 14 de juny de 2011, es proposa el 
següent acord: 
  
PRIMER.- Modificar la llicència de parcel·lació per segregar una superfície de 
7.326,52 m2. destinada a la construcció d’un segon Institut, en el terreny ubicat 
dins els sector U7 industrial, de titularitat de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
destinat a sistema d’equipaments, zones esportives i centres escolars, 
autoritzada en data 9 de febrer de 2011, de conformitat amb el projecte 
redactat per l’arquitecta municipal, el qual reuneix idèntiques condicions que la 
parcel·lació autoritzada, amb l’afegit que es posa de manifest la construcció 
d’un complex esportiu municipal a la finca matriu, per tal d’aprovar, en unitat 
d’acte, la declaració d’obra nova. 
 
SEGON.- Les finques resultants seran les següents: 
 
RESTA DE LA FINCA MATRIU 

Naturalesa: Urbana 

Situació: Sector industrial U7 Canet de Mar 

Superfície: Esta formada per dos porcions de terreny de forma irregular, de 
35.588m2 i de 4.285,48m2 cadascuna. Té una superfície en conjunt de 
39.873,48 m2. 

Llindars: La porció situada a l’est (de 35.588 m2) llinda pel nord amb les finques 
núm. 31 i núm. 32, pel sud amb la franja de zona verda paral·lela a l’autopista, 
per l’oest amb el Rial de Mas Figuerola i per l’est amb terrenys agrícoles. L’altra 
porció (de 4.285,48 m2) llinda pel nord-est amb el Rial de Mas Figuerola (on es 
disposa l’entrada), pel sud amb la franja de zona verda paral·lela a l’autopista i 
terrenys agrícoles, pel nord-oest amb la finca segregada que també forma part 
del sistema d’equipaments públics i amb terrenys no urbanitzables qualificats 
de protecció paisatgística. 

Construccions: Sobre la finca de 35.588m2 situada a l’est, es troba la 
construcció d’una piscina coberta i gimnàs, de planta sensiblement quadrada i 
una ocupació de 2.150 m2 en planta, aquesta construcció té una superfície 
construïda total de 3.645,84 m2 disposada en planta soterrani, planta baixa i 
planta primera. Per altra banda, sobre la finca de 4.286,48m2 situada a l’oest, 



 

 

 

es troba una construcció de planta baixa, amb forma quadrada de 124 m2 i un 
cobert (amb tipologia de quadra de cavalls) rectangular de 85 m2. 

Zonificació: Es destina a zona d’equipament públic. Admet els següents usos: 
esportiu, docent. 

Mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 25 de maig de 2006, es va 
adjudicar definitivament sobre part d’aquesta finca, el contracte per a la 
concessió de l’obra pública per a la construcció i explotació d’un equipament 
esportiu amb piscina coberta i gimnàs a l’empresa Construcciones Riera, SA, 
amb un cost total d’inversió de 4.522.377,21 €, IVA inclòs, el qual té una 
duració fins al 8 de juny de 2046, prorrogable segons les condicions del 
contracte corresponent. 

En data 27 de novembre de 2008 l’Ajuntament de Canet de Mar va autoritzar la 
cessió del contracte de concessió d’obra pública a favor de l’empresa Canet de 
Mar Sport S.L., la qual d’ara en endavant quedarà subrogada en tots els drets i 
obligacions que corresponen a la cedent. 
 

FINCA SEGREGADA 

Naturalesa: Urbana 

Situació: Sector industrial U7 Canet de Mar 

Superfície: Terreny de forma irregular de 7.326,52 m2. 

Llindars: Llinda pel nord amb el carrer Jaume Romagosa i Duran, pel sud amb 
terrenys no urbanitzables qualificats de protecció paisatgística i finca matriu de 
la qual se segrega que també està destinada al sistema d’equipaments públics, 
per l’est amb el Rial de Mas Figuerola i per l’oest amb la zona verda. 

Construccions: No disposa de construccions.  

Zonificació: Es destina a zona d’equipament públic. Admet els següents usos: 
esportiu, docent. 

TERCER.- De conformitat amb l’informe jurídic, caldrà fer constar com a titular 
cadastral de la construcció existent a la finca objecte de parcel.lació a la 
mercantil CANET SPORT SL per ostentar la titularitat de la concessió 
administrativa sobre l’immoble. 
 
16.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SERVEI DE GRUA PER A 
LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA DE CANET DE MAR 
 
Atès que el passat 30 d’abril de 2012 va finalitzar el termini d’execució del 
contracte formalitat per a la prestació del servei de grua per a la retirada de 
vehicles de la via pública de Canet de Mar. 
 
Atès que s’ha prorrogat el termini d’execució de l’anterior contracte pel temps 
indispensable fins que es formalitzi un nou contracte per a la prestació d’aquest 
servei i com a màxim fins al 31 d’agost de 2012, data en la qual s’haurà d’haver 



 

 

 

formalitzat el nou contracte per a la prestació del servei de grua per a la 
retirada de vehicles de la via pública de Canet de Mar  
 
Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per prestar de forma 
directa aquest servei. 
 
Atès que es considera que el més adequat seria realitzar una contractació 
d’aquest servei per 2 anys, amb la possibilitat de ser prorrogat per dos anys 
més. 
 
Vist el Reial decret legislatiu 3/2011, de 164 de novembre, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i concretament 
el seu article 109.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de 
les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient 
corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte en els termes que preveu l’article 22 d’aquesta Llei”. 
 
Atès que en data 6 de juny de 2012, s’ha emès informe per la secretària de la 
Corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i vist que de 
conformitat amb aquest, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte 
és aquesta Alcaldia, ja que el valor estimat del contracte puja a 128.961,86 €, 
IVA exclòs, i per tant, no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 6.000.000 d’euros. 
 
Atès que la referida competència sobre l’inici de l’expedient, atribuïda en primer 
terme a l’òrgan de contractació, és susceptible de delegació, tot això de 
conformitat amb el règim general que la regula (Llei 26/2010, de 3.8, de 
procediment administratiu de Catalunya, article 8, i, pel que fa a les 
competències de l’Alcalde, Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les bases del 
règim local, article 21.3 i 23.4, i Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28.11, articles 43 a 
45). 
 
Atès que la referida competència sobre l’inici de l’expedient de contractació, 
atribuïda a l’Alcalde per la disposició addicional segona punt 1 del TRLCSP, ha 
estat delegada en la Junta de Govern Local (Decret núm. 555/2011, de 14 de 
juny). 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert per a l’adjudicació d’un 
contracte per a la prestació del servei de grua per a la retirada de vehicles de la 
via pública de Canet de Mar i tenint en compte allò que es disposa al Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), al Reial decret 817/2009, pel 
que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, en tot allò que no contradigui el TRLCSP i la resta de disposicions 



 

 

 

legals vigents, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació per a la prestació del servei de grua 
per a la retirada de vehicles de la via pública de Canet de Mar, essent el 
pressupost base de licitació de 61.016,95 €, IVA exclòs, el qual ascendeix a la 
quantitat de 10.983,05 €, i el valor estimat del contracte de 128.967,65 €. 
 
SEGON.- Que es publiqui el corresponent edicte al DOGC segons allò que 
disposa l’art. 142.1 del TRLCSP. Així mateix la licitació es publicarà al perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. 
 
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació, el qual 
s’adjunta a l’expedient.  
 
QUART.- Aprovar la despesa de 12.000,00 € amb càrrec a la partida núm. 43 
13000 22790 del pressupost municipal per a l’any 2012 (RC núm. 3759). 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit 
suficient per poder atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva 
plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, queda 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor 
alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució 
i formalització de la present resolució. 
 
17.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE 
PARROQUIAL I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que és competència dels Ajuntaments el foment i l’administració dels 
interessos propis del municipi, en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 66 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Atès que en el marc de la  col·laboració entre el Centre Parroquial i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, es considera que l’Ajuntament podrà assumir 
una part de les despeses generades per a la utilització del local situat al carrer 
Eusebi Golart, xx. 
 
Atès que el Centre Parroquial acull en les seves instal·lacions del carrer Eusebi 
Golart, xx de Canet de Mar diverses activitats d’interès per al desenvolupament 
cultural, educatiu i cívic, com són la gimnàstica per a persones grans, 
representacions de teatre per a grups dels municipi i per a les escoles i els 
usos puntuals per assaigs, concerts i reunions d’entitats cíviques i culturals. 
 



 

 

 

Atès que l’organització de les diferents activitats comporten un treball social 
voluntari no remunerat que si fos computat fora impossible d’assumir només 
amb els fons municipals, per tant entenem que també cal potenciar 
l’associacionisme i la cooperació positiva entre l’Ajuntament i les entitats. 
 
Atès que les àrees de Benestar Social, Cultura i Educació tenen interès que s’hi 
continuïn desenvolupant donat que l’Ajuntament no disposa dels espais 
adequats per a les esmentades activitats. 
 
Atès que a la partida pressupostària 80 23100 48021 hi ha crèdit adequat i 
suficient per satisfer la despesa corresponent. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar una  despesa de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i el Centre Parroquial per un import de 3.600,00 €, amb càrrec a la 
partida 80 23100 48021, en concepte de cessió de l’espai a diferents entitats 
del municipi. 
 
SEGON.- Aquesta despesa serà abonada en dos terminis de 1.800,00 €, el 
primer es farà efectiu abans del dia 30 de juny de 2012 i el segon, abans del 
dia 31 de desembre de 2012. 
  
TERCER.-  La vigència d’aquesta col.laboració  serà fins el 31 de desembre de 
2012. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Centre Parroquial i requerir-lo perquè abans 
del dia 31 de gener de 2013 presenti al Registre General de l’Ajuntament, la 
documentació acreditativa que justifiqui les activitats que s’han portat a terme 
en el local durant l’any 2012.  
 
CINQUÈ.-  D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
aportació a que es refereix aquest acord, és lliurement revocable i reduïble en 
tot moment. No genera cap dret a obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
18.- APROVACIÓ DE L’OTORGAMENT D’UNA OPERACIÓ DE 
FINANÇAMENT A LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS EN VIRTUT DE 
L’APLICACIÓ DEL RDL 4/2012 
 
Atès que mitjançant Reial Decret Legislatiu 4/2012 de 24 de febrer publicat en 
el Boletín Oficial del Estado fou aprovada la norma que determina obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir mecanismes de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Atès que en compliment de l’establert en la citada norma, la Intervenció 
municipal, va comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 



 

 

 

l’import de les obligacions pendents de pagaments d’acord amb els requisits 
establerts en el Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, en concret: 
 

 L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits 
establerts Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, 
corresponents a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 1.830.739,48 €. 

 
 L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits 

establerts Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, 
corresponents a la Fundació els Garrofers és de 295.291,36 €. 

 
Atès que la citada norma, establia la obligatorietat de elevar al Ple de la 
corporació local un Pla d’ajust, per a la seva aprovació abans del 31 de març 
de 2012. 
 
Atès que la corporació local ha elaborat el citat Pla d’Ajust, el qual fou aprovat 
per acord Plenari de data 29 de març de 2012. 
 
Atès que en data 30 d’abril de 2012, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha valorat favorablement la informació continguda 
en el citat Pla d’Ajust. 
 
Atès que en data 14 de maig de 2012, fou aprovada per acord Plenari la 
concertació de l’operació u operacions de préstec a llarg termini precises per 
l’import de les obligacions reconegudes pendents de pagament per les quals 
els contractistes hagin manifestat la seva voluntat d’acollir-se al procediment 
instrumentat en el Reial Decret Llei 4/2012. 
 
Atès que en data 29 de maig de 2012, fou formalitzada l’operació de 
finançament per un import total de 2.076.937,60 €, del qual 295.291,36 € 
corresponen a factures pendents de pagar de la Fundació els Garrofers. 
 
Atès que en data 30 de maig de 2012, foren liquidades per l’Ajuntament de 
Canet, i en nom de la Fundació dels Garrofers el citat import de 295.291,36 €. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del contracte d’atorgament d’un préstec a la 
Fundació els Garrofers per import de 295.291,36 €, que s’acompanya com 
annex del present acord. 
 
SEGON.- Comunicar l’esmentat acord a la Fundació els Garrofers, per a que 
en un termini màxim de 15 dies es pugui formalitzar l’operació.  
 



 

 

 

CONTRACTE DE PRÉSTEC ENTRE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
COMPAREIXEN: 
 
D'UNA PART. – Sra. Caterina Forcano i Isern, major d'edat, casada, de 
nacionalitat Espanyola, domicili a aquests efectes a Carrer Josep Baró, XX 
(Canet de Mar) amb DNI / NIF número XXXX. 
 
D'UNA ALTRA PART. - Sr. Jesús Marín i Hernàndez, major d'edat, casat, de 
nacionalitat Espanyola, domicili a aquests efectes a Carrer Ample, 11 (Canet de 
Mar) amb DNI / NIF número XXXX. 
 
INTERVENEN: 
 
a) El primer, en nom i representació de LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS, 
amb núm. de CIF XXXXXX (d'ara endavant, el PRESTATARI o LA 
FUNDACIÓ), en virtut de l’acord del Patronat de data XXXXXXXXXX. 
 
b) El segon, en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
(en endavant, l’AJUNTAMENT), en virtut de l’acord de Junta de Govern Local 
de data 7 de juny de 2012. 
 
Manifesten els compareixents que les seves facultats de representació no els 
han estat revocades, suspeses ni limitades de cap manera. 
 
EXPOSEN: 
 

I. Que el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de les 
entitats locals i el Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es 
crea el Fons per finançament dels pagaments a proveïdors, van 
determinar la posada en marxa d'un mecanisme de pagament i 
cancel·lació de deutes amb proveïdors d'entitats locals. 
 

II. Que l’AJUNTAMENT en data 29 de maig de 2012, va formalitzar 
l’operació de finançament establerta en el RDL 4/2012 per un import 
total de 2.076.937,60 €, del qual 295.291,36 € corresponen a 
factures pendents de pagar de LA FUNDACIÓ. 

 
III. Que en data 30 de maig de 2012, foren liquidades per l’AJUNTAMENT, i 

en nom de LA FUNDACIÓ el citat import de 295.291,36 €. 
 

IV. Que la FUNDACIÓ ELS GARROFERS ha adoptat els acords necessaris 
per a la formalització del present finançament. 

 



 

 

 

V. Que, d'acord amb l'anterior, les parts convenen a formalitzar el present 
contracte de préstec (en endavant, el contracte) d'acord amb les 
següents 

 
CLÀUSULES 

 
1. OBJECTE 

 
L'objecte d'aquest contracte és la concessió d'un préstec a la 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS amb la finalitat de compensar la 
cancel·lació de les obligacions pendents de pagament de la FUNDACIÓ 
que ha satisfet l’AJUNTAMENT per compte de la FUNDACIÓ ELS 
GARROFERS. 
 

2. IMPORT I LLIURAMENT DEL PRÉSTEC 
 
El PRESTADOR concedeix al PRESTATARI un préstec per import de 
295.291,36 €. 
 
El PRESTATARI accepta el préstec que se li concedeix i es compromet 
a reintegrar el principal d'aquest, i a pagar els interessos, i qualsevol 
altra despesa, degudament justificada, per qualsevol altre concepte que 
es derivi de l'operació fins a la seva total cancel·lació en la forma 
prevista en aquest contracte i en els reials decrets llei 4/2012 i 7/2012 i 
la seva normativa de desenvolupament. 
 
El PRESTATARI s’obliga a transferir al PRESTADOR, 3 dies abans del 
venciment de les quotes, al compte bancari núm. 2100 – 0037 – 11 – 
0200483015 de l’AJUNTAMENT, l’import necessari per a abonar el 
capital i els interessos del préstec. 

 
3. PAGAMENT DE L'IMPORT DEL PRÉSTEC 

 
El PRESTATARI s'obliga a satisfer al PRESTADOR, de forma puntual i 
inajornable, qualssevol quantitats degudes de conformitat amb aquest 
contracte, en quaranta quotes consecutives, de les quals les vuit 
primeres seran de carència de principal. Les quotes tindran caràcter 
trimestral. 
 
Les quotes del préstec inclouran els interessos i la quota d'amortització, 
llevat dels dos primers anys en què només s'han d'incloure interessos. 
 
Les quotes del préstec es calcularan d'acord amb el sistema lineal 
d'amortització, és a dir, que les quotes d'amortització seran de la 
mateixa quantia. 
 
LA FUNDACIÓ transferirà a l’AJUNTAMENT, 3 dies abans del 
venciment de les quotes, al compte bancari núm. 2100 – 0037 – 11 – 



 

 

 

0200483015 de l’AJUNTAMENT, l’import necessari per a abonar el 
capital i els interessos del préstec. 
 
Les quotes vençudes i impagades i qualssevol altra quantitat degudes al 
PRESTADOR en virtut d'aquest contracte, poden ser reclamades pel 
PRESTADOR directament. 
 
S'entén per dia hàbil a l'efecte d'aquest contracte, un dia (diferent de 
dissabte o diumenge) en què els bancs estan oberts per fer operacions 
comercials de caràcter general i en què estigui operatiu el sistema 
TARGET2. Si el dia de revisió de tipus d'interès fos un dia inhàbil, es 
durà a terme el dia hàbil següent, llevat que aquest caigués dins del 
següent mes del calendari, en aquest cas es produirà l'immediat dia 
hàbil anterior a aquell. 

 
4. COST TOTAL DEL PRÉSTEC I CÀLCUL I ELEMENTS QUE 

COMPONEN LA TAE 
 
El cost total del préstec que inclou els interessos contractuals pactats 
amb el PRESTATARI, s'integren en el càlcul de la taxa anual equivalent 
(TAE), sense perjudici dels recàrrecs que, si s'escau, es produeixin com 
a conseqüència de l'incompliment de les obligacions contractuals del 
PRESTATARI. 
 
La TAE no inclou les despeses que el PRESTATARI, si s'escau, pugui 
evitar en ús de les facultats que li concedeix el contracte, ni les 
despeses a abonar a tercers, ni, si s'escau, els derivats de la intervenció 
de fedatari públic, els impostos, ni les despeses derivades de la 
contractació de pòlisses d'assegurances. S'entendrà per TAE el cost 
total del préstec, expressat en un percentatge anual sobre la quantia del 
préstec concedit. Per a informació, només fa constar que aquesta taxa 
s'obté aplicant la fórmula que conté l'annex de la Circular del Banc 
d'Espanya 8/1990 (BOE 20-09-1990). 

 
5. IMPUTACIÓ DE PAGAMENTS 

 
El PRESTADOR imputarà les quantitats rebudes del PRESTATARI, a 
l'abonament de costes, despeses i bestretes, a interessos de demora, a 
interessos ordinaris, i al principal del préstec, per aquest ordre. 

 
6. LLOC DE COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

 
Es considera lloc de compliment d'aquest contracte la seu del 
PRESTADOR, sense que pugui suposar novació d'aquest pacte les 
facilitats que s'atorguin a efectes de cobrament, com ara la domiciliació 
de rebuts. 



 

 

 

 
7. INTERESSOS 

 
El préstec començarà a meritar interessos des del moment en que 
l’AJUNTAMENT ha satisfet l’import als proveïdors de la FUNDACIÓ, es 
a dir, el moment del lliurament del capital del préstec d'acord amb el que 
disposa la clàusula segona al tipus d'interès pactat en aquesta clàusula, 
que es calcularà sobre la base d'un any de 360 dies, en funció del 
nombre de dies naturals efectivament transcorreguts incloent el primer 
dia i excloent-ne l'últim. 
 
Els interessos es liquidaran trimestralment i seran abonats juntament 
amb l'amortització de capital, si s'escau, en les dates establertes en el 
quadre d'amortització a què fa referència la clàusula tercera. 
 
7.1 Tipus aplicable 
 
A partir de la data del lliurament del capital del préstec, el tipus d'interès 
nominal anual a pagar pel PRESTATARI serà variable, equivalent a 
l'Euribor 3 mesos incrementat amb un diferencial (en endavant, el tipus 
d'interès). 
 
A efectes d'aquest contracte s'entén per Euríbor el tipus d'interès que, 
d'acord amb les normes establertes a aquest efecte per la Federació 
Bancària Europea aparegui a la pantalla Reuters corresponent a la 
pàgina EURIBOR01 (o la pantalla que la substitueixi o que sigui 
equivalent, sempre que l'esmentada pantalla no estigui disponible), al 
voltant de les 11.00 am (Hora de Brussel·les) del segon dia hàbil 
anterior a l'inici del període d'interès de què es tracti, per als dipòsits en 
euros a aquest termini. 
 
El diferencial, que serà comunicat a l'AJUNTAMENT, a través de l'ICO, 
reflectirà el cost de finançament del Tresor Públic per als mateixos 
terminis, incrementat en un marge màxim de 115 + 30 punts bàsics. El 
diferencial es pot revisar trimestralment en cada data de pagament. 
 
El tipus d'interès corresponent al 1r trimestre serà l'Euribor 3 mesos a 
14 de maig 2012 més el diferencial de 525 punts bàsics, és a dir, el 
5,939%. 
 
7.2 Revisió del Tipus 
 
El tipus d'interès es revisarà trimestralment en cada data de pagament, 
seguint el quadre d'amortització (d'ara endavant, data de revisió). 
 
Per a la revisió del tipus d'interès, es prendrà el tipus vigent de dos dies 
hàbils anteriors a la data de revisió, que serà el dia hàbil en què es 
compleixin 3 mesos des de l'última fixació de tipus efectuada. 



 

 

 

 
8. MORA AL PAGAMENT 

 
En cas de retard en el pagament d'alguna de les sumes degudes en 
virtut d'aquest contracte, el PRESTATARI, incorrerà de ple dret en mora 
sense necessitat de requeriment previ i està obligat a pagar, sobre les 
quantitats vençudes i no reemborsades, i des del dia del seu venciment, 
un recàrrec penalitzador del 5%. 
 
Els interessos de demora es meritaran i liquidaran per dies naturals amb 
base en un any de 360 dies i, si no es fa així, se satisfaran amb les 
retencions descrites en la clàusula 12 d'aquest contracte. 

 
9. AMORTITZACIÓ ANTICIPADA 

 
El PRESTATARI podrà reemborsar de manera anticipada el préstec, 
sense cap penalització, amb el límit d'un cop al mes i per un import 
mínim d'un 40% de la quota d'amortització. 
 
Respectant en tot cas l'ordre d'imputació de pagaments previst en 
aquest contracte, les quantitats reemborsades pel PRESTATARI en 
concepte d'amortització anticipada parcial s'imputaran a l'import de cada 
quota i en cap cas suposaran una alteració de les dates de pagament 
previstes. En aquest cas, el PRESTADOR recalcularà el quadre 
d'amortització i facilitarà al PRESTATARI un nou quadre d'amortització, 
amb el recàlcul de l'import de les quotes, degudament signat pel 
PRESTADOR. Les quantitats amortitzades anticipadament no estaran 
de nou disponibles per al PRESTATARI. 
 

10. OBLIGACIONS DEL PRESTATARI 
 
De forma addicional a l'obligació fonamental del PRESTATARI de pagar 
l'import del préstec, el PRESTATARI assumeix les obligacions següents: 
 

a) Transferir a l’AJUNTAMENT, 3 dies abans del venciment de les 
quotes, al compte bancari núm. 2100 – 0037 – 11 – 
0200483015, l’import necessari per a abonar el capital i els 
interessos del préstec. 

 
b) Lliurar qualsevol informació que li pugui raonablement sol·licitar 

el PRESTADOR. 
 

c) Preveure en els seus pressupostos anuals les quanties 
necessàries per atendre degudament els pagaments a què 
queda obligat en virtut d'aquest contracte. 

 



 

 

 

d) Efectuar, complir i col·laborar en totes les actuacions i tràmits 
que exigeixi la formalització i el desenvolupament d'aquest 
contracte. 

 
e) Qualssevol altres obligacions que estableix aquest contracte. 

 
11. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE 

 
El PRESTADOR podrà optar entre exigir el compliment d'aquest 
contracte o resoldre’l, en qualssevol dels supòsits, amb el 
rescabalament de danys i l’abonament d'interessos en tots dos casos: 
 

a) Incompliment pel PRESTATARI de les obligacions que estableix 
aquest contracte, diferents de les de pagament. 

 
b) Per comprovar la inexactitud o l’ocultació en les declaracions 

efectuades i en les dades econòmiques i la documentació 
facilitades pel PRESTATARI al PRESTADOR o altres ens 
públics intervinents en el mecanisme de finançament per al 
pagament a proveïdors i que han servit de base per a la 
subscripció aquest contracte. 

 
Tant la resolució d'aquest contracte com l'exigència del seu compliment 
total, es comunicarà al PRESTATARI mitjançant carta certificada amb 
justificant de recepció o de qualsevol altra forma fefaent. 
 
Així mateix, en cas de resolució del contracte, el PRESTADOR té dret a 
exigir el pagament de les quantitats que restin per pagar, així com de les 
quotes meritades i no satisfetes fins a aquest moment, i els 
corresponents interessos, així com qualsevol altra quantitat deguda pel 
PRESTATARI al PRESTADOR entenent tot això vençut, i anticipant-se 
en conseqüència l'exigibilitat del pagament de les quantitats 
corresponents als períodes no transcorreguts, i de qualsevol altra 
quantitat que pugui deure el PRESTATARI al PRESTADOR, en 
concepte de comissions, despeses o qualsevol altre. 

 
12. DESPESES I IMPOSTOS 

 
Seran a càrrec del PRESTATARI els impostos que gravin la subscripció 
d'aquest contracte, totes les despeses de qualsevol tipus relatius a 
aquest, degudament justificats, inclosos els vinculats a l'extinció de la 
relació jurídica que ara s'inicia. 

 
13. CESSIÓ 

 
El PRESTATARI no podrà cedir a tercers aquest contracte, ni els drets 
ni les obligacions que se'n deriven, sense l'autorització prèvia i per escrit 
del PRESTADOR. 



 

 

 

 
14. PROTOCOL·LITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
El PRESTATARI i el PRESTADOR acorden que qualsevol d'ells podrà 
compel·lir a l'altre per a l'elevació a públic del contracte. L'elevació a 
públic es durà a terme dins el termini del mes següent al requeriment 
efectuat per la part interessada en això. 
 
Les despeses notarials derivades de l'elevació a públic d'aquest 
contracte, seran suportats íntegrament pel PRESTATARI. 

 
15. NOTIFICACIONS 

 
Qualsevol notificació que s'hagi de dur a terme com a conseqüència 
d'aquest contracte es podrà efectuar per escrit, mitjançant correu 
electrònic, o fax, enviats a l'adreça postal, adreça de correu electrònic, o 
número de fax, respectivament, designats en aquesta clàusula. 
Qualsevol canvi de domicili s'ha de comunicar a l'altra part de forma 
fefaent. A falta d'aquesta comunicació, es consideraran correctes amb 
caràcter general les comunicacions que s'adrecin a l'últim domicili 
designat per cada part. Aquestes notificacions tindran efectes des de la 
recepció, i les efectuades per fax es consideraran rebudes després de la 
seva confirmació. 
 
FUNDACIÓ 
Direcció: Carrer Josep Baró, 32 (Canet de Mar) 
Telèfon: 93.795.63.08 
Adreça electrònica: info@fundacioelsgarrofers.org 
 
AJUNTAMENT 
Direcció: Carrer Ample, 11 
Telèfon: 93.794.39.40 
Adreça electrònica: canetdemar@canetdemar.cat 
 

I en prova de conformitat, les parts signen tots els fulls i annexos del present 
contracte per triplicat i a un sol efecte. 
 
Canet de Mar, ___ de ___ de 2012 
 
PRESTATARI (FUNDACIÓ ELS GARROFERS) 
 
Signatura: 
 
PRESTADOR (AJUNTAMENT DE CANET DE MAR) 
 
Signatura:  
 



 

 

 

ANNEX I. - ACORD D'APROVACIÓ DE L'OPERACIÓ DE PRÉSTEC. 
ANNEX II. - QUADRE D'AMORTITZACIÓ. 
 
19.- 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 20.20 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


