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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 27 DE MARÇ DE 2019 

 
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:17:15 
Hora que acaba: 18:40 
 

ASSISTENTS 
 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
RAQUEL SERRA LERGA 
LLUIS LLOVET BAYER 
SILVIA TAMAYO MATA 

 

 NO ASSISTENTS 
 
PERE XIRAU ESPARRECH 
 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretaria accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/11 ordinari 20/03/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Abell Baix llicència de segregació 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. Proposta ajuts d'urgència social BSGG11/2019 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Proposta JGL 27032019 Relació Decrets Alcaldia 
 
2.4. Secretaria 
2.4.1. Devolució garantia definitiva contracte servei abalisament platges. 
2.4.2. Devolució garantia definitiva contracte assegurança vida 
 
2.5. Promoció Econòmica i Turisme 
2.5.1. Acceptació Fons de Prestació Serveis Locals d'Ocupació, exercici 2019 
 
2.6. Medi Ambient 
2.6.1. Proposta bonificació deixalleria taxa escombraries 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
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4. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2019/11 ordinari 20/03/2019 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
deldia 20 de març de 2019 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. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 

 
2.1.1. CONCEDIR LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL 
CARRER ABELL BAIX 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xxx actuant en nom i representació de la mer-
cantil TRICOVER, SL, sol.licitant llicència de segregació de la finca situada al C/Abell 
Baix. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal emès en data 21 de febrer de 2019, 
que es transcriu a continuació: 
 
“FETS 
 
En data 25 de gener del 2019 i registre d’entrada núm. 588 s’ha presentat una 
sol·licitud de llicència de parcel·lació de la finca situada al carrer Abell Baix, per part 
de TRICOVER, S.L . 
 
Revisat el projecte tècnic presentat juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que es tracta de la memòria i els plànols que defineixen la proposta per a 
dividir la parcel·la situada al C/ Abell, en cinc parcel·les independents. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar  

(DOGC núm. 4471, pàg. 28643 del 16 de setembre del 2005) i les 
modificacions puntuals posteriors de les esmentades Normes Subsidiàries. 

- Modificació de les Normes subsidiàries de planejament - Text refós de 
la part gràfica (DOGC 5677 del 23 de juliol del 2010). 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció 
dels actes d’edificació i ús del sòl (BOPB del 10 de febrer del 2011). 

 
- Ordenances fiscals vigents. 
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- Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer) 
 

- Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) 
 

- Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (Decret 64/2014, 
de 13 de maig) 
 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent 
i les modificacions puntuals posteriors de les esmentades Normes,  es constata que 
la finca de referència està inclosa al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels 
paràmetres de la zona 1 "carrers de cases alineades", subzona 1a "carrers 
tradicionals"  
 

- Amplada mínima de parcel·la edificable 4,50 m. 
- Alçada reguladora màxima 7,50 m., equivalent a PB+1PP. 
- Alçada mínima lliure de la planta baixa de 3,00 m. 
- Profunditat edificable de 15 m. En cap cas el pati posterior de parcel.la ha de 

tenir, en cap punt, una profunditat menor de 3 m. 
- Usos admesos:  

o residencial 
o comercial i magatzems 
o oficines 
o serveis i equipaments, excepte assistencial i funerari 
o garatges particulars 
o tallers amb limitació de molèsties 

- Es poden construir edificacions secundàries en planta baixa, ocupant com a 
màxim el 35% del pati posterior, adossades al fons amb una profunditat de 
menys de 5 m. i amb una alçada inferior a 3.75 m. Aquestes construccions 
poden anar destinades a magatzem , serveis, petits tallers, garatges i altres 
usos complementaris, però en cap cas residencial. Les cobertes d’aquestes 
edificacions es construiran a base de teula àrab ceràmica vermella. Només 
es podran construir a la mitgera quan aquesta ja existeixi a la parcel.la 
veïna o s’arribi a un acord  amb el seu propietari al respecte. En cas 
contrari, s’hauran de separar com a mínim 1 m. de les partions. 

 
CONCLUSIONS 
 
D’acord amb el que es detalla al projecte de parcel·lació esmentat, la segregació 
proposada consisteix en dividir en cinc parcel·les independents la parcel.la situada 
al carrer Abell Baix, de forma que en resulten les següents parcel·les: 
 
Finca resultant Fr1 (carrer Abell Baix) 
Urbana: porció de terreny ubicada al carrer Abell Baix, cantonada amb el carrer 
nou, amb una superfície de 243,79 m².  
Limita al nord, en part, amb el carrer Nou i en part, amb finca veïna corresponent 
al carrer Nou; al sud, amb la finca resultant Fr2 d’aquest projecte de parcel·lació 
(carrer Abell Baix); a l’est, amb el carrer Abell Baix i a l’oest amb les finques veïnes 
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corresponents del carrer Nou. 
La finca conté una edificació preexistent de 344’00 m2, de planta baixa més una 
planta pis. Aquesta construcció s’ajusta als paràmetres actuals de la Normativa 
Urbanística vigent.  
 
Finca resultant Fr2 (carrer Abell Baix, ) 
Urbana: porció de terreny de forma rectangular ubicada al carrer Abell Baix, amb 
una superfície de 84,97 m². 
Limita al nord amb la finca resultant Fr1 d’aquest projecte de parcel·lació (carrer 
Abell Baix); al sud amb la finca resultant Fr3 d’aquest projecte de parcel·lació 
(carrer Abell Baix); a l’est, amb el carrer Abell Baix i a l’oest amb la finca veïna 
corresponent del carrer Nou.  
No consta l’existència de cap tipus de construcció. 
 
Finca resultant Fr3 (carrer Abell Baix) 
Urbana: porció de terreny de forma rectangular ubicada al carrer Abell Baix, amb 
una superfície de 84,89 m². 
Limita al nord amb la finca resultant Fr2 d’aquest projecte de parcel·lació (carrer 
Abell Baix); al sud amb la finca resultant Fr4 d’aquest projecte de parcel·lació 
(carrer Abell Baix); a l’est, amb el carrer Abell Baix i a l’oest amb la finca veïna 
corresponent del carrer Nou.  
No consta l’existència de cap tipus de construcció. 
 
Finca resultant Fr4 (carrer Abell Baix) 
Urbana: porció de terreny de forma rectangular ubicada al carrer Abell Baix, amb 
una superfície de 85,02 m². 
Limita al nord amb la finca resultant Fr3 d’aquest projecte de parcel·lació (carrer 
Abell Baix); al sud amb la finca resultant Fr5 d’aquest projecte de parcel·lació 
(carrer Abell Baix); a l’est, amb el carrer Abell Baix i a l’oest amb la finca veïna 
corresponent del carrer Nou.  
No consta l’existència de cap tipus de construcció. 
 
Finca resultant Fr5 (carrer Abell Baix) 
Urbana: porció de terreny de forma trapezoidal ubicada al carrer Abell Baix, amb 
una superfície de 91,76 m². 
Limita al nord amb la finca resultant Fr4 d’aquest projecte de parcel·lació (carrer 
Abell Baix); al sud amb les finques veïnes corresponents al carrer Abell, 27-29-31; 
a l’est, amb el carrer Abell Baix i a l’oest amb la finca veïna corresponent del carrer 
Nou.  
No consta l’existència de cap tipus de construcció. 
Les parcel·les resultants de la segregació s’ajusten a les previsions de la Normativa 
Urbanística vigent, per tant, s’informa favorablement a la sol·licitud de 
llicència de parcel·lació de la finca situada al carrer Abell Baix.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 5 de març d’enguany, que es 
transcriu a continuació: 
 
“FETS 
 
En data 08/08/2017 RE5109, la mercantil TRICOVER, SL sol·licita llicència de 
segregació de la parcel·la situada al carrer Abell Baix (e.f. 149/2017). 
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En data 10/10/2017 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable a 
l’atorgament de la llicència sol·licitada, condicionant la llicència a l’enderroc de les 
construccions existents a la finca resultant Fr1, que quedarien com a volum 
disconforme, un cop realitzada la segregació. 
 
En data 25/01/2019 RE588, el senyor xxx, actuant en nom i representació de la 
mercantil TRICOVER, SL sol·licita nova llicència de segregació de la parcel·la situada 
al carrer Abell Baix, per a dividir-la en cinc parcel·les independents. 
 
En data 18/02/2019, el senyor xxx, com a conseller delegat de la mercantil 
TRICOVER, SL, per impossibilitat d’accés a la pàgina web de l’Ajuntament, remet 
correu electrònic en el qual posa de manifest la voluntat de desistir de la tramitació 
de la llicència sol·licitada en data 08/08/2017 RE5109 (e.f. 149/2017). 
 
En data 21/02/2019 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable a 
l’atorgament de la llicència sol·licitada atès que les parcel·les resultants de la 
segregació s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- La sol·licitud de llicència ve signada pel representant de la mercantil 
TRICOVER, SL, si bé no queda acreditat a l’expedient en virtut de quin títol ostenta 
aquesta representació. 
 
L’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (LPACAP), estableix que els interessats amb capacitat 
d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant i que per formular sol·licituds, 
presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir 
d’accions i renunciar a drets en nom d’una altra persona s’ha d’acreditar la 
representació, mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància 
fidedigna de la seva existència. 
 
L’apartat 6 del mateix article preveu que la manca d’acreditació o l’acreditació 
insuficient de la representació no impedeix que es tingui per efectuat l’acte de què 
es tracti, sempre que s’aporti aquella o es repari el defecte dins del termini de deu 
dies que ha de concedir a l’efecte l’òrgan administratiu, o d’un termini superior 
quan les circumstàncies del cas així ho requereixin. 
 
Segon.- En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació venen 
regulades als articles 191 a 196 TRLU, 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 
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les que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions 
incorpori el dret d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 
 
Tercer.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, 
atorgar llicències de parcel·lació, si prèviament s’ha aprovat un pla d’ordenació 
urbanística municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, quan 
afecti a sòl urbà, o si prèviament s’ha aprovat el pla parcial del sector corresponent 
per a sòl urbanitzable. 
 
Els lots resultants d’una parcel·lació efectuada amb infracció de les anteriors 
disposicions mai no es poden considerar solars, ni és permès d’edificar-hi, sens 
perjudici de l’aplicació de les mesures de protecció de la legalitat urbanística que hi 
corresponguin. 
 
Quart.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, d’acord amb el 
que estableix l’article 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), que disposa: 
 
“Quan una divisió o operació a què fa referència l’article 25 constitueix parcel·lació 
urbanística, l’administració municipal competent per fiscalitzar-la prèviament l’ha 
de subjectar al règim d’atorgament de llicències urbanístiques, llevat que aquesta 
parcel·lació es pretengui dur a terme en un àmbit d’actuació urbanística, supòsit en 
el qual la parcel·lació urbanística s’ha de subjectar a l’aprovació del projecte de 
reparcel·lació corresponent, de conformitat amb les determinacions del planejament 
urbanístic que detalli l’ordenació del sòl.” 
 
Cinquè.- Quant a les taxes urbanístiques de tramitació, l’article 10 de l’Ordenança 
fiscal núm. 20, preveu que el dipòsit de la taxa a que es refereix l’article 8.2 
d’aquesta ordenança s’haurà de constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en 
el moment de sol·licitar la llicència o de realitzar la comunicació prèvia. 
 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat aquest dipòsit d’acord amb el 
concepte i import que preveu l’art. 6.1.8 de l’ordenança: 
 
Tramitació de llicències de divisió horitzontal 213,07 € 
 
Sisè.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, 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. 
743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
CONCLUSIONS 
 
En els termes anteriorment al·ludits, i vist l’informe tècnic favorable, s’informa 
favorablement la llicència sol·licitada si bé, per a la concessió de la llicència, 
abans caldrà: 
 

- acreditar que s’ha efectuat el dipòsit de la quantitat esmentada, 
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- acreditar la representació de la interessada, mitjançant qualsevol mitjà vàlid 
en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència, segons preveu 
l’article 5.4 LPACAP. 

  
Així mateix, i en relació amb la sol·licitud presentada en data 08/08/2017 RE5109, 
caldrà adoptar l’acord en virtut del qual es tingui per desistida la interessada en la 
tramitació de l’expedient 149/2017.” 
 
Consta a l’expedient que s’han acomplert els condicionaments expresats a les 
conclusions de l’informe de la TAG d’Urbanisme.   
 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la pro-
posta 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, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Go-
vern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència de parcel·lació de la finca situada al carrer Abell Baix, 
que correspon a les finques registrals 254 i 256, al Sr. xxx, actuant en representa-
ció de TRICOVER, SL, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, segons 
projecte de l’arquitecta SGE. 
 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de taxes per segregació per import de dos-cents tretze 
euros amb set cèntims d’euro (213,07€) 
 
Tercer.- Les finques resultants seran les següents: 
 
Finca resultant Fr1 (carrer Abell Baix) 
Urbana: porció de terreny ubicada al carrer Abell Baix, cantonada amb el carrer 
nou, amb una superfície de 243,79 m².  
Limita al nord, en part, amb el carrer Nou i en part, amb finca veïna corresponent 
del carrer Nou; al sud, amb la finca resultant Fr2 d’aquest projecte de parcel·lació 
(carrer Abell Baix); a l’est, amb el carrer Abell Baix i a l’oest amb les finques veïnes 
corresponents del carrer Nou. 
La finca conté una edificació preexistent de 344’00 m2, de planta baixa més una 
planta pis. Aquesta construcció s’ajusta als paràmetres actuals de la Normativa 
Urbanística vigent.  
 
Finca resultant Fr2 (carrer Abell Baix) 
Urbana: porció de terreny de forma rectangular ubicada al carrer Abell Baix, amb 
una superfície de 84,97 m². 
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Limita al nord amb la finca resultant Fr1 d’aquest projecte de parcel·lació (carrer 
Abell Baix); al sud amb la finca resultant Fr3 d’aquest projecte de parcel·lació 
(carrer Abell Baix); a l’est, amb el carrer Abell Baix i a l’oest amb la finca veïna 
corresponent del carrer Nou.  
No consta l’existència de cap tipus de construcció. 
 
Finca resultant Fr3 (carrer Abell Baix) 
Urbana: porció de terreny de forma rectangular ubicada al carrer Abell Baix, amb 
una superfície de 84,89 m². 
Limita al nord amb la finca resultant Fr2 d’aquest projecte de parcel·lació (carrer 
Abell Baix); al sud amb la finca resultant Fr4 d’aquest projecte de parcel·lació 
(carrer Abell Baix); a l’est, amb el carrer Abell Baix i a l’oest amb la finca veïna 
corresponent del carrer Nou.  
No consta l’existència de cap tipus de construcció. 
 
Finca resultant Fr4 (carrer Abell Baix) 
Urbana: porció de terreny de forma rectangular ubicada al carrer Abell Baix, amb 
una superfície de 85,02 m². 
Limita al nord amb la finca resultant Fr3 d’aquest projecte de parcel·lació (carrer 
Abell Baix); al sud amb la finca resultant Fr5 d’aquest projecte de parcel·lació 
(carrer Abell Baix); a l’est, amb el carrer Abell Baix i a l’oest amb la finca veïna 
corresponent del carrer Nou.  
No consta l’existència de cap tipus de construcció. 
 
Finca resultant Fr5 (carrer Abell Baix) 
Urbana: porció de terreny de forma trapezoidal ubicada al carrer Abell Baix, amb 
una superfície de 91,76 m². 
Limita al nord amb la finca resultant Fr4 d’aquest projecte de parcel·lació (carrer 
Abell Baix); al sud amb les finques veïnes corresponents al carrer Abell; a l’est, 
amb el carrer Abell Baix i a l’oest amb la finca veïna corresponent del carrer Nou.  
 
2.2. Acció Social i Ciudadania 

 
2.2.1. APROVACIÓ AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL BSGG11/2019 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/11/2019 de data 20 de març de 2019 
per import de 150,00 € corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es 
contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat 
social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2018. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol 
de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència 
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social, i el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de 
Mar, aprovat el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern 
Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/11/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers 
que s’indiquin: 
 
 

 
 
RELA-
CIÓ 
NÚM.: BSGG/11/2109 data: 20-03-19

NÚM benefici-
ari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

Aprovat

036 xxx Allotjament d’urgència 150,00 € MEM                                  XXXX 
 
 
 

Total  
 150,00 € 
  

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el 
termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats.  
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.  
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una 
altra fiscalització plena a posteriori. 
 
2.3. Alcaldia 
 
2.3.1. RELACIÓ DECRETS ALCALDIA DEL DIA 11 AL 17 DE MARÇ DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de 
l’Alcaldia de data de l’11 al 17 de març de 2019: 
 
Codi     Descripció           Data  
RESAL2019/329 Resolució Alcaldia nomenament secretària accidental 11/03/2019 
RESAL2019/330 Decret Convocatòria JGL 13032019 11/03/2019 
RESAL2019/331 Resolució Alcaldía convocatòria Mesa al.legacions 12/03/2019 
RESAL2019/332 Decret - al.legacions exp. 108229_NAM 12/03/2019 
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RESAL2019/333 Decret ACORD INCOACIÓ - 06_03 12/03/2019 
RESAL2019/334 Decret INCOACIÓ MANCA IDENTIF. - 06_03 12/03/2019 
RESAL2019/335 Decret PROPOSTA SANCIO - 06_03 12/03/2019 
RESAL2019/336 Decret PROPOSTA SANCIÓ 11_03 12/03/2019 
RESAL2019/337 Decret INCOACIO MANCA IDENTIF. 11_03 12/03/2019 
RESAL2019/338 Decret ACORD INCOACIÓ 11_03 12/03/2019 
RESAL2019/339 Decret - manament teatre març 12/03/2019 
RESAL2019/340 Decret requeriment doc i garantia definitiva 13/03/2019 
RESAL2019/341 Resolució Alcaldía requeriment doc Lot 2 13/03/2019 
RESAL2019/342 Resolució Alcaldía requeriment doc LOT 1 13/03/2019 
RESAL2019/343 (D) Resolució Alcaldía reconeixement premi jubilació xxx 13/03/2019 
RESAL2019/344 Decret incoació subministrament vehicle PL 13/03/2019 
RESAL2019/345 baixa activitat floristeria 13/03/2019 
RESAL2019/346 Decret residu sòlid 5205GYB 13/03/2019 
RESAL2019/347 Decret lloguer nínxol  13/03/2019 
RESAL2019/348 Decret - RESOLUCIÓ_O.M 13/03/2019 
RESAL2019/349 Decret - RESOLUCIÓ_O.P.T 13/03/2019 
RESAL2019/350 Decret aprovació quota prestec març 2019 13/03/2019 
RESAL2019/351 Resolució Alcaldía abonament nòmines endarrerides 13/03/2019 
RESAL2019/352 Resolució canvi de nom activitat menjars preparats 13/03/2019 
RESAL2019/353 Decret inici procediment negociat obres C/ Sant Pere 13/03/2019 
RESAL2019/354 Resolució Alcaldia resolució reclamació examen Sr. xxx 13/03/2019 
RESAL2019/355 Decret justificació de lliurament a justificar_teatre febrer 2019 13/03/2019 
RESAL2019/356 Decret justificació de lliurament a justificar_esports i prom. econòmica 13/03/2019 
RESAL2019/357 Decret justificatiu de lliurament a justificar_joventut 13/03/2019 
RESAL2019/358 Decret - RESOLUCIÓ_CA.B.C 13/03/2019 
RESAL2019/359 Decret - al.legacions exp.19-213679_MJRG 13/03/2019 
RESAL2019/360 Decret convocatoria Mesa revisió doc 14/03/2019 
RESAL2019/361 Incoació decret sancionador Pub Olas 14/03/2019 

RESAL2019/362 
Decret rectificació error material requeriment garantia Lot 2 obres 
Garrofers 14/03/2019 

RESAL2019/363 Decret desballestament 4387BBR 14/03/2019 
RESAL2019/364 Resolució Alcaldia concessió avançament de nòmina a funcionari 15/03/2019 
RESAL2019/365 Decret aprovació pagament bestreta 15/03/2019 
RESAL2019/366 Decret tarja aparcament 15/03/2019 
 
2.4. Secretaria 

 
2.4.1. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE SERVEI 
ABALISAMENT PLATGES 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 d’agost de 2015, es va 
adjudicar el contracte pel subministrament de passeres de formigó, dutxes, així 
com l’  abalisament, aquest últim en modalitat de rènting, de les platges de Canet 
de Mar, durant les temporades 2015-2017, a l’empresa Serveis Marítims i Costaners 
de la Mediterrània, SL, pel preu de 22.222,96 €, IVA exclòs, el qual puja un import 
de 4.666,82 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars. 
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2017, va 
acordar aprovar la modificació del contracte formalitzat en dat 9 de setembre de 
2015 amb la mercantil Serveis Marítims i Costaners de la Mediterrània, SL, per la 
transmissió de la unitat productiva a la mercantil Sealand on Offshore Services, 
SLU, en data 22 de juny de 2017, elevada a escriptura pública el 28 de juny de 
2017, i autoritzada mitjançant Auto del Jutjat mercantil núm. 1 de Tarragona de 
data 14 de juny de 2017. 
  
Atès que en data 18 d’agost de 2017, l’adjudicatària Sealand on Offshore Services, 
SLU, va dipositar mitjançant assegurança de caució número 201704914 garantia 
definitiva per a l’execució del contracte, la qual pujava un import de 1.111,15 €, 
equivalent al 5 % de l’import d’adjudicació exclòs IVA i que substituïa a la 
dipositada pel primer adjudicatari pel mateix import.   
 
Atès que segons disposa la clàusula quinzena del contracte formalitzat en data 9 de 
setembre de 2015, el termini de garantia del present contracte és de tres mesos a 
comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part 
de l’Ajuntament, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
Atès que mitjançant sol·licitud, el senyor xxx, en representació de l’empresa 
Sealand on Offshore Services, SLU, en data 10 de maig de 2018, ha sol·licitat la 
devolució de l'esmentada garantia definitiva. 
 
Vist l’informe emès en data 25 de gener d’enguany per l’enginyera municipal, Silvia 
Amatller Micola, relatiu a la bona execució, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 010/2019 emès en data 25 de febrer de 2019 pel tresorer de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions 
d’embargament, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 7/2019 de data 12 de març, emès per la secretària acctal. de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern 
Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta 
corporació mitjançant certificat d’assegurança de caució núm. 201704914 de MIC 
Insurance Company, LTD en data 31 d’agost de 2017, per l’empresa Sealand on 
Offshore Services, SLU amb CIF núm. XXXXx, i que puja un import de 1.111,15 €. 
 
Segon.- Comunicar a l’interessat que per tal es procedeixi al retorn de la garantia, 
haurà de personar-se a les oficines municipals. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per 
tal que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
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2.4.2. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE ASSEGURANÇA 
VIDA 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de febrer de 2015, es va 
adjudicar el contracte per a la prestació dels servei d’assegurances privades de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que en data 24 de febrer de 2015, l’adjudicatària Surne Mutua de Seguros y 
Reaseguros, va dipositar mitjançant aval núm. 14030196-26 de Kutxabank una 
garantia definitiva per a l’execució del contracte del lot 2, la qual pujava un import 
de 960,09 €, equivalent al 5 % de l’import d’adjudicació exclòs IVA. 
 
Atès que en data 4 de setembre de 2015 es va procedir a la formalització del con-
tracte per a la prestació dels servei d’assegurança col·lectiva de vida i invalidesa del 
personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que segons disposa la clàusula novena del contracte formalitzat en data 4 de 
setembre de 2015, finalitzat el seu període de vigència no existirà cap període de 
garantia, retornant-se la fiança definitiva, una vegada comprovat que no existeixen 
dèbits ni obligacions exigibles que aconsellin la seva retenció. 
 
Vist l’informe emès en data 7 de març d’enguany per la tècnica de recursos hu-
mans, Montserrat Carbonell Vila, relatiu a la bona execució, que consta a 
l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 011/2019 emès en data 11 de març d’enguany pel tresorer de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions 
d’embargament, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 8/2019 de data 14 de març d’enguany, emès per la secretària 
acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, es proposa a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corpo-
ració mitjançant aval núm. 1430196-26 de Kutxabank en data 24 de febrer de 
2015, per l’empresa Surne Mutua de Seguros y Reaseguros amb CIF núm. XXXX, i 
que puja un import de 960,09 €. 
 
SEGON.- Comunicar a l’interessat que per tal es procedeixi al retorn de garantia, 
haurà de personar-se a les oficines municipals. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per 
tal que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
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2.5. Promoció Econòmica i Turisme 
 
2.5.1. ACCEPTACIÓ FONS DE PRESTACIÓ SERVEIS LOCALS D'OCUPACIÓ, 
EXERCICI 2019 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 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 recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Vist que un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de 
cooperació, d’acord amb la clàusula 9 del Protocol, són els fons de prestació, que 
consisteixen en transferències dineràries de caràcter excepcional per al finançament 
de serveis i estructures de gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs 
relacionats amb l’objecte finançat de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic 
o de gestió i que el seu atorgament es per concessió directa. 
 
Atès que en el Catàleg de de serveis de l’any 2019 es preveu el recurs econòmic 
consistent en el fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma 
telemàtica Xaloc”, que té per finalitat donar suport a les estructures bàsiques per al 
funcionament del serveis locals d’ocupació (SLO), amb l’objectiu de dinamitzar el 
mercat de treball en l’àmbit local i, a més, contribueix a proporcionar estabilitat a la 
contractació de les plantilles tècniques, la qual cosa assegura la prestació continua 
del servei a les persones demandants d’ocupació i a les empreses que busquen 
candidats per cobrir llocs de treball vacants. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 7 de març de 
2019 va aprovar les concessions dels fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació 
que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019. 
 
Vist que s’ha notificat a aquest ajuntament, en data 7 de març de 2019, l’aprovació 
de la concessió del fons de prestació per l’actuació “Els serveis locals d’ocupació 
amb plataforma telemàtica XALOC”, en el marc del Catàleg de Concertació de 
l’any 2019. 
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de promoció econòmica de data 13 de 
març de 2019 i que consta a l’expedient. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Go-
vern Local, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Acceptar el fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per 
a la realització de la següent acció en el marc de la convocatòria 2019 del Pla de 
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concertació de Xarxa de Governs Locals 2016-2019: 
 
 

Codi XGL Actuació Import 
subvenció  

Import a 
justificar 

19/Y/26
5231 

“Els serveis locals d’ocupació 
amb plataforma telemàtica 

XALOC” 
12.644,39 € 16.859,19 €

 
SEGON.- Manifestar expressament l’acceptació de l’ajut així com de tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del model normalitzat 
d’acceptació, C3-002-19 com a màxim l’1 de juliol de 2019. 
 
TERCER.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2019. 
 
QUART.-. Facultar l’alcaldessa i el secretari per signar qualsevol document que 
sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords als departaments de Promoció Econòmica, 
Intervenció i Tresoreria. 
 
2.6. Medi Ambient 

 
2.6.1. REDUCCIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES 2019 PER ENTRADA A LA 
DEIXALLERIA 
 
Fets: 
 
Atès que l’ordenança fiscal núm. 29 de l’any 2019, que regula la taxa per recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries, recull a l’article 5 la possibilitat d’aplicar un 
5% de reducció d’aquesta taxa per l’ús freqüent del servei de deixalleria i mini dei-
xalleria municipal: 
 

1. L’ajuntament aplicarà una reducció del 5% en la taxa de recollida i trac-
tament d’escombraries i altres residus municipals d’habitatges per a tots els 
subjectes passius que utilitzin el servei de deixalleria o mini deixalleria un 
mínim de 8 vegades l’any per lliurar els residus típics de deixalleria, excep-
tuant-ne els que es poden lliurar al carrer (paper, cartró, envasos i vidre). 
Només es concedirà una bonificació per unitat familiar (segons legislació de 
l’IRPF) i habitatge. 
2. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta de govern 
les bonificacions a favor de les persones que hagin fet ús de la deixalleria 
d’acord amb l’establert en el paràgraf anterior i es comunicarà a l’oficina de 
recaptació per a l’aplicació de la bonificació en el padró de l’exercici corres-
ponent. En cas que previ informe de medi ambient es detecti un lliurament 
irregular dels residus, no s’aplicarà la bonificació. 
3. La bonificació per entrada a la deixalleria serà d’aplicació no únicament 
per a les taxes de residus domiciliàries sinó també per la taxa de solars pú-
blics. 
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Vist l’informe favorable de la tècnica de Medi Ambient, emès en data 7 de març de 
2019, el qual consta a l’expedient. 
 
Atès que en aquest informe apareixen les dades personals de les persones subjec-
tes a la reducció i aquestes no poden aparèixer a l’aprovació de la Junta de Govern, 
ja que aquesta es publica de forma pública i es vol protegir aquestes dades perso-
nals, es relaciona el número d’identificació de la taula inclosa a l’informe de la tèc-
nica de medi ambient, així com les inicials dels noms i cognoms. 
 

Nº Nom 
usuari Nº Nom 

usuari Nº Nom 
usuari Nº Nom 

usuari Nº Nom 
usuari 

1 -- 21 -- 41 -- 61 -- 81 -- 
2 -- 22 -- 42 -- 62 -- 82 -- 
3 -- 23 -- 43 -- 63 -- 83 -- 
4 -- 24 -- 44 -- 64 -- 84 -- 
5 -- 25 -- 45 -- 65 -- 85 -- 
6 -- 26 -- 46 -- 66 -- 86 -- 
7 -- 27 -- 47 -- 67 -- 87 -- 
8 -- 28 -- 48 -- 68 -- 88 -- 
9 -- 29 -- 49 -- 69 -- 89 -- 
10 -- 30 -- 50 -- 70 --   
11 -- 31 -- 51 -- 71 --   
12 -- 32 -- 52 -- 72 --   
13 -- 33 -- 53 -- 73 --   
14 -- 34 -- 54 -- 74 --   
15 -- 35 -- 55 -- 75 --   
16 -- 36 -- 56 -- 76 --   
17 -- 37 -- 57 -- 77 --   
18 -- 38 -- 58 -- 78 -- 
19 -- 39 -- 59 -- 79 -- 
20 -- 40 -- 60 -- 80 -- 

 
Pel present s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la reducció del 5% de la taxa per la recollida, tractament i elimi-
nació d’escombraries de l’any 2019 per entrades a la deixalleria durant el 2018, de 
conformitat a la ordenança fiscal, dels ciutadans que es relacionen a l’informe emès 
per la tècnica municipal de Medi Ambient que consta a l’expedient.  
 
Segon.- Notificar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
aquest acord per tal que es faci efectiva aquesta bonificació. I que en cas que no 
pugui aplicar la bonificació a la persona interessada (adreça postal), ho comuniqui a 
l’Àrea de Medi Ambient per tal que n’esbrini, si escau, les dades correctes. 
 
Tercer.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària que informi en el rebut de la 
taxa domiciliària l’aplicació de la bonificació del 5% per ús de la deixalleria. 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
L’alcaldessa presidenta, 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 consi-
deració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat 
i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
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3.1. Acció social i ciutadania 
 
3.1.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/12/2019 de data 27 de març de 2019 
per import de 1.720,21 € corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es 
contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat 
social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2019. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol 
de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència 
social, i el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de 
Mar, aprovat el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Go-
vern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/12/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers 
que s’indiquin: 
 

 
 
RELA-
CIÓ 
NÚM.: BSGG/12/2109 data: 27-03-19

NÚM benefi-
ciari CONCEPTE IM-

PORT ENDOSSATARI 
Aprovat

037 xx Subministrament- Gas 170,21€ Grupo Naturgy                 XXXX 

038 xx Habitatge-Lloguer/Hipoteca 520,00€ Finques Pere Planas.SL  XXXX 

039 xx Habitatge-Lloguer/Hipoteca 330,00€ Al mateix                          XXXX 

040 xx Habitatge-Lloguer/Hipoteca 700,00€ Al mateix                          XXXX 
 
 
 

Total  
 1.720,21 € 
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Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el 
termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i la Intervenció municipal.  
 
3.2. Cultura i Patrimoni 
 
3.2.1. ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE L'OFICINA DE PATRIMONI 
CULTURAL DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE 
2018 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 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 recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que 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, que té com objectiu principal 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, plantejant un sistema de cooperació centrat en els 
municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació econòmica del 
territori. 
 
Atès que en el BOPB del dia 29 de desembre de 2017 publica l’acord en virtut del 
qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 18 de desembre de 2017, 
aprova el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” i el seu règim regulador. 
 
Atès que el Decret d’alcaldia núm.153/2018 de 6 de febrer de 2018, resolia la 
sol·licitud dels següents ajuts:  
 

Museus i patrimoni cultural moble: Ajut 
atorgat 

Ajut 
sol·licitat 

Activitats de la Xarxa de museus locals 
: 
Exposició. L’Escultor Miquel Blay i la 
seva aportació al modernisme 

6.750 € 3.375 € 

Arxius municipals i patrimoni 
documental local 

Cost 
actuació 

Ajut 
sol·licitat 

Activitats de la Xarxa d’Arxius 16.000 € 4.000 € 
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Atès que en el BOP de de 7 de maig de 2018 es publica l’acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, que en sessió de 26 d’abril de 2018 es resol la 
concessió dels següents ajuts 
 

Actuació Projecte Import 
atorgat 

Codi 

Activitats de la 
Xarxa de museus 
locals  

Exposició. L’Escultor Miquel Blay 
i la seva aportació al 
modernisme 

3.000 € 18/Y/25543
8 

Activitats de la 
Xarxa d’Arxius 
Municipals 

Intervenció Fons Comediants  3.500 18/Y/25539
1 

 
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica de Cultura en data 18 de març de 2018 
que es transcriu a continuació: 
 
“Assumpte: Acceptació de les subvencions de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de la Diputació de Barcelona 
 
INFORME TÈCNIC 

FETS 
 
Atès que el Decret d’alcaldia núm.153/2018 de 6 de febrer de 2018, resolia la 
sol·licitud dels següents ajuts, dins el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019: 
 

- Museus i patrimoni cultural moble: Activitats de la Xarxa de museus locals: 
Exposició. L’Escultor M.B i la seva aportació al modernisme 

 
- Arxius municipals i patrimoni documental: Activitats de la Xarxa d’Arxius 

Municipals: Intervenció Fons de Comediants.  
 
Atès que el BOP de 7 de maig de 2018 publica l’acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, que en sessió de 26 d’abril de 2018, resol la concessió dels 
següents ajuts de l’Oficina de Patrimoni Cultural:  

Actuació Projecte Import 
atorgat Codi 

Activitats de la Xarxa 
de museus locals 

Exposició. L’Escultor M.B i la 
seva aportació al modernisme 3.000 € 18/Y/255438

Activitats de la Xarxa 
d’Arxius Municipals Intervenció Fons Comediants 3.500 € 18/Y/255391

 

Municipals: 
Intervenció Fons de Comediants  
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Que l’àrea de Cultura ha programat per a l’any 2018 els projectes 
L’Escultor M.B i la seva aportació al modernisme i la Intervenció en el Fons de Co-
mediants per fer difusió de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i l’Arxiu Muni-
cipal respectivament. 
 
SEGONA.- Que la subvenció aportada per la Diputació de Barcelona de 3.000 € per 
al projecte de l’Exposició de la Casa museu (18/Y/255438) i la subvenció de 3500€ 
per al projecte de l’Arxiu municipal (18/Y/255391) són suficients i necessaris per a 
la realització dels projectes en el termes previstos a la sol·licitud que consta en el 
Decret d’alcaldia 153/2018. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement de la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe d’acceptació de les subvenci-
ons atorgades per la Diputació de Barcelona amb els codis 18/Y/255438 i 
18/Y/255391, del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” i el seu règim regulador, del qual es va publicar la convocatòria al 
BOPB del dia 29 de desembre de 2017. “ 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Go-
vern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar les subvencions atorgades per l’Oficina de Patrimoni Cultural de 
la Diputació de Barcelona per als projectes següents: 
 

Actuació Projecte Import 
atorgat 

Codi 

Activitats de la 
Xarxa de museus 
locals  

Exposició. L’Escultor M.B i la 
seva aportació al modernisme 

3.000 € 18/Y/25543
8 

Activitats de la 
Xarxa d’Arxius 
Municipals 

Intervenció Fons Comediants  3.500 € 18/Y/25539
1 

 
Segon.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord al departament d’Intervenció i Tresoreria de 
l’Ajuntament de Canet de Mar  
 
3.3. Secretaria 
 
3.3.1. APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT, L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, 
L'AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, L'AJUNTAMENT DE SANT 
POL DE MAR, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L'EMPRESA BARCELONA 
BUS, SL PER A LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS MITJANÇANT ELS 
SERVEIS REGULARS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA 
ENTRE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, SANT POL DE MAR I CANET DE MAR A 
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L'HOSPITAL DE CALELLA 
 
FETS 
 
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin 
íntegrament dins el territori de Catalunya. 
 
Atès que l’article 4.2 dels Estatuts de l’ATM, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de 
febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, 
d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig, faculten el Consorci per subscriure 
convenis i protocols amb els operadors de transport col·lectiu. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 66.3 del 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, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
i l’Ajuntament de Canet de Mar tenen competències pròpies sobre el transport 
públic de viatgers. 
 
Atès que l’empresa Barcelona Bus, SL, és titular de la concessió per a l’explotació 
del servei regular de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona 
amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), de competència de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar consideren necessari continuar garantint amb serveis 
de transport públic la comunicació entre els diversos nuclis de la població i atendre 
especialment la comunicació amb l’Hospital de Calella per tal d’afavorir l’accés a la 
xarxa de serveis regulars interurbans de transport públic de viatgers per carretera. 
 
Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat, dins de les actuacions per a la 
millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat de permetre a la 
ciutadania exercir el seu dret de mobilitat amb una assignació més eficient dels 
recursos, considera positiu mantenir l’oferta de serveis entre Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella de manera que millori 
l’oferta de transport entre aquests municipis i l’Hospital de Calella  
 
Atès que la comunicació entre les poblacions de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de 
Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella és atesa pel servei regular de transport 
públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461;V-GC-
61GI-b), del qual n’és concessionària l’empresa Barcelona Bus, SL. 
 
Atès que per Resolució de 28 d’octubre de 2003, s’aprova el Pla d’innovació i millora 
de la qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL. De conformitat amb la seva clàusula 
sisena, el Pla d’innovació i millora de la qualitat presentat per l’empresa esmentada 
no suposa un compromís de despesa per part del Departament de Territori i 
Sostenibilitat quant a l’atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal 
d’atendre l’explotació de les concessions de les quals n’és titular l’empresa 
Barcelona Bus, SL per a l’execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, 
l’atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat a 
l’acompliment de les condicions que puguin ser establertes en els programes de 
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subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es 
durà a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient corresponent d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de subvencions i a la que en cada cas sigui aplicable 
segons les bases per a l’atorgament dels ajuts que es tracti. 
 
Atès que el Pla d'innovació i millora de la qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL, 
no inclou, dins de les mesures que s'hi contenen i que són compensades per 
l'ampliació concessional, la prestació dels serveis regulars de transport públic 
detallats en aquest Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa 
és necessari preveure una compensació econòmica per atendre el desequilibri 
econòmic que produeix la concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.  
 
Atès que tant l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar com el Departament de Territori i Sostenibilitat 
consideren adient el manteniment de les condicions de la prestació del servei 
regular interurbà de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona 
amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), a fi d’assolir un nivell de servei que doni una 
cobertura suficient al dret de mobilitat de les persones usuàries de les esmentades 
poblacions i l’Hospital de Calella. 
 
Atès que l’Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari 
integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquesta millora en els serveis de 
transport entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de 
Calella, i incorpora el servei en el referit sistema tarifari integrat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona esmentat més amunt.  
 
Atès que d’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari 
establir, mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora 
de les comunicacions mitjançant els serveis regulars  de transport públic de 
viatgers per carretera d’aquests municipis amb la seva adaptació a la demanda de 
transport detectada, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable 
que garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de 
prestació del servei en benefici de les persones usuàries. 
 
Vista la memòria justificativa emesa per la TAG d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, que consta a l’expedient. 

 
Vist l’informe favorable de Secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa 
Barcelona Bus, SL per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis 
regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’Hospital de Calella, que consta com a annex a 
aquesta proposta. 
 
Per tot això, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa 
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Barcelona Bus, SL per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis 
regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’hospital de Calella, que es transcriu en el cos 
d’aquest acord, per a l’any 2019. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 45.478,57 euros a favor de l’empresa 
Barcelona Bus, SL, amb CIF XXXX, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 44100 
47000 del pressupost ordinari per a l’exercici 2019. 
 
Tercer.- Nomenar el senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i 
Educació, representant titular a la comissió de seguiment d’aquest conveni, i el 
senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda, com a 
representant suplent. 
 
Quart.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les parts interessades i a la Intervenció i la 
Tresoreria. 
 
ANNEX 
 
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del 
Transport Metropolità, l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i l'empresa 
Barcelona Bus, SL per a la millora de les comunicacions mitjançant els 
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l'Hospital de Calella 
 
Barcelona, ........................................ 2019 
 
REUNITS 
 
El Sr. ..................................., que actua en nom i representació del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en 
qualitat de .................................. segons nomenament de data ................. i en 
virtut de les atribucions que li confereix la Resolució d'autorització de signatura del 
conseller de Territori i Sostenibilitat de ......................, d’acord amb el que 
determina l’article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
El Sr. P.T.G, que actua en representació de l'Autoritat del Transport Metropolita de 
Barcelona (en endavant ATM) en qualitat de director general segons nomenament 
del Consell d'Administració de I'ATM de data 24 de febrer de 2016, i en virtut de les 
atribucions que li confereix l’art.11.f) dels Estatuts del Consorci. 
 
La Sra. Sònia Scafa i Álvarez, que actua en representació de l’Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta, en qualitat d’alcaldessa segons nomenament de data 13 de 
juny de 2015, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del 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. 
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La Sra. Montserrat Garrido i Romera, que actua en representació de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en qualitat d’alcaldessa segons nomenament de 
data 13 de juny de 2015, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 
del 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. 
 
La Sra. Blanca Arbell i Brugarola, que actua en representació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en qualitat d’alcaldessa segons nomenament de data 13 de juny de 
2015, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del 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 el Sr. R.S.IO, que actua en representació de la societat Barcelona Bus, SL en 
qualitat d’Apoderat de la societat segons escriptura de poder atorgada pel notari 
Ramón Costa i Fabra en data 14 de juny de 2017, amb el seu protocol 972/2017. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la representació 
per a signar aquest Conveni. 
 
EXPOSEN 
 
1. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya 
sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin 
íntegrament dins el territori de Catalunya. 
 
L’article 4.2 dels Estatuts de l’ATM, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i 
modificats parcialment pels decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de 
maig i 97/2005, de 31 de maig, i per acord de govern de la Generalitat de 
Catalunya data 21 de febrer de 2017 faculten el Consorci per subscriure convenis i 
protocols amb els operadors de transport col·lectiu. 
 
De conformitat amb l’article 66.3 del 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, 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar tenen competències pròpies sobre el transport públic 
de viatgers. 
 
L’empresa Barcelona Bus, SL és titular de la concessió per a l’explotació del servei 
regular de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb 
ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), de competència de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
2. En data 9 de novembre de 2018 es formalitza el Conveni entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa Barcelona Bus, SL per a la millora dels 
serveis de transport de viatgers per carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant 
Pol de Mar i Canet de Mar a l'Hospital de Calella, en què es defineixen les 
actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis de 
transport públic de viatgers per carretera entre les esmentades poblacions, amb 
l’establiment de les comunicacions que es detallen en els seus annexos dins del 
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servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Figueres-Barcelona 
amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), del qual és concessionària l’empresa Barcelona 
Bus, SL. 
 
Un cop exhaurida la vigència del Conveni esmentat, la continuïtat de les actuacions 
que eren el seu objecte exigeix la formalització d’un nou conveni al respecte.  
 
3. L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar consideren necessari continuar garantint amb serveis 
de transport públic la comunicació entre els diversos nuclis de la població i atendre 
especialment la comunicació amb l’Hospital de Calella per tal d’afavorir l’accés a la 
xarxa de serveis regulars interurbans de transport públic de viatgers per carretera. 
 
 
4. El Departament de Territori i Sostenibilitat, dins de les actuacions per a la millora 
de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat de permetre a la 
ciutadania exercir el seu dret de mobilitat amb una assignació més eficient dels 
recursos, considera positiu mantenir l’oferta de serveis entre Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella de manera que millori 
l’oferta de transport entre aquest municipis i l’Hospital de Calella.  
 
5. La comunicació entre les poblacions de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, 
Canet de Mar i l’Hospital de Calella és atesa pel servei regular de transport públic 
de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), 
del qual és concessionària l’empresa Barcelona Bus, SL. 
 
6. La Resolució de 28 d’octubre de 2003, aprova el Pla d’innovació i millora de la 
qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL. De conformitat amb la clàusula sisena, el 
Pla d’innovació i millora de la qualitat presentat per l’empresa esmentada no suposa 
un compromís de despesa per part del Departament de Territori i Sostenibilitat 
quant a l’atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre 
l’explotació de les concessions de les quals és titular l’empresa Barcelona Bus, SL 
per a l’execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l’atorgament de 
les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat a l’acompliment de les 
condicions que puguin ser establertes en els programes de subvencions segons la 
disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà a terme amb la 
tramitació prèvia de l’expedient corresponent d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de subvencions i la que en cada cas sigui aplicable segons les bases per a 
l’atorgament dels ajuts de què es tracti. 
 
El Pla d'innovació i millora de la qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL no inclou, 
dins de les mesures que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació 
concessional, la prestació dels serveis regulars de transport públic detallats en 
aquest Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa és necessari 
preveure una compensació econòmica per atendre el desequilibri econòmic que 
produeix la concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.  
 
7. La Resolució de 4 de febrer de 2019 del cap del Servei Territorial de Girona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat aprova la reordenació i els nous horaris del 
Servei Públic de transport regular de viatgers entre Calella – Sant Pol de Mar– 
Canet de Mar i entre Sant Pol de Mar - Sant Cebrià de Vallalta i les urbanitzacions 
de Vistamar, Can Palau i Castellar d’Índies. 
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8. Tant l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar com el Departament de Territori i Sostenibilitat 
consideren adient la modificació de les condicions de la prestació del servei regular 
interurbà de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb 
ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), a fi d’assolir un nivell de servei que doni una 
cobertura suficient al dret de mobilitat de les persones usuàries de les esmentades 
poblacions i l’Hospital de Calella i garanteixi l’accés a la xarxa de serveis regulars 
interurbans de transport públic de viatgers per carretera. 
 
9. L’Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari 
integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquesta millora en els serveis de 
transport entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de 
Calella, i incorpora el servei en el referit sistema tarifari integrat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona esmentat més amunt.  
 
10. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir, 
mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora de les 
comunicacions mitjançant els serveis regulars  de transport públic de viatgers 
percarretera d’aquests municipis amb la seva adaptació a la demanda de transport 
detectada, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que 
garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de 
prestació del servei en benefici de les persones usuàries. 
 
Per tot això, d'acord amb aquestes consideracions, les parts 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte del Conveni 
 
Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora 
de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers 
per carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i 
l’Hospital de Calella, amb la prestació durant l’exercici de 2019 de les 
comunicacions que es detallen en l’annex 1 d'aquest Conveni dins del servei regular 
interurbà de transport de viatgers per carretera Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de 
Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461;V-
GC-61GI-b), del qual és concessionària l’empresa Barcelona Bus, SL. Amb aquesta 
finalitat a partir del 4 de març de 2019 es reordena en els dos serveis:  
 

 Calella - Sant Pol de Mar - Canet de Mar 
 Sant Pol de Mar -Sant Cebrià de Vallalta i urbanitzacions 

 
Segon.- Actuacions i compromisos de les parts 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Resolució del cap del 
Servei Territorial de Transports a Girona de 4 de febrer de 2019, autoritza a 
l’empresa Barcelona Bus, SL les modificacions necessàries en les condicions de 
prestació del servei regular de transport públic de viatgers per carretera, esmentat 
en el pacte anterior, per a prestar els serveis de transport que són l’objecte 
d'aquest Conveni, i participa en el finançament d’aquestes actuacions segons el que 
estableix el pacte tercer. 
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L'Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i farà el seguiment del servei 
especificat en aquest Conveni, que resta incorporat al sistema tarifari integrat de la 
regió metropolitana de Barcelona. 
 
L'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar participaran en el finançament dels serveis regulars 
de transport públic establerts en aquest Conveni, d’acord amb les prescripcions 
descrites en el pacte tercer, i promouran l’ús de cara al públic usuari.  
 
L’empresa Barcelona Bus, SL es compromet a la prestació dels serveis de transport 
de viatgers esmentats en les condicions que figuren en els annexos d’aquest 
Conveni. 
 
Tercer.- Règim econòmic i finançament del servei 
 
El finançament del dèficit en l’explotació del servei regular de transport públic entre 
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella definit 
enl’estipulat en aquest Conveni el durà a terme pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
En aquest sentit l’aportació econòmica per a la prestació de les comunicacions serà 
calculada com la diferència dels costos estimats per l’explotació del servei, que es 
detallen en el pressupost que s’adjunta com a annex 2, i els ingressos obtinguts de 
l’explotació del servei, amb la fixació d’una aportació màxima de 289.563,21 euros 
per a l’any 2019, amb l’objectiu de mantenir el necessari equilibri econòmic i 
financer de l’explotació del servei regular de transport públic de viatgers per 
carretera esmentat 
 
Les aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i les 
quanties que es detallen: 
 

Serveis 
Departament 
de Territori I 
Sostenibilitat 

Ajuntament 
de Canet de 
Mar 

Ajuntament 
de Sant 
Cebrià de 
Vallalta 

Ajuntament 
de Sant Pol 
de Mar 

Imports 
totals en 
euros 

            
Calella-Sant Pol de 
Mar - Canet de Mar  

    92.907,72   
    
45.478,57   

      
3.583,33    

      
7.200,00    

  
149.169,62   

            
Sant Pol de Mar - 
Sant Cebrià de 
vallalta     13.428,30     

  
126.965,29                    -    

  
140.393,59   

 Conexió amb l'hopsital      13.428,30                     -       17.916,67       
Intern St Cebrià V- St 
Pol Mar       109.048,62       

            
Imports totals en 
euros   106.336,02       

45.478,57   
  
130.548,62   

      
7.200,00    

  
289.563,21   

 
- Calella - Sant Pol de Mar i Canet de Mar 
 



 

27 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

- Departament de Territori i Sostenibilitat fins a un màxim de 92.907,72 euros 
(62,28%)   

- Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta fins a un màxim de 3.583,33 euros 
(2,40%) amb càrrec a la partida pressupostària 155/22/799. 

- Ajuntament de Sant Pol de Mar fins a un màxim de 7.200,00 euros (4,83%) 
amb càrrec a la partida pressupostària 02 43200 2279900. 

- Ajuntament de Canet de Mar fins a un màxim de 45.478,57 euros (30,49%) 
amb càrrec a la partida pressupostària 20 44100 47900. 

 
-Sant Pol de Mar -Sant Cebrià de Vallalta i urbanitzacions 
 

- Departament de Territori i Sostenibilitat fins a un màxim de 13.428,30 euros 
(9,56%). 

- Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta fins a un màxim de 130.548,52 euros 
dels que 17.916,67 euros per la connexió amb l’Hospital de Calella i 
109.048,62 euros pel servei de connexió de les urbanitzacions amb el centre 
del municipi i  amb Sant Pol de Mar (90,44%) amb càrrec a la partida pressu-
postària 155/22/799. 

- En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui 
inferior al màxim estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les 
administracions implicades es reduirà proporcionalment en funció del seu 
percentatge d’aportació en el finançament del servei. 
 

- El pressupost dels serveis de transport establerts en aquest Conveni podrà ser 
revisat amb motiu de la modificació de les condicions de prestació dels serveis, 
d’acord amb el que preveu la clàusula sisena i respecte de les condicions 
previstes en els annexos d’aquest Conveni, mitjançant la formalització de la 
corresponent addenda de modificació de les condicions de prestació dels 
serveis. 
 

- Així mateix, es revisarà el pressupost en el cas que s’acordi la pròrroga de la 
vigència d'aquest Conveni mitjançant la formalització de la corresponent de 
pròrroga de vigència i de revisió de pressupost, tenint en compte l’evolució dels 
costos dels serveis regulars de transport de viatgers per carretera de 
competència de la Generalitat de Catalunya.  
 

- La base de càlcul per a la corresponent revisió serà la del pressupost esmentat, 
revisat d’acord amb la mateixa variació de costos que s’hagin autoritzat per la 
Generalitat de Catalunya en les tarifes dels serveis interurbans de transport de 
viatgers per carretera des de la signatura d’aquest Conveni. 
 

- Les aportacions a realitzar pel Departament de Territori i Sostenibilitat es faran 
efectives a l’ATM de Barcelona en els termes previstos en el pacte cinquè. 
 

Quart.- Incentius i penalitzacions a la gestió 
 

- Amb la finalitat d’aconseguir que la prestació dels serveis de transport 
especificats en aquest Conveni es faci d’acord amb uns objectius d’explotació i 
uns requeriments de qualitat que en permetin la millora contínua, s’estableix un 
sistema d’incentius i penalitzacions a la gestió que té en compte dos factors que 
són essencials com a indicadors de seguiment dels serveis: el nombre de 
viatgers transportat i l’índex de satisfacció del client (d’ara endavant ISC). El 
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primer és un indicador sobre l’evolució de la demanda i el segon sobre la 
qualitat percebuda pel viatger sobre el servei en qüestió. 
 
- Evolució dels viatgers transportats 
 

- L’evolució del nombre de viatgers de pagament (Vvq,i), en relació amb els 
viatgers de pagament previstos (Vvp,i), serà objecte d’un incentiu si aquesta 
evolució és positiva, en funció de l’increment de recaptació anual de bitlletatge 
del servei d’un any (Rvq,i) respecte de les previstes com a mínimes en els 
pressupostos que consten en els annexos 1, 2 i 3 (Rvp,i), segons l’escala de la 
taula següent: 
 

Increment de viatgers de pagament                                 Incentiu Ivp    

         Vvp,i < Vvq,i ≤ 1,02*Vvp,i                               Ivp = 0,25*( Rvq,i - Rvp,i) 
    1,02*Vvp,i < Vvq,i ≤ 1,04*Vvp,i                            Ivp = 0,50*( Rvq,i – Rvp,i)) 
               Vvq,i > 1,04*Vvp,i                                     Ivp = 0,75*( Rvq,i – Rvp,i) 
- Amb aquesta finalitat, el nombre de viatgers de pagament previstos en aquest 

Conveni per a l’any 2019 serà el següent: 
 

- Servei entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital 
de Calella  67.930 viatgers: 

 
- 40.695 viatgers Calella - Sant Pol de Mar - Canet de Mar i Calella  
- 27.235 viatgers Sant Pol de Mar- Sant Cebrià de Vallalta- urbanitza-

cions 
 
Segons el nombre de viatgers de pagament resultants de la prestació dels serveis, 
es podran produir les situacions següents: 
 
En el supòsit que l’evolució sigui positiva, el valor de l’incentiu que correspongui, 
segons l’escala de la taula anterior, quedarà a lliure disposició de l’empresa, mentre 
que la resta d’increment de recaptació serà destinat a reduir l’aportació de les 
administracions signants. Si no es produeix increment positiu de recaptació, 
malgrat l’evolució positiva del nombre de viatgers, no s’aplicarà cap incentiu. 
 
En el supòsit que l’evolució sigui negativa, l’empresa assumeix a càrrec seu les 
possibles desviacions negatives que es puguin produir en la recaptació anual de 
bitlletatge respecte de les previsions inicials. 
 
La font d’obtenció de les dades de viatgers serà la informació estadística 
subministrada per l’empresa segons les dades que constin en les validadores dels 
vehicles que presten els serveis, tot i que les administracions signants podran 
efectuar els controls i les inspeccions que consideri oportunes per tal de  validar 
aquesta informació. 
 
- Qualitat percebuda del servei (ISC) 
 
La qualitat dels serveis de transport que són l’objecte d’aquest Conveni serà 
avaluada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, en el marc de la valoració 
dels serveis regulars de la seva competència mitjançant l’indicador ISC. Per tant, 
pel que fa als serveis especificats en aquest Conveni, es va fixar com a ISC de 
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referència (ISCR) l’ISC mitjà del conjunt de serveis regulars de transport de 
viatgers per carretera durant el 2019. D’acord amb aquest ISC de referència es 
concreta un sistema d’incentius (IISC) i penalitzacions (PISC), segons el valor de 
l’ISC obtingut pels serveis de transport d’aquest Conveni. 
 
Pel que fa al previst en el paràgraf anterior, s’estableix una franja de manteniment 
per sobre i per sota de l’ISCR dins de la qual ni s’incentiva ni es penalitza la gestió 
del servei. A partir de certs llindars de desviació més enllà d’aquesta franja, 
s’incentivarà o es penalitzarà a l’empresa concessionària amb un percentatge 
d’increment o decrement del cost de producció dels serveis (K) definits i calculats 
en l’annex 2. En la taula següent es mostra l’escala de llindars de l’ISC i l’incentiu 
i/o penalització corresponent: 
 
 Valor ISC condicióIncentiu (IISC)/Penalització 
(PISC) 
 ISCi < ISCR - 1 ISCR – 2 < ISCi ≤ ISCR – 1  PISC =  0,02*K 
  ISCR – 3 < ISCi ≤ ISCR – 2  PISC =  0,04*K 
  ISCi ≤ ISCR – 3  PISC =  0,07*K 
 ISCR – 1 <  ISCi < ISCR + 1 franja de manteniment IISC = PISC = 0
 ISCi > ISCR + 1 ISCR + 2 > ISCi ≥ ISCR + 1  IISC = 0,01*K 
  ISCR + 3 > ISCi ≥ ISCR + 2  IISC = 0,02*K 
  ISCi ≥ ISCR + 3  IISC = 0,03*K 
 
Cinquè.- Liquidació 
 
L’abonament de l’aportació econòmica prevista per als ajuntaments de Sant Cebrià 
de Vallalta i Sant Pol de Mar s’efectuaran mensualment i per períodes vençuts, 
mitjançant transferència bancària a l’empresa Barcelona Bus, SL en un termini 
màxim de trenta dies des de la data de presentació de la factura corresponent. En 
el seu defecte, farà diligència de presa de raó de la factura amb el termini de 
pagament corresponent, així com l’endós (annex 3) al banc designat per l’empresa.  
 
Amb aquesta finalitat, l’empresa Barcelona Bus, SL haurà de presentar davant 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, dins 
de la setmana següent a la finalització de cada mes, una factura resultant de la 
1/12 part del dèficit anual pressupostat corresponent a cadascun dels ajuntaments. 
Durant el transcurs del mes següent l’empresa aportarà una breu memòria 
explicativa del desenvolupament dels serveis en aquell mes, que reculli l’estadística 
d’ús, els ingressos obtinguts i les possibles incidències en la seva prestació. 
 
Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes, 
l’empresa Barcelona Bus, SL presentarà, a més, una liquidació anual dels serveis, 
en què es detallin els ingressos obtinguts, inclosos els corresponents a la realització 
de publicitat en els vehicles, i les seves despeses d'explotació, a fi de procedir a la 
liquidació definitiva del servei, d’acord amb les xifres que l’Autoritat del Transport 
Metropolità faciliti sobre els viatgers transportats dins el període corresponent.  
 
Un cop examinada aquesta documentació i determinat el dèficit de prestació del 
servei de comú acord entre l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament 
de Sant Pol de Mar i el Departament de Territori i Sostenibilitat, els esmentats 
ajuntaments ordenaran respectivament, si s’escau, el pagament de les quantitats 
que s’hagin de pagar com a resultat de la liquidació definitiva del servei i 
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s’abonaran en les condicions i terminis indicats en els paràgrafs anteriors. 
 
Pel que fa a l’aportació econòmica prevista per l’Ajuntament de Canet de Mar a fa-
vor de l’empresa concessionària Barcelona Bus, SL tindrà el caràcter de subvenció a 
l’explotació per tal de cobrir el dèficit generat per l’ampliació i la millora dels serveis 
regulars de transport públic estipulats en aquest Conveni. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar liquidarà a l’empresa Barcelona Bus, SL en concepte 
de bestreta, el 85% de la subvenció màxima anual prevista en aquest Conveni. Per 
a l’any 2019 s’estableix que el pagament efectiu de la bestreta s’efectuarà en el 
termini màxim de 30 dies des de la signatura del present Conveni, recollint en les 
corresponents addendes de pròrroga al conveni, si s’escau, els terminis de paga-
ment i quanties de les bestretes dels successius períodes anuals en funció del mo-
ment temporal en el qual s’aprovin les respectives addendes. 
 
La liquidació anual de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Canet de Mar 
s’efectuarà un cop justificat per l’empresa Barcelona Bus, SL el dèficit definitiu de 
prestació del servei mitjançant la presentació del compte justificatiu amb aportació 
d’informe d’auditor que estableix l’article 74 Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. Les quantitats que, si escau, s’hagin de pagar com a resultat de la 
liquidació definitiva s’abonaran en el termini de 30 dies des de l’acceptació de la 
justificació presentada. 
 
La no signatura d’aquest Conveni mentre s’estigui realitzant el servei no exonerarà 
de l’obligació dels pagaments corresponents per a la prestació del servei.  
 
L’aportació econòmica a realitzar pel Departament de Territori i Sostenibilitat a 
l’ATM de Barcelona, s’efectuarà en el marc de les aportacions realitzades per la 
Generalitat de Catalunya a aquest consorci i es farà efectiva mitjançant el conveni 
d’adhesió al sistema tarifari integrat formalitzat amb l’empresa concessionària i 
l’ATM de Barcelona 
 
Sisè.- Modificacions de les condicions de prestació dels serveis 
 
Amb caràcter previ a l’autorització de noves modificacions en les condicions de 
prestació dels serveis que són objecte d’aquest Conveni, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat consultarà a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar sobre l’oportunitat 
de la modificació proposada. 
 
Les noves modificacions en les condicions de prestació dels serveis que puguin 
proposar cadascun dels esmentats ajuntaments s’hauran de tramitar d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
En ambdós casos, les noves modificacions en la prestació dels serveis hauran de ser 
recollides de forma expressa en la corresponent addenda de modificació de les 
condicions de prestació dels serveis i, pel cas que comportin una alteració de les 
condicions econòmiques de prestació dels serveis previstos en aquest Conveni, 
aquesta addenda inclourà també la corresponent revisió del pressupost.  
 
Setè.- Controls i inspecció 
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El Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar, dins de l’àmbit de 
les seves competències, podran efectuar els controls i les inspeccions de caràcter 
material que considerin oportunes en relació amb la prestació dels serveis 
establerts en aquest Conveni. En qualsevol cas, correspondrà al Departament de 
Territori i Sostenibilitat l'adopció de les mesures sancionadores corresponents en el 
cas que es constati l'incompliment d’alguna de les condicions de prestació dels 
serveis, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient, en els termes 
previstos en la normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera.  
 
Vuitè.- Material mòbil per a la prestació dels serveis 
 
Els serveis de transport detallats en aquest Conveni seran prestats amb vehicles 
titularitat de l'empresa Barcelona Bus, SL adaptats per al transport de persones 
amb mobilitat reduïda, que hauran d'anar degudament identificats, de conformitat 
amb els requeriments d'imatge corresponents en els termes establerts pels 
esmentats ajuntaments i  el Departament de Territori i Sostenibilitat, sense 
perjudici del seguiment de les especificacions que corresponguin per la participació 
del servei en el sistema tarifari integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità. 
 
Novè.- Comissió de seguiment 
 
Les parts acorden crear una Comissió de seguiment d’aquest Conveni, que té com a 
funció principal vetllar pel correcte desenvolupament dels seus objectius i, 
específicament, per tal de liquidar les aportacions a realitzar per les administracions 
signants en els termes previstos en el pacte cinquè, és a dir, avaluar el grau 
d’assoliment de l’objecte del Conveni, en especial controlar el compliment dels seus 
aspectes econòmics, així com l’execució dels compromisos i actuacions assumits 
per les parts. 
 
Així mateix, aquesta Comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter previ a 
la jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i les discrepàncies que 
sorgeixin entre les parts relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del 
present Conveni, d’acord amb el pacte dotzè. 
 
Pel que fa la composició, amb un representant de cadascuna de les parts signants, i 
el funcionament d’aquesta Comissió de seguiment, es regulen per les previsions 
contingudes al règim jurídic dels òrgans col·legiats previst al capítol II del títol I de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Desè.- Vigència 
 
Aquest Conveni serà vigent per tot l’any 2019, i produirà efectes fins a la liquidació 
de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte.   
 
Aquesta vigència s’entén sense perjudici que les parts puguin acordar la continuïtat 
d’aquestes actuacions mitjançant la signatura d’un nou conveni.  
 
Tanmateix, el pressupost anual es pot modificar d'acord amb el que preveu el pacte 
tercer d'aquest Conveni.  
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Un cop finalitzada la vigència del conveni o acordada la seva resolució, l’empresa 
Barcelona Bus, SL cessarà en la prestació dels serveis de transport especificats en 
aquest Conveni sense dret a percebre cap indemnització pel que fa a les inversions 
o despeses realitzades. 
 
Onzè.- Extinció 
 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció 
anticipada del present Conveni: 
 
(i) la resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit; 
 
(ii) la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants i també la 
resolució per part de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès públic 
degudament justificats; 
(iii) l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos 
contrets en aquest Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el 
compliment efectiu. 
 
(iv) la resolució del contracte de gestió de servei públic de transport regular de 
viatgers per carretera esmentat en l’acord primer.  
 
Dotzè.- Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no 
puguin ser resoltes per la Comissió de seguiment prevista en el pacte novè, 
restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni en sis exemplars i a 
un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament. 
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ANNEX 1. Horari i parades 2019 
 
Fins el 3 de març de 2019 
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Línia 627

Municipi Ordre parades anada

CALELLA DE MAR Hospital de Sant Jaume X

Valldebanador - IES Bisbe Sivilla X

Sant Jaume - Avinguda de Vallderoure X

SANT POL DE MAR N-ll - La Rajoleria X

N-ll - Sindicat X

Estació Rodalies de Sant Pol X

La Sènia - Plaça d'Anselm Clavé - Hotel X

Avinguda dels Garrofers - Les Escales X

Avinguda dels Garrofers - Escola Bressol X

CANET DE MAR N-ll - Càmping El Globo Rojo X

N-II - Residència Guillem Mas X

Estació Rodalies de Canet de Mar X

Ronda Sant Elm - Antic Camí d'Arenys X

Riera de la Gavarra - Verge del Remei X

Ronda de Sant Jordi - Tanatori X

CEIP Misericòrdia X

Plaça Pau Casals X

Plaça Busquets - IES Domènec i Montaner X

Via Cannetum - Rafael Masó X

CEIP Turó del Drac X

Piscina Municipal X

SANT POL DE MAR BV-5128 - P. I. de Sant Pol X

SANT CEBRIÀ VALLALTA Avinguda del Maresme - Pont de la Riera X

Avinguda del Maresme - Centre X

Zona Esportiva X

Línia 627

Municipi Ordre parades tornada

SANT CEBRIÀ VALLALTA Zona Esportiva X

Avinguda del Maresme - Aparcament Can Martri X

Avinguda del Maresme - Esplanada X

Avinguda del Maresme - Pont de la Riera X

SANT POL DE MAR BV-5128 - P. I. Sant Pol X

CANET DE MAR CEIP Turó del Drac X

Piscina Municipal X

Riera Gavarra - Vilꞏla Flora X

Plaça Busquets - IES Domènec i Montaner X

Ronda de Sant Jordi - Tanatori X

Plaça Pau Casals X

Riera Gavarra - Els Comediants X

Ronda de Sant Elm - Antic Camí d'Arenys X

Avinguda del Maresme - Plaça Cavaió X

Estació Rodalies de Canet de Mar X

La Vall - Oficina d'Informació i Turisme X

N-ll - Càmping El Globo Rojo X

SANT POL DE MAR Avinguda dels Garrofers - Escola Bressol X

Avinguda dels Garrofers - Les Escales X

La Sénia - Plaça d'Anselm Clavé - Hotel X

Estació Rodalies de Sant Pol X

N-ll - Platja del Morer X

CALELLA Sant Jaume - Creu Groga X

Sant Jaume - Mar - Benzinera X

Valldebanador - IES Bisbe Sivilla X

Hospital de Sant Jaume X
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Calella - Sant Pol de Mar - Canet de Mar  
 
A partir del 4 març de 2019 
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Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta-urbanitzacions  
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ANNEX 2 . Pressupost 2019 
 
Calella - Sant Pol de Mar - Canet de Mar  
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Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta-urbanitzacions  
 
A partir del 4 de març de 2019  
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Annex 3 
 
En (REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA), en nom  de (RAÓ SOCIAL DE 
L’EMPRESA) 
                  
ENDOSSA: 
 
A favor de (NOM ENTITAT FINANCERA), Sucursal (xxx), de (POBLACIÓ), mitjançant 
el número de compte corrent (20 DÍGITS), la factura núm. (xxx), per un valor de 
(QUANTITAT EN EUROS) de la (CORPORACIÓ MUNICIPAL). 
 
Barcelona, (DATA) 
 
Signatura i segell EMPRESA, 
 
(ENTITAT FINANCERA) accepta l’endossament, el qual no serà vàlid sense la presa 
de raó de l’Ajuntament de (NOM CORPORACIÓ MUNICIPAL). 
 
(DATA) i SIGNATURA i SEGELL ENTITAT FINANCERA 
 
Diligència de presa de raó de l’endós de la factura núm. (xxx), import (xxx) i 
venciment (xxx), a favor de (NOM ENTITAT FINANCERA). 
 
(DATA) i SIGNATURA I SEGELL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
 
3.3.2. ADJUDICACIÓ CONTRACTE CÀMERES DE VIGILÀNCIA 
 
Fets: 
 
Atès que per Decret núm. 1960/2018 de data 28 de desembre de 2018, es va re-
soldre incoar expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat, del 
subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres de vigilància del trànsit i 
seguretat d’espais i edificis públics, fixant-se el pressupost base de licitació en 
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76.249,74 €, IVA exclòs, el qual puja 16.012,45 € per a tota la durada inicial del 
contracte, és a dir 2 anys. 
  
Atès que segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 6 de febrer 
d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les 
proposicions següents: 
 
1. Aplicaciones Eléctricas Ene, SA 
2. Alphanet Security Systems, SL 
 
Atès que en data 14 de febrer de 2019, la Mesa de Contractació va efectuar la 
qualificació i obertura dels sobres únics, presentats en el procediment obert 
simplificat en els termes següents: 
 
“ACTA DE QUALIFICACIÓ I OBERTURA DE LES PLIQUES PRESENTADES EN 
EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT, INS-
TAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE CÀMERES  DE VIGILÀNCIA DEL TRÀNSIT I 
SEGURETAT D’ESPAIS I EDIFICIS PÚBLICS 
 
Lloc:                 Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                14/02/2019 
Horari:             12.10 h 
Hi assisteixen:  Pere Xirau Espàrrech, 1r Tinent d’Alcalde 
 David Díaz Ramírez, Sergent de Policia Local  
 Lluís Viñas Peitabí, interventor 
 Clara Pérez González, secretària 
 Cristina Cabruja Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 

Contractació 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constituïda la Mesa el president informa que l’objecte de la sessió és l’obertura 
dels sobres presentats en el procediment obert simplificat, per al subministrament, 
instal·lació i manteniment de càmeres  de vigilància del trànsit i seguretat d’espais i 
edificis públics, així com la qualificació de la documentació presentada. 
 
2. A continuació la secretària municipal informa els presents que segons el certificat 
emès des de l’eina Sobre Digital, s’han presentat les següents ofertes: 
 
Denominació social Data entrada Hora Registre d’Entrada 
 
Aplicaciones Eléctricas 01/02/2019 13:01 ENTRA-2019-813 
Ene, SA 
Alphanet Security Systems, SL 04/02/2019 09:48 ENTRA-2019-844 
 
3. La presidenta obre el sobre del primer licitador presentat, d’acord amb la data de 
presentació i continua pels successius en nombre de dos. 

 
Un cop oberts els sobres i comprovada la declaració responsable presentada per 
tots els licitadors, es constata que tots ells han aportat correctament la documenta-
ció exigida pel PCAP. 
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4. A continuació la secretària dóna lectura de les ofertes presentades pels licitadors 
en els següents termes: 
 
Oferta econòmica IVA inclòs 
 

Licitador 
Oferta Eco-
nòmica (IVA 

exclòs) 

Termini ins-
tal·lació 

Inclusió man-
teniment pre-
ventiu i cor-

rectiu 

Preu/h 
Servei 

atenció 24 
h 

Aplicaciones 
Eléctricas Ene, 
SA 
 

68.745,00 € 20 dies SI 72 €/h SI 

Alphanet Secu-
rity Systems, SL 

 60.999,79 € 20 dies SI 55 €/h NO 

 
 
5. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascu-
na de les ofertes tenint en compte els criteris previstos a l’apartat J del quadre de 
característiques específiques del PCAP, en els termes següents: 
 
 Oferta econòmica: Fins a 80 punts, segons la fórmula següent: 
 

 
 
 
 

[Lic] : Pressupost base de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 
 

Licitador Oferta Eco-
nòmica  Baixa Punts 

Aplicaciones Eléctricas Ene, SA 68.745,00 € 9,84% 39,37 
Alphanet Security Systems, SL 60.999,79 € 20% 80 

 
 Reducció del termini total de subministrament i instal·lació, indicat a l’apartat 

del quadre de característiques especifiques (Fins a 10 punts): 
 
- Lliurament i instal·lació en 35 dies (2,5 punts) 
- Lliurament i instal·lació en 30 dies (5 punts) 
- Lliurament i instal·lació en 25 dies (7,5 punts) 
- Lliurament i instal·lació en 20 dies (10 punts) 

 

Licitador Termini  (di-
es) Punts 

Aplicaciones Eléctricas Ene, SA 20 10 
Alphanet Security Systems, SL 20 10 

 
 Millores addicionals (Fins a 10 punts): 
 

Puntuació = 80 . 
[Lic] – [Oferta] 

[Lic] – (Im-
port_més_baix:[Baixa]o[BS]) 
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- Si finalitzat el període de garantia de la instal·lació, s’afegeix al mante-
niment preventiu, el manteniment correctiu respecte a les peces o apa-
rells, excepte la mà d’obra que s’haurà de facturar. (En cas d’acollir-se a 
aquesta millora, s’haurà d’especificar, el preu d’hora per cadascun dels 
treballadors necessaris):8 punts 

- Si es millora el servei d’atenció i manteniment, estipulat a la clàusula 6 
del PPTP, passant a ser aquest servei les 24 hores durant els 365 de 
l’any: 2 punts 

 

Licitador 
Manteniment 
preventiu i 
correctiu 

Servei 
atenció 

24 h 
Punts 

Aplicaciones Eléctricas Ene, SA 8 2 10 
Alphanet Security Systems, SL 8 0 8 

 
 
Puntuació final 
 

Licitador Punts 
Aplicaciones Eléctricas Ene, SA 59,37
Alphanet Security Systems, SL 98

 
6. A la vista de l’anterior valoració, la Mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte de subminis-
trament, instal·lació i manteniment de càmeres  de vigilància del trànsit i seguretat 
d’espais i edificis públics, a la mercantil Alphanet Security Systems, SL, atès que ha 
estat el licitador que ha presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu i que 
s’ajusta al que es disposa al plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que regeixen el present contracte. 
 
Essent les 12,46 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la presi-
denta, la secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
  
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/264, de data 22 de febrer 
d’enguany, es va requerir a l’empresa, Alphanet Securiry Systems, SL per tal que 
en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del reque-
riment, acredités la solvència econòmica i financera, i tècnica o professional de con-
formitat amb el que es disposa a la clàusula 11 del Plec de clàusules administrati-
ves particulars que regeixen aquest contracte, així com aportés a les oficines muni-
cipals la documentació administrativa relacionada al punt V del quadre de caracte-
rístiques del contracte, i acredités la constitució, a disposició de la Tresoreria muni-
cipal, d’una garantia definitiva, xifrada en 3.049,99 €. 
 
Atès que en data 5 de març d’enguany la mercantil Alphanet Security Systems, SL, 
ha dipositat la garantia definitiva requerida i de conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa de Contractació en sessió de data 13 de març d’enguany, ha aportat tota la 
documentació administrativa exigida pel PCAP. 
 
Vista la conformitat de l’interventor municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa 
l’article 150.3 LCSP, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Adjudicar el contracte, per procediment obert simplificat, del subminis-
trament, instal·lació i manteniment de càmeres de vigilància del trànsit i seguretat 
d’espais i edificis públics, a la mercantil Alphanet Security Systems, SL, amb CIF 
núm. XXXX, pel preu de 60.999,79 € IVA exclòs (Subministrament: 58.221,95.-€, 
IVA exclòs i Manteniment: 2.777,84.-€, IVA exclòs), el qual pujarà un import de 
12.809,96 €, amb subjecció al PCAP i PPTP i a l’oferta presentada pel propi licitador, 
així com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador que 
s’accepten i que son les següents: 
  

 El termini d’instal·lació i posada en marxa del sistema serà de 20 dies. 
 Que finalitzat el període de garantia de la instal·lació, s’afegeix al manteni-

ment preventiu, el manteniment correctiu respecte a les peces o aparells, no 
així la mà d’obra, la qual es facturarà a raó de 55,00 €/hora. 

 
SEGON.- L’adjudicatari durà a terme el pla de manteniment dels diferents ele-
ments, ofertat en la seva plica. 
 
TERCER.- Aquest contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de la 
seva formalització. Aquest contracte podrà ser prorrogat, pel que fa al servei de 
manteniment, d’any en any fins a un màxim de 4 anys, pròrrogues incloses. 
 
El termini d’execució del present contracte es de 20 dies naturals per a la ins-
tal·lació de les càmeres i posada en marxa el sistema, el qual haurà d’estar degu-
dament legalitzat. El manteniment començarà des de la signatura de l’acta de re-
cepció i fins transcorreguts 2 anys des de la formalització del contracte.  
 
QUART.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a res-
ponsable del contracte al Sergent en cap acctal. de la Policia Local de Canet de Mar. 
Les seves funcions seran les següents: 
 

 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
 Determinar si el subministrament lliurat pel contractista s’ajusta a les pres-

cripcions establertes i condicions contractuals. 
 Donar les instruccions necessàries per a la correcta execució del contracte. 
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
 Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
 Recepcionar el subministrament objecte del contracte. 

 
CINQUÈ.- Disposar la despesa de 70.448,56 € € referent al subministrament de les 
càmeres, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 43 13300 62302, i de 
1.680,59 € referent al manteniment, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
11 92000 21300 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2019 (Doc. D núm. 
220190003459, 220190003460 i AD núm. 220190003464). L’Ajuntament 
consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient per poder 
atendre el pagament del seu preu, en concret: 
      

 Exercici 2020: 1.680,59 € (doc. AD núm. 220199000020).  
 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del 
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per als 
esmentats exercicis, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 



 

46 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

 
SISÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que 
es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SETÈ.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i al 
responsable del contracte.  
 
VUITÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de 
formalitzar el contracte. 
 
NOVÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant per 
requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte com per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre questions diversos d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no haven’t-hi més assumptes a tractor, s’aixeca la sessió, essent 18:40 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 
La secretaria acctal.       L’alcaldessa 


