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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 DE 
GENER DE 2016 
 
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: 08:45 hores 
Hora que acaba: 12:30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 
 

PRESIDEIX 
Jesús Marín Hernàndez, alcalde/ssa accidental  
 

HI ASSISTEIXEN 
Primer tinent d'alcalde Jesús Marín Hernàndez 
Segon tinent d'alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d'alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d'alcalde M. Assumpta Revoltós Vaquer 
 

EXCUSA L'ASSISTÈNCIA 
Arbell Brugarola, Blanca, alcaldessa 
 

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

ORDRE DEL DIA 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 23 
de novembre de 2015 
2) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 13 
de gener de 2016. 
3) Donar compte de les resolucions judicials d'assumptes municipals. 
4) Relació de factures F/2015/55 
5) Aprovació conveni de cessió a precari Casa Roura 
6) Adhesió al Protocol general del pla "Xarxa de governs locals 2016-2019" 
7) Proposta per la Junta de Govern per l'Adhesió al protocol de préstec de material esportiu i 
recreatiu de la Diputació 
8) Aprovació actualització cànon explotació bar camp de futbol municipal 
9) Retorn garantia definitiva obres urbanització riera Gavarra 
10) Donar compte de la relació de decrets des del dia 14 de desembre de 2015 fins a 24 de 
desembre de 2015. 
11) Precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
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1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2015. 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local  
ordinària del dia 23 de novembre de 2015. i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 
110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se 
n’acorda l’aprovació. 
 
2.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
DATA 13 DE GENER DE 2016. 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local  
ordinària del dia 13 de gener de 2016. 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. 
 
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D'ASSUMPTES MUNICIPALS. 
- Escrit de conclusions presentat el dia 12 de gener de 2016 per part de la representació 
lletrada de l’Ajuntament en el RCA 277/2014, interposat per Sorea, SA davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
 
Se’n dóna compte 
                      - Diligència d’ordenació d’11 de gener de 2016 del Jutjat del contenciós 
                        administratiu núm. 5 de Barcelona, en el RCA 473/2013, interposat per  
                        la Sra. MDP, d’arxiu del procediment 

Se’n dóna compte 

 
4.- RELACIÓ DE FACTURES F/2015/55 
 
Vista la relació de despeses de data 30 de desembre e de 2015, de l’Ajuntament per 
import de 65.067,96 €, corresponent a la relació F/2015/55.  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació econòmica 
per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides que s’han d’aplicar del vigent 
pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió 27 de novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se 
presentat al·legacions.  
 
Vist l’informe de l’Interventor municipal que es transcriu a continuació:  
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INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
ASSUMPTE: 
 
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES CORRESPONENT AL PRESSUPOST 2015 PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 de gener de 2016  
 
En l'exercici de la funció interventora que es regula a l'article 4) del RD 1174/1987, de 18 de 
setembre que regula el Règim Jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional en relació amb l’article 214 RDL 02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. i d'acord amb els concordants que 
s’estableixen de la mateixa Llei, aquesta Intervenció formula el següent informe envers al 
següent, 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de desembre de 2015, per import 
65.067,96 € corresponent a la relació F/2015/55. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents del 
pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de factures en els termes recollits en l’article 219 
del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra fiscalització plena a 
posteriori. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 9 d’abril, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència d'Alcaldia d'Administració Oberta, s'acorda per unanimitat: 
 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de desembre de 2015, per import 
65.067,96 € corresponent a la relació F/2015/55.  
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents del 
pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE CESSIÓ A PRECARI CASA ROURA 
Atès que l’equip de govern en els darrers mesos ha estat acordant la cessió de la Casa Roura, 
propietat de la família PC, per tal de poder fer-hi visites guiades i esdeveniments culturals 
mentre no hi ha una activitat comercial a l’immoble. 
 
Vist l'informe de la tècnica de Cultura, el text del qual és el següent: 
 
Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració amb la família PC per a la cessió a 
precari de la Casa Roura. 

Atès que la Casa Roura és un edifici emblemàtic de Ll. Domènech i Montaner, i que 
conjuntament amb l'Ateneu i la Casa museu són dels edificis més visitats del patrimoni 
modernista de Canet. 
 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar rep una gran demanda per poder visitar la Casa Roura 
des que no hi ha cap activitat a l'immoble i l'accés al públic està tancat; i que l’equip de govern 
en els darrers mesos ha estat acordant la cessió, propietat de la família PC, per tal de poder 
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fer-hi visites guiades i esdeveniments culturals mentre no s'hi ubiqui una nova activitat que la 
faci accessible.  
 
Atès que s’ ha pogut acordar els termes d’aquesta cessió amb la senyora MTPC i el senyor 
JMPC en uns termes i condicions que des de l'Ajuntament es poden garantir com són: la 
custòdia de les claus, la responsabilitat de les visites guiades i dels esdeveniments culturals, la 
neteja de l'espai i el pagament de les despeses que genera l'activitat a l'immoble com són la 
llum, l'aigua i les corresponents a cada activitat. Així com també tenir una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreix totes les activitats que s'hi puguin desenvolupar.  
 
Atès que la cessió a precari no és la situació òptima per desenvolupar una programació cultural 
a llarg termini o un programa de visites molt ampli, però per contra complementarà les visites 
guiades de la ruta modernista que es fa al centre del poble. 
 
Atès que aquest acord complementa l'oferta de patrimoni modernista que es pot oferir als 
visitants, i per tant reforça les línies de treball de l'àrea de Cultura pel que fa a la difusió del 
patrimoni i la marca de Canet Cultura arreu.  
 
Atès que la despesa directa del conveni correspon a la quantitat que la propietat paga d'IBI més 
iva, que mensualment és de 275,32 més iva i que en el pressupost de despeses per a l'any 
2016 existeix la partida 11.92000.20204 Lloguer Casa Roura amb una dotació de 1.700€, que 
pot cobrir la despesa de lloguer durant els cinc mesos de vigència del conveni. I que les 
despeses que genera el desenvolupament d'activitats s'hauran de preveure alhora de 
programar cadascuna de les activitats. 
 
Per tot el que aquí s’exposa es creu necessari i convenient la signatura del conveni de 
col·laboració amb els propietaris de la Casa Roura per poder fer-hi visites guiades i 
esdeveniments culturals.  
 
Atès que s’ ha pogut acordar els termes d’aquesta cessió amb la senyora MTPC i el senyor 
JMPC, consensuant el següent text:  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ELS PROPIETARIS DE LA CASA ROURA PER FER-
HI VISITES GUIADES I ESDEVENIMENTS CULTURALS 

Canet de Mar, a xx de gener de 2016. 

REUNITS 

D’una part Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, actuant en 
nom i representació del mateix. 
 
De l’altra part la Sra. MTPC i el Sr. JMPC, com a propietaris de la Casa Roura, ubicada a la 
Riera Sant Domènec,xx de Canet de Mar, actuant en el seu nom. 
 
Es reconeixen mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document, 

EXPOSEN 
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Primer.- La Casa Roura de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, amb un expedient incoat 
de BCIN, situat al número xx de la Riera Sant Domènec de Canet de Mar, forma part del 
conjunt modernista més visitat del municipi, conjuntament amb l’Ateneu i la Casa museu Ll. 
Domènech i Montaner. 
 
Segon.- La Casa Roura no està oberta al públic perquè no hi ha cap activitat comercial d’un 
temps ençà, malgrat que la intenció de la propietat és llogar-lo en el menor temps possible, i 
l’Ajuntament rep una gran demanda per a la visita d’aquest edifici. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en promoure l’important patrimoni 
modernista que Lluís Domènech i Montaner va llegar al municipi, per a la promoció de la imatge 
de Canet de Mar com a referent del modernisme català. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Canet de Mar reconeix que l'interès de la propietat és el lloguer de la 
Casa Roura. 
 
Que, per tant, convenen el present conveni i a tal efecte estableixen les següents 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

És objecte d’aquest conveni establir els termes que regularan la cessió temporal i a precari de 
l’immoble Casa Roura, situat a la Riera Sant Domènec, xx de Canet de Mar. 

2. Obligacions de les parts 
 
2.1. Els propietaris de la Casa Roura es comprometen a:  
 
1. Facilitar l’accés a la Casa Roura cedint un exemplar de les claus a la persona autoritzada 
des de l’Ajuntament per permetre accedir a la Casa Roura als visitants que participin en les 
rutes guiades organitzades des de l’Ajuntament de Canet, sempre acompanyats pels guies. 

2. Permetre la realització d’activitats culturals organitzades, com ara conferències, visita 
teatralitzada, etc. 

2.2. L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 

1. Nomenar el Coordinador de la Casa museu Ll. Domènech i Montaner com a responsable de 
l’obertura, tancament i custodia de les claus d de la Casa Roura, així com també de la 
comunicació a la família PC de les activitats mensuals. 
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2. Donar el següent suport logístic per a la realització de les visites i activitats: 

a. Assumir la neteja de les dependències cedides. 

b. Retirar el material malmès i deixar l’espai en condicions per poder accedir 
els visitants 

3. Pagar en concepte de lloguer 275,32€+iva mensuals, que és l’import equivalent a les 
despeses generades per l’Impost de Béns Immobles i que per als 12 mesos de l’any 
2016 és de 3.303,92€. 

4. Fer-se càrrec de les despeses d’aigua, escombreries i llum del manteniment de l’edifici 
durant el període de la cessió. 

5. Disposar i estar al corrent de pagament de la corresponent pòlissa de Responsabilitat Civil 
que cobreix la responsabilitat general de l'Ajuntament de Canet de Mar derivada de: 

a) de la seva qualitat de propietari, usufructuari o llogater de béns mobles i 
immobles, així com la responsabilitat davant dels propietaris dels immobles que 
ocupi en règim d’arrendament o en virtut de qualsevol altre títol. 

b)del patrocini, organització, participació i col·laboració en activitats culturals 
(incloses les d’intercanvi de persones de la ciutat amb d’altres localitats del 
país o estrangeres), artístiques, esportives, socials i mediambientals (horts 
urbans), així com en tot tipus d’espectacles, incloses els focs d’artifici i 
pirotècnia, i també, responsabilitats mancomunades, solidàries o subsidiàries 
per la participació en qualitat de patrocinador. 

 
6. L'Ajuntament serà responsable, en el seu cas, de comunicar a la seva companyia 
d'assegurances, l'extensió de la pòlissa de responsabilitat civil a les activitats culturals que es 
duguin a terme a la Casa Roura, amb total indemnitat de la propietat per al cas de produir-se 
qualsevol sinistre i no haver fet l'Ajuntament l'esmentada comunicació.  
 
7. Lliurar l’edifici en les mateixes condicions en que es trobava l’immoble en el moment de la 
cessió temporal. S’adjunten fotografies de l’estat actual de l’edifici. 
 
8. El material d’hostaleria que hi ha a l’edifici es troba a la cuina i habitacions que romandràn 
tancades al públic i l’Ajuntament no disposarà ni utilitzarà aquests materials. 

3. Termini de vigència 
 
El present conveni tindrà vigència a partir de la seva signatura fins el dia que alguna de les 
dues parts el denunciï, sempre amb un mes d'antelació. Es preveu una durada inicial de cinc 
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mesos a partir de la seva signatura i es renovarà en cas que hi hagi partida pressupostària per 
fer-ho i la propietat tingui interès en continuar cedint-lo. 
 
I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen dues còpies 
del present conveni al lloc i data indicats ut supra. 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència d'Alcaldia de Serveis de Persones, s'acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb els propietaris de la Casa Roura, 
l’objecte del qual és establir els termes de la cessió a precari de l’immoble per fer-hi visites 
guiades i esdeveniments culturals. 

SEGON.- Facultar l’alcaldessa per signar tots els documents que es derivin d’aquests acords. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en l’article 219 del RDL 
2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
6.- ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019" 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el dia 26 de novembre de 2015 ha 
aprovat el Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com 
el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia 
d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Ple de referència. 
 
Atès que aquest Protocol general, publicat al BOP de 11 de desembre de 2015, preveu, en la 
clàusula 1.4, que l’adhesió prèvia dels ens destinataris és requisit indispensable per a la 
concertació d’ajuts i la realització de les actuacions derivades del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat a poder sol·licitar ajuts per poder dur a 
terme actuacions derivades del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
Vist i trobat conforme el protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el qual 
es va publicar en el BOP de data 11 de desembre de 2015 i que es transcriu a continuació: 

 
PROTOCOL GENERAL DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" 
PREÀMBUL 
CLÀUSULES 
1. Objecte i finalitat 
2. Règim jurídic 
3. Objectius 
4. Sistema de cooperació 
5. Destinataris del Pla 
6. La consideració de la realitat local: el principi d'asimetria 
7. Suport específic al petit municipi 
8. Suport específic als consells comarcals 
9. Recursos 
10. Àmbits de cooperació 
11. Instruments de cooperació 
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12. Meses de concertació 
13. Catàlegs de serveis 
14. Programes complementaris 
15. Suports puntuals 
16. Concessió de recursos 
17. Formalització 
18. Criteris generals de distribució 
19. Principis generals de gestió 
20. Tràmits i publicitat 
21. Abast 
22. Vigència 
Disposició addicional única: Actuacions iniciades abans de l'1 de gener de 2016 i 
vinculades a l'àmbit de solvència 
financera 
Disposició transitòria única: Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" 
Disposició derogatòria única 
Disposició final: Desplegament de la Llei de vegueries 
PREÀMBUL 
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix, al seu article 83, els governs locals com a 
ens territorials bàsics que, juntament amb les vegueries en l'àmbit supramunicipal, 
configuren l'organització territorial bàsica de Catalunya. En aquest context, mentre no 
es dugui a terme el desplegament de les vegueries i en el si del Mandat 2016-2019, és 
voluntat de la Diputació de Barcelona aprovar el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-
2019" a l'empara dels articles 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, 
33.2.d i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, com a 
instrument preferent per a l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació 
local. Amb aquest Pla es recull, novament, la  
tradició de la Diputació de Barcelona d'articular la seva cooperació amb els ens locals 
mitjançant plans i programes propis, tot posant al centre de la seva activitat el suport als 
municipis i a la resta de governs locals del seu àmbit territorial. 
 
Tanmateix, la complexitat de l'escenari actual i la necessària garantia i reforçament del 
principi d'autonomia local aconsella seguir treballant en la configuració de fórmules de 
treball basades en l'eficàcia i l'eficiència, a més d'aprofundir en els mecanismes de 
cooperació i col·laboració interadministrativa. 
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019", preveu l'exercici de les seves competències en matèria de cooperació i 
assistència local amb una vocació municipalista, orientada a prestar un suport integral 
als governs locals, però també centrada en les persones i en l'impuls de l'economia 
productiva local, en el benentès que només treballant des d'aquestes vessants es 
contribuirà efectivament a un desenvolupament territorial, econòmic i social equilibrat i 
sostenible. Així mateix, esdevé prioritari dotar tots els municipis de la demarcació de les 
infraestructures i xarxes necessàries per a garantir la prestació adequada dels serveis 
públics locals. 
 
A tal efecte, i prenent consciència de l'asimetria i necessària diferenciació dels governs 
locals, convé articular també mecanismes específics d'assistència i cooperació en favor 
d'aquells municipis menys poblats i de menor dimensió, però també respecte d'aquells 
que reuneixen, per raons de demografia o orografia, unes característiques específiques 
i diferenciadores. En un altre ordre de coses, també esdevé clau la consideració 
específica de la realitat comarcal. I és que la seva condició de destinataris de les 
actuacions de cooperació i assistència local, però també com a ens d'àmbit 
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supramunicipal que exerceixen competències en matèria assistència i cooperació, 
aconsella conferir-los un tractament específic tot vetllant per garantir, en un escenari de 
cooperació mútua, una assistència integral als municipis dels respectius àmbits 
territorials. 
Atesa la necessitat de reorientar algunes polítiques a fer efectiu un suport integral als 
governs locals de la demarcació, el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" suposa 
un avançament en la tasca duta a terme en el marc dels Plans anteriors. La més recent 
es troba recollida en la publicació Cooperació local de la Diputació de Barcelona en el 
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015: Memòria de Gestió, editada l'any 
2015 i disponible a http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/54947.pdf. Amb aquesta edició es 
presenta un recull dels plans i programes aprovats per la Diputació de Barcelona en el 
marc de l'anterior Pla sense obviar aquells que van ser impulsats i aprovats per la resta 
d'àrees corporatives. 
 
Així mateix, en aquesta memòria de gestió es deixa constància de la vocació 
municipalista que ja va moure la tasca d'aquesta Corporació durant el passat mandat 
2012-2015, tot fent ressò del seu compromís amb les persones, amb el 
desenvolupament territorial i amb la diversificació econòmica dels municipis. D'aquí que 
el present mandat s'orienti al desplegament d'un treball continuat en el temps, tot 
donant continuïtat a la tasca que ja fou desplegada en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015. Aquest treball serà, a més, evolutiu al llarg de tot el mandat 
i es basarà en la transparència i la garantia del bon govern.  
 
El nou Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" s'ha confeccionat partint d'un procés 
obert i participatiu, basat en els resultats obtinguts amb les enquestes realitzades a 
bona part dels alcaldes i secretaris dels municipis de la demarcació de Barcelona, tot 
amb la finalitat d'ajustar al màxim les seves previsions a la realitat del món local. Així 
mateix, s'empara en les directrius i línies d'actuació del nou equip de govern de la 
Diputació de Barcelona. I, a tal efecte, es planteja com un instrument de vocació 
municipalista que, a través de la cooperació i l'assistència amb els governs locals, 
també cerca afavorir la cohesió social i, en paral·lel, potenciar la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Es tracta, en definitiva, d'un instrument en el marc del qual, més enllà de prestar suport 
als governs locals, es pretén generar impactes significatius en el territori i incidir en la 
millora de les condicions de vida de les persones. I és que, malgrat la crisi no ha fet 
emergir problemàtiques noves, sí que s'han donat importants canvis estructurals d'ordre 
econòmic, social i cultural, provocant que les problemàtiques ja existents i les situacions 
d'exclusió social s'expandissin cap a sectors de la població que gaudien d'un cert 
benestar. Tot plegat ha derivat en una forta demanda de serveis socials i en un 
augment de població en risc d'exclusió social. Totes aquestes circumstàncies, 
concurrents també en els municipis de la demarcació de Barcelona, requereixen 
d'aquesta Corporació una resposta eficaç i eficient, que permeti garantir la cohesió i la 
integració social i, com a mínim, contribuir al manteniment de la qualitat de vida de les 
persones. D'aquí que el nou Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" neixi amb una 
clara conscienciació de la realitat social i que, en aquest sentit, assenti les bases per a 
desenvolupar una tasca cooperativa adreçada als municipis i, principalment, a les 
persones. 
 
Les repercussions de les actuacions desplegades en el marc del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019" en diferents àmbits de la vida pública com són l'econòmic, el social, 
l'ambiental, el cultural o el laboral, fruït de la voluntat de garantir la satisfacció de 
l'interès general, justifiquen que el present Protocol general prevegi el desenvolupament 
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d'actuacions adreçades als governs locals però també, i de forma especial, orientades a 
garantir la cohesió social i la diversificació econòmica del conjunt de la demarcació. 
 
El Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com l'instrument preferent per 
a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència local de la Diputació de 
Barcelona. El seu objectiu principal és reforçar els instruments i les accions generades 
des dels governs locals amb mires a afavorir l'exercici de les seves competències des 
de la col·laboració interadministrativa i el ple respecte pel principi d'autonomia local. En 
aquest sentit, el Pla planteja un sistema de cooperació centrat en els municipis, en la 
millora de la cohesió social i en la diversificació econòmica del territori. A més, es basa 
en la col·laboració interadministrativa desenvolupada d'acord amb els principis de 
diferenciació, interdependència i lleialtat institucional. Aquest sistema ofereix espais per 
a la millora de l'eficàcia, l'eficiència i l'aprofitament d'economies d'escala, qüestions que 
fan del treball en xarxa un mètode de cooperació eficaç per a desplegar polítiques 
públiques que no poden abordar-se òptimament des d'una perspectiva unidireccional, ni 
des de les capacitats pròpies d'una sola administració. D'aquí que en el marc del Pla es 
dotin espais específics de relació entre governs locals de diversa naturalesa, 
concurrents en un mateix àmbit territorial, amb la finalitat  
d'afavorir l'execució conjunta de polítiques públiques, sempre amb observança dels 
principis de transparència i bon govern. D'altra banda, per ampliar els efectes del treball 
en col·laboració i millorar el rendiment de les actuacions impulsades a l'empara 
d'aquest Protocol, la Diputació de Barcelona pot promoure nous instruments de relació 
amb institucions i agents territorials i institucionals. 
 
Cal, així mateix, afavorir l'obtenció del màxim rendiment en l'aplicació de recursos 
públics per tal de donar resposta a les necessitats dels municipis i resta de governs 
locals de la demarcació de Barcelona. Atenció aquesta que es durà a terme des de la 
cooperació, tot fent ressò d'aquelles premisses que compten amb un valor singular pel 
nou equip de govern. En concret, es tracta de qüestions com l'aposta per la 
corresponsabilitat activa dels governs locals en el desplegament d'actuacions al conjunt 
del territori, l'observança dels principis de transparència i bon govern, però també la 
garantia de la cohesió social i la contribució efectiva al desenvolupament econòmic dels 
governs locals. 
 
La normativa específica reguladora del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" està 
constituïda pel present Protocol general, que té com a finalitat establir el marc i la 
metodologia d'implementació de les actuacions i dels recursos compresos en el Pla, 
així com en els règims reguladors i les instruccions de desplegament que s'aprovin. 
Mitjançant aquest Protocol s'estableixen els principis que regiran el Pla i així s'hi 
regulen les finalitats, els elements subjectius i els recursos del Pla, els àmbits i 
instruments de cooperació, així com l'operativa dels mateixos i els criteris de distribució 
i de gestió. El seu articulat es tanca, alhora, amb certes previsions específiques quant a 
les actuacions iniciades abans de l'1 de gener de 2016 i el règim transitori relatiu a 
instruments aprovats en el marc del Pla anterior. 
 
Així doncs, fruït de la vocació municipalista que inspira el Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019" i el present Protocolgeneral, els principals destinataris del mateix són els 
municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona, en tant que ens constitutius 
de l'organització territorial pròpia de Catalunya. Les mancomunitats, consorcis, 
comunitats de municipis i entitats municipals descentralitzades també ostenten la 
condició de destinataris del present Protocol general, d'acord amb el previst a les 
disposicions de desplegament del mateix. La seva consideració com a tals respon a la 
voluntat d'arribar, mitjançant el Pla, a tots els governs locals de la demarcació i de 
donar resposta a les diferents realitats territorials. 



Ref: S/iu 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

 
Cal assenyalar, així mateix, en relació amb els destinataris del present Protocol 
general, la consideració especial vers els petits municipis. En aquest aspecte, la 
Diputació de Barcelona assenta les bases per a l'articulació d'un suport i una 
assistència ajustada a les seves capacitats, característiques i necessitats. Una tasca 
que, si bé no és exclusiva del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019, sí que troba en 
el mateix una de les seves principals manifestacions, en ser considerat com l'instrument 
preferent per a l'exercici de la cooperació i l'assistència local de la Diputació de 
Barcelona. I és que, si bé no hi ha petits o grans municipis, sí que existeixen 
municipalitats amb diferents estructures organitzatives i territorials, amb volums 
poblacionals diferents i amb extensions territorials d'abast divers. D'aquí que aquests 
municipis siguin objecte d'una cobertura especial a través de l'acció de cooperació i 
assistència local impulsada des d'aquesta Corporació.  
 
En un altre ordre de coses s'efectua una especial consideració de la realitat comarcal 
de la demarcació de Barcelona. En concret, es parteix de la consideració d'aquests ens 
supralocals com a veritables ens vertebradors del territori, en considerar-los els 
executors, i diversificadors, de l'actuació impulsada des de les vegueries en favor dels 
municipis dels respectius àmbits territorials. 
 
En el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es posen a disposició dels 
governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i material en el marc de 
quatre àmbits temàtics d'actuació: prestació de serveis públics, manteniment i reposició 
d'inversions, nova inversió i solvència financera. Aquests àmbits de cooperació es 
traduiran, alhora, en l'aprovació dels corresponents instruments de cooperació: les 
Meses de concertació, els Catàlegs de serveis, els Programes complementaris i altres 
instruments anàlegs que, d'acord amb les circumstàncies concurrents, correspongui 
crear. En un altre ordre de coses, es preveu l'articulació de suports adreçats 
específicament a atendre situacions conjunturals i d'urgència, així com també a conferir 
la cobertura adequada a les contingències i a aquells danys derivats de circumstàncies 
imprevistes o imprevisibles de naturalesa diversa. 
 
Cadascun d'aquests instruments comptarà amb el corresponent règim regulador, el 
qual es basarà en un seguit de principis bàsics de gestió, com són la simplicitat 
administrativa, l'eficiència en la gestió dels recursos públics i la transparència, entre 
d'altres que inspiraran la gestió i desplegament de les actuacions que siguin objecte de 
suport. 
 
La solidesa i fortalesa del món local passa per fer possible que tots els municipis 
disposin de recursos suficients per assumir un desenvolupament equilibrat i sostenible 
del seu territori. Cal, a més, tenir present la importància del desenvolupament social i 
econòmic dels governs locals per a garantir la seva prosperitat i, en definitiva, la 
plenitud de la seva autonomia. Per aquesta raó, en el marc del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019" es vetllarà pel municipalisme, establint les bases per a donar suport 
a tots i cadascun dels governs locals del seu àmbit territorial, sigui quina sigui la seva 
dimensió. Tot, tal i com fa cent anys també va guiar l'acció municipalista i d'equilibri 
territorial, social i econòmic de la Mancomunitat de Catalunya, impulsada pel seu primer 
president, Enric Prat de la Riba. 
 
Des d'aquesta perspectiva i sota els principis assenyalats, la Diputació de Barcelona i 
els governs locals del seu àmbit territorial adherits al Pla "Xarxa de Governs locals 
2016-2019" i al seu Protocol general estableixen les següents 
 
CLÀUSULES 
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1. Objecte i finalitat 
1.1. El Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" és l'instrument preferent per a 
l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona. 
1.2. Mitjançant aquest Protocol general s'estableixen els principis que regeixen el Pla 
2016-2019" i el marc general i la metodologia  
d'implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 
 
1.3. El Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" s'aprova a l'empara dels articles 91 i 
92 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, de bases del règim local, que incorpora la figura del Protocol general. Atesa la 
seva naturalesa s'empara també en la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, que disposa que la mateixa serà 
d'aplicació supletòria al present règim regulador. 
 
1.4. La participació dels ens locals que tinguin consideració de destinataris del Pla 
implica l'adhesió al present Protocol. A conseqüència d'això, els ens assumeixen el 
contingut del Protocol per al desenvolupament d'un marc de col·laboració mutu i 
accepten reconduir els actes i instruments de cooperació que s'adoptin d'acord amb les 
directrius establertes en aquest Protocol. 
 
2. Règim jurídic 
 
2.1. A més del present Protocol general, la normativa específica reguladora del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019" està constituïda pels règims reguladors i les 
instruccions de desplegament: 
 
a. Els règims reguladors són disposicions que desenvolupen les previsions del Protocol, 
tot precisant les característiques i abast de la cooperació, les bases reguladores, els 
sistemes de distribució de recursos, els criteris d'execució de les actuacions i 
l'establiment dels procediments concrets, previs i posteriors a la realització d'actes i 
acords. 
b. Les instruccions de desplegament són disposicions que desenvolupen les previsions 
del Protocol, tot precisant les regles i les fases d'un procés de cooperació determinat. 
Amb caràcter instrumental, la documentació normalitzada aprovada per la Diputació de 
Barcelona també té caràcter prescriptiu per incloure condicions i requisits específics 
d'obligat compliment per totes les parts. 
 
2.2. Junt amb la normativa específica esmentada, el règim jurídic del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019" es troba constituït per les disposicions següents: 
 
a. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol. 
b. 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. 
c. La Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, modificada per la Llei 4/2011, del 8 de 
juny. 
d. El Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
e. La Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, o la Llei 
que la substitueixi.  
f. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, o la Llei del Parlament de Catalunya que la substitueixi. 
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g. 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). 
h. La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
i. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
j. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
k. La resta de la normativa concordant relativa a l'assistència i la cooperació local i, amb 
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions junt 
amb el seu Reglament de desenvolupament, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
l. Qualsevol altra normativa que hi sigui aplicable. 
 
3. Objectius 
 
Són objectius del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" els següents: 
a. Garantir la cohesió social i fomentar la diversificació econòmica del territori 
mitjançant el desplegament de diferents instruments de cooperació en favor dels 
governs locals. 
b. Reforçar el sistema de cooperació amb els governs locals per garantir la prestació 
dels serveis públics locals i prioritzar les infraestructures i xarxes bàsiques municipals. 
c. Estimular la col·laboració entre els governs locals per tal d'obtenir el màxim 
aprofitament dels equipaments existents i dels serveis públics en funcionament, tot 
cercant l'eficiència en la prestació de serveis a la ciutadania i potenciant la coordinació 
territorial i la ubicació dels serveis a l'escala idònia de producció i prestació. 
d. Promoure l'equilibri territorial mitjançant l'aplicació del principi de diferenciació, tot 
donant cobertura a una realitat local asimètrica. A tal efecte s'aposta per reforçar la 
cooperació i l'assistència local en favor dels municipis de menor població i d'aquells 
altres que, per qüestions geogràfiques o demogràfiques, compten amb unes 
característiques especials. 
e. Reforçar la tasca de cooperació i assistència amb els consells comarcals de la 
demarcació de Barcelona per a garantir un suport integral als municipis dels respectius 
àmbits territorials.  
f. Fomentar i garantir el compliment dels principis de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern fomentantl a corresponsabilitat dels governs locals, en 
tant que gestors directes dels interessos de la comunitat veïnal i dels recursos públics, i 
afavorint la participació ciutadana en els processos i resultats assolits. 
 
4. Sistema de cooperació 
 
4.1. Els objectius del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es desenvolupen 
mitjançant el sistema de cooperació,entès com una modalitat de relació i col·laboració 
entre els governs locals de l'àmbit territorial de la demarcació de Barcelona. 
 
4.2. Aquest sistema té per finalitat afavorir l'execució conjunta de polítiques públiques 
locals, desenvolupar un programa d'actuació compartit i garantir, en un marc de 
col·laboració, la satisfacció de les necessitats dels governs locals mitjançant la 
transferència de recursos tècnics, econòmics i materials, d'acord amb les disponibilitats 
pressupostàries existents. 
 
4.3. La metodologia del sistema de cooperació del Pla parteix del principi de 
diferenciació i del reconeixement de l'especialitat territorial dels governs locals de la 
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demarcació de Barcelona. En aquest sentit, s'aposta per fomentar el treball en xarxa de 
tot l'entramat local des del ple respecte pel principi d'autonomia local. 
 
4.4. El sistema de cooperació té una voluntat de millora contínua. Aquest fet justifica 
que el seu desplegament es dugui a terme procurant atendre les necessitats de tots els 
governs locals i, a través d'aquests, millorar la qualitat de vida de les persones i la 
competitivitat econòmica dels territoris. 
 
5. Destinataris del Pla 
 
Són destinataris del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019": 
 
a. Amb caràcter preferent, els municipis i les comarques de la demarcació de 
Barcelona. 
b. En els termes que prevegin els règims reguladors dels instruments del Pla, les 
entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats, les comunitats de municipis i 
els consorcis adscrits a uns ens local. 
 
6. La consideració de la realitat local: el principi d'asimetria Els suports oferts als 
governs locals en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" s'articulen en 
base al principi d'asimetria, entès com una concreció dels principis de diferenciació i 
subsidiarietat. A tal efecte, s'aprovaran instruments i/o línies de suport específiques 
orientades a conferir una assistència i una cooperació ajustada a les necessitats 
d'aquells ens destinataris que reuneixin unes característiques particulars que, al seu 
torn, requereixin d'una atenció especialitzada. Aquests instruments i/o suports concrets 
aniran adreçats als municipis menys poblats, així com també a aquells que reuneixin 
unes característiques diferenciadores, ja sigui per la seva especialització, o bé pel fet 
de comptar amb particularitats d'índole geogràfica i/o demogràfica. 
 
7. Suport específic al petit municipi En el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-
2019" es podran adoptar instruments de cooperació i/o articular  
suports específics adreçats a reforçar la cooperació i l'assistència en favor dels 
municipis de menor població, i en particular, dels de menys de 1.000 habitants, en els 
termes que prevegi la normativa específica corresponent. 
 
8. Suport específic als consells comarcals 
 
8.1. Es confereix als consells comarcals un tractament ajustat a la seva consideració 
com a ens vertebradors de l'estructura territorial catalana, però també com a prestadors 
d'assistència i cooperació local en favor dels municipis del seu àmbit territorial, en 
qualitat d'ens executors i diversificadors, amb els que col·labora i coopera la Diputació 
de Barcelona. En vista d'això, es podran articular espais específics de cooperació que 
afavoreixin la prestació d'una assistència integral en favor dels municipis dels 
respectius àmbits territorials. 
 
8.2. La tasca d'assistència i cooperació local en favor dels consells comarcals, en el 
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", es desplegarà des del ple respecte 
als principis de proximitat, subsidiarietat, especialitat i lleialtat institucional per procurar-
los una cooperació i una assistència ajustada a les seves necessitats com a governs 
locals. 
 
9. Recursos 
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Per al desenvolupament dels objectius i les orientacions establertes, el Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019" disposa d'un conjunt diferenciat de recursos i instruments 
adients amb la naturalesa de les necessitats, els acords i les actuacions que se'n 
deriven: 
 
a. Recursos tècnics consistents en l'elaboració de treballs d'assessorament i 
assistència per donar un suport especialitzat, tècnic o jurídic. 
b. Recursos econòmics adreçats al finançament de serveis, activitats i inversions locals, 
mitjançant transferències puntuals distribuïdes per valoració de projectes (ajuts 
econòmics) i transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, 
socioeconòmics o de gestió (fons de prestació). 
c. Recursos materials consistents en l'actuació directa, per mitjans propis o aliens de la 
Diputació de Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats 
locals. 
 
10. Àmbits de cooperació 
 
10.1. El Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019 s'articula en funció de les polítiques 
promogudes per la Diputació de Barcelona i del destí a conferir als recursos que 
s'atorguin pels procediments legalment establerts. Aquest sistema respon a quatre 
àmbits de cooperació, els quals, al seu torn, s'imbueixen de la voluntat de garantir la 
cohesió social i la diversificació econòmica del conjunt del territori de la demarcació: 
 
a. Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social. 
b. Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica.  
c. Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica. 
d. Solvència financera. 
 
10.2. L'àmbit de prestació de serveis inclou les actuacions en matèria d'explotació, 
gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels serveis públics locals, 
d'acord amb les competències establertes en l'art. 91.2 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril. 
 
10.3. L'àmbit de manteniment i reposició d'inversions inclou les actuacions en matèria 
de reparació, manteniment i conservació, així com les referides a la reposició 
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu 
funcionament i disponibilitat. 
 
10.4. L'àmbit de nova inversió inclou les actuacions en referides a l'impuls de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com aquelles 
associades al funcionament operatiu dels serveis. 
 
10.5. L'àmbit de solvència financera inclou les actuacions per afavorir l'estabilitat i la 
solvència de les finances locals. 
 
11. Instruments de cooperació 
 
11.1. Els instruments de cooperació preveuen i orienten el funcionament del sistema de 
concertació i l'accés als àmbits definits a la clàusula anterior. 
 
11.2. Són instruments de cooperació de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019", els següents: 
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a. Les Meses de concertació. 
b. Els Catàlegs de serveis. 
c. Els Programes complementaris. 
d. Qualsevol altre instrument i/o acte de naturalesa anàloga als anteriors que, si s'escau 
i de forma motivada, correspongui adoptar. 
 
12. Meses de concertació 
 
12.1. Les Meses de concertació es formen per representants dels ens destinataris i de 
la Diputació de Barcelona, amb la funció de contrastar les necessitats prèviament 
expressades i prioritzades pels primers amb els recursos i criteris de la segona. La seva 
finalitat és l'assoliment de preacords, que són el reconeixement de l'existència plena 
d'un compromís de suport per a la realització total o parcial de les actuacions que 
s'implementin dins del Pla. 
12.2. Per via de la normativa de desplegament d'aquest Protocol, es regularà el sistema 
de presentació de sol·licituds, amb previsió, en tot cas, dels destinataris que poden 
participar en les Meses i les condicions en què ho poden fer, els recursos concertables i 
el sistema de valoració tècnica, així com el funcionament general de les Meses.  
 
12.3. En coherència amb la idea de concertació entesa com un mecanisme de relació al 
llarg del temps per a una millor aplicació dels recursos públics a les necessitats i 
aspiracions dels governs locals, els destinataris poden distribuir lliurement els recursos 
que els corresponguin entre els diferents àmbits de cooperació del Pla. 
 
12.4. Els destinataris també poden canviar les seves prioritats al llarg del període 
d'execució, per atendre noves necessitats, així com sol·licitar i obtenir, de forma 
motivada, un increment dels recursos concertats. 
 
13. Catàlegs de serveis 
 
13.1. El Catàleg de serveis és una relació completa i ordenada de recursos que 
periòdicament aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del present Protocol 
general, a fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. 
 
13.2. El règim regulador de cada Catàleg establirà la seva vigència i les condicions que 
regiran l'execució i gestió de les assistències que se'n derivin. 
 
13.3. El Catàleg es presenta també com una carta de serveis amb la finalitat de garantir 
la qualitat de les assistències prestades en el marc de cada convocatòria, oferint un 
conjunt de recursos ajustats a les expectatives i necessitats manifestades pels governs 
locals. 
 
14. Programes complementaris 
 
14.1. Els Programes complementaris són instruments específics de cooperació 
elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals 
de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, per fer front a situacions conjunturals. 
 
14.2. Els Programes complementaris podran tenir diversos destinataris, en funció de la 
situació a la que es vulgui conferir cobertura, o de la naturalesa i àmbit de la 
contingència que en motiva la seva aprovació. 
 
14.3. L'acte que creï cada Programa complementari haurà d'establir el corresponent 
règim regulador. 
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15. Suports puntuals 
 
15.1. Els tres instruments de cooperació esmentats en les clàusules anteriors, tot i tenir 
vocació d'exhaustivitat, no esgoten les vies de cooperació i assistència local que 
empara el present Protocol general. I és que aquest instrument aspira dotar-se de certa 
flexibilitat en la regulació de les relacions administratives entre diferents governs locals, 
d'acord amb el principi de diferenciació i la consideració de l'asimetria territorial. A més, 
cerca ajustar-se al màxim a la realitat dels governs locals i, en definitiva, tenir en 
compte les diferents característiques demogràfiques, geogràfiques, funcionals, 
organitzatives, de dimensió i de capacitat de gestió dels mateixos. 
 
15.2. En aquest sentit, i de conformitat amb l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, també poden  
atorgar-se, en el marc del present Protocol, recursos no catalogats i no susceptibles 
d'instrumentar-se per via de les Meses de concertació o dels Programes 
complementaris, sempre i quan al seu acte de concessió s'acrediti la concurrència de 
raons d'interès públic, social, econòmic, o d'altres que, estant degudament justificades, 
concorrin al cas concret. 
 
16. Concessió de recursos 
 
16.1. La concessió de recursos en aplicació d'un dels anteriors instruments de 
cooperació pot fer-se per modalitat de concurrència competitiva o de concessió directa. 
 
16.2. S'atorguen per concurrència competitiva els ajuts econòmics que dels Catàlegs de 
serveis, d'acord amb els procediments i condicions que s'estableixin al corresponent 
règim regulador. 
 
16.3. S'atorguen per concessió directa: 
 
a. Tots els recursos que es concedeixin mitjançant les Meses de concertació. 
b. Recursos tècnics i/o materials o recursos econòmics consistents en fons de 
prestació. 
c Suport puntuals respecte dels quals, a l'acte de concessió, s'acreditin les raons 
d'interès públic, social, econòmic, o d'altres degudament justificades, que concorren, i 
aquells l'atorgament o la quantia dels quals sigui imposat per una norma de rang legal. 
 
17. Formalització 
 
17.1. Per poder iniciar la gestió de les actuacions compreses en el Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019", aquestes han de formalitzar-se administrativament a 
través dels actes següents: 
 
a. Acords o resolucions administratives que aprovin la concessió de recursos de 
qualsevol tipologia i concretin les seves condicions d'aprofitament, d'execució i 
justificació; podent-se articular mitjançant convenis específics. 
b. Contractes programa o acords de gestió que fixin, per a cada ens i per al període de 
vigència d'aquest Protocol, els compromisos a adoptar per les parts, els indicadors de 
rendiment dels recursos atorgats i els mecanismes previstos per al seu seguiment i 
avaluació. 
c. Delegacions i encàrrecs de gestió que confereixin a la Diputació de Barcelona 
l'exercici de competències que tenen atribuïdes o li encarreguin la realització d'activitats 
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de caràcter material, tècnic o de serveis de la seva competència, per raons d'eficàcia o 
quan no es disposin dels mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. 
d. Altres instruments de cooperació local que responguin a la finalitat de simplificar el 
procediment administratiu i estalviar costos. 
 
17.2. Per garantir un millor aprofitament dels recursos i sempre que quedi degudament 
justificat, els actes de formalització poden preveure la inclusió, en les actuacions 
formalitzades, d'esquemes de cofinançament per part dels ens beneficiaris. Igualment, 
es pot preveure la formalització d'aportacions  
pluriennals i de pagaments avançats, en funció de les disponibilitats pressupostàries de 
la Diputació de Barcelona. 
 
18. Criteris generals de distribució 
 
18.1. Els instruments de cooperació que s'aprovin a l'empara del present Protocol 
general garantiran una distribució equitativa dels recursos que s'atorguin, en cada cas, 
als governs locals. 
 
18.2. Per a garantir aquesta equitat s'observaran els següents criteris generals de 
distribució: 
 
a. Població, atenent particularment les necessitats dels municipis petits i mitjans, sens 
perjudici de considerar també el volum de població estacional del municipi respectiu. 
b. Capitalitat, en funció dels textos legals vigents. 
c. Territori, de forma que es considerarà l'extensió, disposició i estructura del terme 
municipal respectiu. 
d. Eficàcia, en raó de la previsió d'assoliment dels objectius marcats i de satisfacció de 
necessitats i aspiracions. 
e. Eficiència, de manera que es fomenti la realització dels projectes que satisfacin les 
necessitats locals amb els menors costos possibles. 
f. Cooperació, per estimular la realització de projectes mancomunats o que es 
tradueixin en acords interadministratius entre destinataris. 
g. Qualsevol altre criteri que, estant previst en el règim regulador de l'instrument de 
cooperació que correspongui, contribueixi a garantir una distribució equitativa dels 
recursos i respongui a l'assoliment dels objectius previstos en el present Protocol 
general. 
 
18.3. Els règims reguladors dels instruments de cooperació que, en cada cas, s'aprovin, 
podran concretar i desplegar el contingut d'aquests criteris, així com establir-ne d'altres 
que, de forma específica, guardin relació amb el seu objecte i finalitat. 
 
18.4. En l'aplicació dels criteris de distribució es vetllarà per a garantir l'efectivitat dels 
principis de diferenciació i asimetria territorial. 
 
19. Principis generals de gestió 
 
La Diputació de Barcelona, conjuntament amb els governs locals destinataris en el 
marc del Pla, vetllarà per establir un sistema de transferència de recursos que sigui 
respectuós amb els següents principis generals de gestió: 
 
a. Simplificació administrativa, per garantir una tramitació àgil i assegurar la 
proporcionalitat entre els recursos que obté el destinatari i el cost associat als tràmits 
que s'han de realitzar per obtenir-los.  
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b. Viabilitat financera, per tal que els recursos que es transfereixin als destinataris 
garanteixin el desplegament adequat de les actuacions. 
c. Bona gestió, per incentivar un aprofitament sostenible i racional dels recursos 
públics. En aquest sentit, es preveu incentivar l'execució de les actuacions dins dels 
terminis establerts i d'acord amb el règim aprovat i, d'altra banda, penalitzar aquelles 
actuacions que, sense comptar amb una justificació acreditada, no es desenvolupin en 
aquests termes, sense disminuir en cap cas les oportunitats d'aprofitament amb què 
compten els destinataris. 
d. Avaluació, per tal de mesurar els efectes derivats de la implementació d'un 
instrument o acte concret de cooperació i contrastar els grau d'assoliment dels objectius 
inicialment revistos. Així mateix, l'avaluació ex ante i durant l'execució dels instruments 
de cooperació esdevé clau en la definició de nous objectius i línies de treball. 
e. Transparència i bon govern, per a garantir l'efectivitat del dret de participació 
ciutadana consagrat a l'article 43 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i vetllar per una 
actuació pública ajustada als principis de racionalització, eficàcia i eficiència. 
 
20. Tràmits i publicitat 
 
20.1. Els tràmits necessaris per desenvolupar les previsions d'aquest Protocol 
s'expressaran mitjançant la documentació normalitzada que la Diputació de Barcelona 
aprovi, amb caràcter preferent, en format electrònic. 
 
20.2. La relació de tràmits disponibles, els terminis i el canal de relació previst estarà a 
disposició dels interessats a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
20.3. La relació d'actes i acords que la Diputació de Barcelona aprovi en desplegament 
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" s'ha de publicar periòdicament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i ha d'estar disponible al Portal de Transparència 
de la Diputació de Barcelona. 
 
21. Abast 
 
21.1. L'abast de les previsions contingudes en el present Protocol serà, en cada, cas la 
que es desprengui dels termes i les condicions resultants dels actes que se subscriguin 
amb caràcter específic, o bé la que es derivi dels règims i instruccions dels instruments 
de cooperació que s'aprovin en desplegament del present Protocol. 
 
21.2. Els compromisos derivats d'aquest Protocol no suposen cap limitació de la 
capacitat o de les competències de les parts i s'estableixen sens perjudici d'altres 
relacions convencionals que, en el seu cas, procedeixi formalitzar al marge d'aquest 
instrument. 
 
22. Vigència El període de vigència d'aquest Protocol comprèn els exercicis 2016, 
2017, 2018 i 2019, sense perjudici de l'eficàcia temporal que puguin tenir els actes de 
desplegament que, en el seu cas, s'aprovin. 
 
Disposició addicional única: Actuacions iniciades abans de l'1 de gener de 2016 i 
vinculades a l'àmbit de solvència financera  
Sense perjudici del termini de vigència fixat en aquest Protocol, excepcionalment es 
poden admetre actuacions derivades de l'àmbit de solvència financera referides a obres 
realitzades, totalment o parcialment, abans de l'1 de gener de 2016. 
 
Disposició transitòria única: Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" 
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El Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" s'entén subsistent en relació amb aquelles 
actuacions iniciades durant la seva vigència. En aquest sentit, els són plenament 
aplicables les previsions i els terminis establerts en els règims reguladors dels 
corresponents instruments de cooperació i en els actes d'aprovació de les actuacions, 
sense perjudici de la possibilitat d'establir especificitats quant a l'execució d'aquestes 
actuacions. 
 
Disposició derogatòria única  
 
1. Amb l'aprovació del present Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 

2016-2019" queda derogat i sense efectes el Protocol general del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", llevat en allò establert al règim de transitorietat entre 
ambdós Protocols. 
 

2. També queda derogat i sense efectes, en el moment d'aprovació del present 
Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", el "Protocol 
d'accions de suport en cas de contingències derivades de situacions excepcionals o 
d'urgència i del seu règim regulador", aprovat per Decret de Presidència número 
718/15, de data 13 de febrer de 2015, sens perjudici que al llarg del Mandat 
s'aprovin nous instruments específics pel tractament d'aquestes situacions. 

 
 

Disposició final: Desplegament de la Llei de vegueries 
 
Els governs locals que, en desplegament de l'Estatut, ocupin el lloc de la Diputació de 
Barcelona, hauran d'establir, si així ho consideren, els propis plans d'actuació en 
substitució del present Protocol i els seus instruments derivats, sense alterar els drets 
reconeguts i els acords ja establerts". 
 

De conformitat amb la proposta d'Alcaldia de Promoció de la Vila, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Protocol general del Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019 que la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió plenària en 
data 26 de novembre de 2015. 
 
SEGON.- Comunicar a la Diputació de Barcelona la voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar 
de tramitar aquesta adhesió a través del la plataforma Concert@. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè pugui signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en l’article 219 del RDL 
2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra fiscalització plena a posteriori.  
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7.- PROPOSTA PER LA JUNTA DE GOVERN PER L'ADHESIÓ AL PROTOCOL DE 
PRÉSTEC DE MATERIAL ESPORTIU I RECREATIU DE LA DIPUTACIÓ 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió ordinària del 12 
de març del 2.015 el PROTOCOL DE PRÈSTEC DE MATERIAL ESPORTIU I RECREATIU 
 
Atès que l’actual adhesió a aquest protocol finalitza el 31 de desembre del 2015 
 
Atès que el protocol té per objecte, regular la col·laboració amb els ens locals per tal de poder 
gaudir del servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que per gaudir del suport del préstec de material és condició indispensable adherir-se al 
protocol. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a complir els compromisos i obligacions 
descrits en el dictamen (num. 117/15) 
 
A continuació es transcriu el protocol de la Diputació de Barcelona literalment 
 
“ANUNCI sobre el Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la província de 
Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei de préstec de 
material esportiu i recreatiu d'Esports de la Diputació de Barcelona 
 
La Junta de Govern de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 12 de 
marc de 2015, ha aprovat un Dictamen (num. 117/15), el text integre del qual es el següent: 
 
"ANTECEDENTS. 
 
Dins de les competències pròpies dels governs locals establertes en l'art. 84 de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d'acord tant amb 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de regim local (arts. 31 i 36) com amb el text refós de la 
Llei municipal i de regim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, la Diputació de Barcelona assisteix i coopera amb els municipis del seu 
àmbit territorial, especialment amb els de menor capacitat econòmica i de gestió.  
 
Esports de la Diputació de Barcelona te com a missió contribuir a la millora de la qualitat de 
vida de la ciutadania, tot cooperant amb els ens locals en l'àmbit dels serveis i les activitats 
esportives, mitjançant la practica física esportiva i vol reafirmar el seu compromís amb el 
municipalisme posant al servei dels ajuntaments els seus mitjans i coneixements, amb la 
voluntat de fer-los costat en allò que necessitin per enfortir i dinamitzar l'esport local. 
 
Amb l'objectiu de reformar el suport i la col·laboració amb els ens locals del seu territori, 
concretament en l'àmbit de les competències que en matèria d'esports tenen legalment 
atribuïdes, ofereix als ens locals de la provincia de Barcelona el servei de préstec de material 
esportiu i recreatiu, per tal de contribuir a la dinamització d'activitats físic-esportives als 
municipis. 
La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 21 de febrer de 2008, va aprovar un 
Protocol de Préstec de Material Esportiu i Recreatiu, el qual va ser prorrogat fins el 31 de 
desembre de 2015, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 27 d'octubre de 2011. 
 
Actualment, a la vista de l'experiència del servei de préstec als ens locals, cal replantejar el 
protocol existent, aixi com adequar-lo a les previsions derivades de les noves normatives 
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vigents i que son aplicables, en el seu cas, als esdeveniments per als quals es facilita el 
material esportiu. 
 
Per tal de poder fer efectiva la col·laboració i gaudir del servei de préstec de material esportiu i 
recreatiu, que de forma gratuïta es posa a la seva disposicio, els ens locals interessats hauran 
de formalitzar la seva adhesió a aquest Protocol, mitjançant l'adopció del corresponent acord 
per l'òrgan competent i donar-ne trasllat a Esports de la Diputació de Barcelona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
En base a les consideracions adduïdes, la Diputació de Barcelona ha elaborat aquest Protocol 
com a marc d'actuació i relació amb els ens locals de la provincia per als anys vinents. 
 
Per Acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 12 de marc de 2015, es va aprovar 
la minuta del present Protocol General, que es regira per les següents. 
 
CLAUSULES. 
 
1.- OBJECTE I ADHESIO AL PROTOCOL GENERAL. 
 
1.1.-Objecte.  
 
Es objecte del present Protocol General establir les línies que regularan la col·laboracio amb 
els ens locals per tal de poder gaudir del servei de préstec de material esportiu i recreatiu 
d'Esports de la Diputació de Barcelona. 
 
1.2.- Adhesió al Protocol General. 
 
1.2.1.- La Diputació de Barcelona (Esports) i els ens locals adherits a aquest Protocol General 
reben la consideració de parts i es consideren vinculats per aquest instrument. CVE-Num. de 
registre: 022015008447 2 Dilluns, 30 de marc de 2015 
 
1.2.2.- Els ens locals que s'adhereixin al present Protocol General hauran d'adoptar l'acord 
pertinent per l'òrgan competent de llur Corporació, en el qual hi constara l'acceptació expressa 
de les condicions que hi figuren al Protocol, i donar-ne trasllat a Esports de Diputació de 
Barcelona. 
 
1.2.3.- Amb l'adhesió a aquest Protocol General, de mutu acord i voluntàriament, la Diputació 
de Barcelona (Esports) i els ens locals adherits estableixen una relació continuada de 
col·laboració. 

2.- MATERIAL OBJECTE DE PRESTEC. 
 
Esports de Diputació de Barcelona ofereix als ens locals adherits al present Protocol General el 
servei de préstec, amb caràcter gratuït, del material esportiu i recreatiu que es relaciona al web 
http://www.diba.cat/esports, el qual es mantindrà actualitzat de forma permanent. 

3.- COMPROMISOS I OBLIGACIONS DE LES PARTS. 
 
a) La Diputació de Barcelona (Esports). 
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Un cop rebuda una petició de préstec de material esportiu efectuada per un ens local, es 
comprovara la seva adhesió al present Protocol, requisit previ i indispensable per ser beneficiari 
d'aquest servei, i s'iniciaran els tràmits següents per tal de donar curs a la seva sol・licitud: 
 
• Acordar el préstec i posar a disposició de l'ens local sol・licitant el material esportiu i recreatiu 
sol・licitat i que figura en el web corporatiu. 
 
• Assessorar els ens locals de la provincia de Barcelona en relació al trasllat i a la utilització del 
material sol・licitat.  
 
• Facilitar el material en les condicions adequades per al seu us. Degut al seu caràcter itinerant, 
aquest material es pot veure deteriorat pel seu us continuat, la qual cosa pot comportar que en 
el moment de disposar-ne sigui substituït per un altre de característiques anàlogues. 
 
b) De l'ens local adherit.  
 
• Efectuar la reserva del material per tal de garantir la seva disponibilitat. 
 
• Recollir el material cedit en préstec del magatzem on es trobi dipositat, l'adreça del qual li serà 
facilitada per Esports de la Diputació de Barcelona, transportar-lo al lloc designat per a la seva 
ubicació i retornar-lo, un cop finalitzada l'activitat, en les mateixes condicions en les que es va 
cedir. El transport i els operaris necessaris per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del 
material aniran a càrrec de l'ens local sol・licitant. 
 
• Designar un/a tècnic/a que faci d'interlocutor/a amb la Diputació per a qualsevol qüestió que 
es pugui plantejar en relació al material prestat. 
 
• Complir els protocols d'actuació que s'estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa 
vigent o com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats. 
 
• Assumir, en la seva condició de sol・licitant, la responsabilitat civil derivada tant de l'us, com 
del transport del material cedit en préstec, ja sigui per les activitats organitzades per ell, com 
per les que organitzin les entitats del seu àmbit territorial, sense perjudici de que exigeixin a 
aquestes que assumeixin aquesta responsabilitat mitjançant la contractació d'una pòlissa 
d'assegurances quan siguin les beneficiaries finals del préstec de material. 
 
• Tenir cura del material cedit, aixi com de la seva reparació, cas que es produeixi un 
deteriorament greu del mateix, assumint les despeses que se'n puguin derivar. 
 
• Assumir el cost real o de reposició del material cedit, cas de que es produís la pèrdua o el 
robatori del mateix durant el període de préstec, prèvia comunicació a Esports de la Diputació 
de Barcelona, que podrà facilitar-li els possibles proveïdors en funció de les característiques 
concretes del material de que es tracti o procedir a l'adquisició de nou material, tot repercutint el 
seu cost a l'ens local. 
 
• Comunicar a Esports de la Diputació de Barcelona qualsevol incidència que s'hagi produït en 
el període de cessió del material de préstec. 
 
• Facilitar a Esports de la Diputació de Barcelona la informació que li sigui sol・licitada amb 
l'objectiu d'avaluar el servei de préstec de material. CVE-Num. de registre: 0220150084473 
Dilluns, 30 de marc de 2015 
 
• Instal・lar el material en l'àmbit territorial de l'ens local sol・licitant. 
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• Donar compliment a la normativa següent: 
 
- Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport. 
 
- Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats físic-esportives en el medi 
natural, quan es tracti de material cedit, amb el qual es practiqui alguna de les activitats 
previstes a l'annex I de l'esmentat Decret. 
 
- Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 
 
- Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 
entitats esportives de Catalunya. 
 
- Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinant las prestaciones mínimes del 
Seguro Obligatorio Deportivo. 
 
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles publics i 
activitats recreatives. 
 
- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. 
 
- Complir amb la normativa vigent en funció del lloc on s'instal・li el material cedit. 

4.- FORMALITZACIO I EFECTIVITAT DEL PRESTEC. 

Un cop formalitzada l'adhesió al present Protocol, comentara la seva efectivitat, essent 
necessari complimentar el formulari de sol・licitud del material esportiu cada cop que sigui 
necessari disposar-ne, mitjançant el canal establert a tal efecte. 
 
Esports de la Diputació de Barcelona donara curs a la sol・licitud i ho comunicara a l'ens local 
sol・licitant. 

5.- FINANCAMENT. 
 
El servei de préstec te caràcter gratuït. No obstant aixo, totes les despeses de transport i 
personal necessari per a la recollida, instal·lacio, retirada i retorn del material, aniran a càrrec 
de l'ens local beneficiari. 
 
Tanmateix, en el seu cas, l'ens local beneficiari assumeix les despeses derivades de la 
reparació o reposició del material robat, extraviat o greument malmès. 

6.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL. 
 
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i la normativa que la desenvolupa, la Diputació informa en aquest acte als ens locals 
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que s'adhereixin al present Protocol de la incorporació de les dades personals necessàries per 
a la gestió i execució dels documents derivats d'aquest protocol a un fitxer de la seva titularitat. 

7.- VIGENCIA, MODIFICACIO, EXTINCIO DEL PROTOCOL I JURISDICCIO COMPETENT. 
 
La vigència d'aquest protocol te caràcter indefinit. 
 
L'ens local adherit podrà revocar la seva adhesió al Protocol, comunicant-ho a Esports de la 
Diputació de Barcelona amb una antelació mínima d'un mes respecte de la data en que es 
prevegi la seva efectivitat, i sempre que no hi hagi en curs un servei de préstec de material. 
 
En qualsevol cas, la Diputació podrà resoldre unilateral ment l'aplicació d'aquest Protocol per 
incompliment per part de l'ens local de les clàusules, condicions i compromisos continguts en el 
mateix. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment del present Protocol, 
seran resoltes per la jurisdicció Contenciosa-Administrativa dels Jutjats i Tribunals de 
Barcelona, sense perjudici de sotmetre-les prèviament a la via de conciliació arbitral que 
correspongui.” 
 
Atès l’informe del tècnic d’esports, que es transcriu a continuació, 
 

•“INFORME ADHESIÓ PROTOCOL DE PRÈSTEC DE MATERIAL ESPORTIU I 
RECREATIU QUE OFEREIX LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

 
 
La Diputació de Barcelona ofereix a tots els municipis la possibilitat d’adhesió al protocol de 
material de préstec de material esportiu i recreatiu. Donat que aquest material el pot sol·licitar 
qualsevol entitat del municipi, sent l’ajuntament l’encarregat de tramitar a la diputació la reserva 
i que és un servei gratuït, només suposa el cost del transport i que aquest cost es 
responsabilitat de qui realitza l’activitat. 
 
Es proposa l’adhesió a l’esmentat protocol per poder gaudir d’aquest servei.”  
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència d'Alcaldia de Serveis a les Persones, s'acorda 
per unanimitat: 

ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR L’ADHESIÓ de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
PROTOCOL DE PRÈSTEC DE MATERIAL ESPORTIU I RECREATIU de la Diputació de 
Barcelona amb el compromís de complir les obligacions requerides. 
 
Segon.- Notificar l’acord a la Diputació de Barcelona. 

8.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ BAR CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL 
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juliol de 2010, va acordar incoar 
expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la concessió demanial d’ús 
privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol municipal, de conformitat 
amb el plec clàusules administratives que també es van aprovar en el mateix acord. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 810/2010, de 28 de setembre, es va resoldre 
elevar a definitiva l’adjudicació provisional de la concessió demanial de l’ús privatiu de 
l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol municipal a la senyora MCJ, pel preu 
anual de 3.660,00 €, és a dir, 305,00 € al mes, pagadors entre els dies 1 i 7 de cada mes 
(actualitzable anualment segons IPC) i d’acord amb les consideracions contingudes en 
l’informe tècnic, havent-se ratificat aquest decret per la Junta de Govern Local en sessió de 
data 30 de setembre de 2010. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2010 es va formalitzar la concessió privativa de domini públic 
adjudicada a la Sra. MCJ. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de novembre de 2011 va acordar 
augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar 
al camp de futbol municipal en 109,80 euros, import equivalent a l’augment del 3% que ha 
experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 
3.769,80 euros.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de novembre de 2012 va acordar 
augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar 
al camp de futbol municipal en 131,94 euros, import equivalent a l’augment del 3,5% que ha 
experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 
3.901,74 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de novembre de 2013 va Disminuir el 
cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar al camp de 
futbol municipal en 3,90 euros, import equivalent a la disminució del 0,1% que ha experimentat 
l’IPC en aquest últim període anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.897,84 
euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2014 va disminuir el 
cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar al camp de 
futbol municipal en 3,89 euros, import equivalent a la disminució del 0,1% que ha experimentat 
l’IPC en aquest últim període anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.893,95 
euros. 
 
Atès que en la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars es disposa que el 
cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat en un import equivalent a l’índex 
de Preus al Consum estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de l’IPC en el mes 
d’octubre és d’un -0,7%. 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, la disminució del cànon anual per a l’explotació del 
servei de bar del camp de futbol municipal és de 27,26 euros, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència d'Alcaldia de Serveis de Persones, s'acorda per unanimitat:  
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PRIMER.- Disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal en 27,26 euros, import equivalent a la disminució del 
0,7% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual.  
 
SEGON.- Fixar el preu de 3866,69 euros com a cànon anual per a l’explotació del servei de bar 
al camp de futbol municipal des del mes d’octubre del 2015 fins a l’octubre del 2016, cànon que 
la concessionària haurà de satisfer en quotes mensuals de 322,27 euros al mes de gener, per a 
la diferència decimal en la divisió del total per 12 mesos, i de 322,22 euros els 11 mesos 
restants, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Disposar el retorn de 6,81 € corresponent al cànon dels mesos d’octubre, novembre 
i desembre, en concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al Consum 
estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a octubre de 2015. Aquest import es 
compensarà en el cànon corresponent al mes de gener de 2016, el qual pujarà la quantitat de 
315,46 €. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la Tresoreria municipals a 
tots els efectes. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en l’article 219 del RDL 
2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
9.- RETORN GARANTIA DEFINITIVA OBRES URBANITZACIÓ RIERA GAVARRA 
L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de l’ordre del dia.  
 
10.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 14 DE DESEMBRE DE 
2015 FINS A 24 DE DESEMBRE DE 2015. 
 
L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de l’ordre del dia.  
 
11.- 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 12:30 hores de tot 
el que jo com a la secretària certifico.  

 

 


