
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 7 DE MARÇ DE 2018 

 
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: 17.00 hores 
Hora que acaba: 17.45 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 

Pere Xirau i Espàrrech, alcalde accidental 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 

 
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Bernat Costas i Castilla 

 
ORDRE DEL DIA 

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

Govern Local de data 28.02.18  
2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Donar compte del Decret de delegació d’Alcaldia durant els dies del 6 a 

l’11 de març de 2018 
4) Aprovació ajuts socials puntuals 
5) Aprovació atorgament dels premis a les comparses participants a la rua 

de carnaval 2018 
6) Aprovació conveni de col.laboració administrativa per a l’encàrrec de 

gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de 
Mar per al servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 
2018-2021 

7) Acceptació complement preacord en el marc de les Meses de Concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, de la Diputació de 
Barcelona per obres de reparació del campus residencial de la Fundació 
Els Garrofers 



 

8) Atorgament llicència per a la pacel.lació de la finca situada al carrer 
Església, XX/carrer Eusebi Golart, XX (conjunt rectoral de la Parròquia de 
Sant Pere i Sant Pau) 

9) Donar compte de la relació de decrets del 19 al 25 de febrer de 2018 
(números del 223 al 250) 

10) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28.02.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 28 de febrer de 2018 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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
- Providència del Magistrat del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15, de 

Barcelona, de data 28 de febrer de 2018, en relació al Procediment 
Abreujat núm. 276/15-F, interposat per xxx, contra l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació al procediment de restauració de la legalitat 
urbanística iniciat amb la resolució de Decret d’Alcaldia núm. 442/17, 
d’11 d’abril, comunicant que no procedeix en aquest moment resoldre 
sobre l’amplicació sol.licitada pel recurrent, via art.36 LJCA. Aixímateix 
requereix a la part actora perquè indiqui en el termini de 10 dies, si ha 
instant algun altre procediment judicial respecte a l’esmentat procés.  

 
Se’n dona compte. 
 
- Escrit de data 2 de març de 2018, presentat davant del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 15, de Barcelona, pel Procurador dels Tribunals i del 
senyor xxx, en relació a la providència del mateix Jutjat comunicant que 
no procedeix en aquest moment resoldre sobre l’amplicació sol.licitada 
pel recurrent, via art.36 LJCA en relació al Procediment Abreujat num. 
276/2015-F, sol.licitant que per l’improbable cas de no admetre l’escrit 
esmentat d’ampliació, sigui considerat aquest escrit d’interposició de 
recurs contenciós administratiu contra el Decret 133/2018 d’1 de febrer 
de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Se’n dona compte. 
 
- Decret de data 2 de març de 2018, rebut del Jutjat de Primera Instància 

núm. 2 d’Arenys de Mar, en relació al Procediment Judici verbal (deshaci 
per manca de pagament) 645/2017 Secció E, interposat per VISOREN,SL, 
contra l’Ajuntament de Canet de Mar, disposant que les parts poden 



 

sol.licitar la suspensió del procés que serà acordada pel Secretari judicial, 
sempre que no perjudici l’interès general o al tercer, i que el termini de 
suspensió no superi els seixanta dies. 

  
Se’n dona compte. 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 295/2018, 
DE DATA 5 DE MARÇ DE 2018, DE DELEGACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 295/2018 de data 5 de març de 2018, el 
contingut del qual és el següent: 
 

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1191/2016, de data 22 de 
novembre, es va acordar el següent: 
 

[...] 
 

CINQUÈ.- Designar tinents d'alcalde els regidors membres de la Junta de Govern 
Local que a continuació es relacionen, que substituiran aquesta Alcaldia en els 
supòsits legalment previstos, segons l'ordre de nomenament que s'indica: 
 

1r. tinent d'alcalde: Pere Xirau i Espàrrech 

2n. tinent d'alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
3a. tinent d'alcalde: Raquel Serra Lerga 

4a. tinent d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 

5è. tinent d'alcalde: Josep M. Masvidal Serra 

 

[...] 
 

Atès que, en funció del seu càrrec, els tinents d’alcalde poden substituir-me en 
les funcions de l’Alcaldia quan no pugui exercir el meu càrrec per causa 
d'alguna força major. 
 

Atès que des del dia 6 i fins al dia 11 de març de 2018, ambdós inclosos, no 
podré exercir les funcions del meu càrrec per motius personals. 

 

Vistos els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases 
del règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i 52.2 de la Llei 
8/1987 de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, pel present 
RESOLC: 
 

PRIMER.- Que el senyor Pere Xirau i Espàrrech, primer tinent d'alcalde, em 
substitueixi des del dia 6 i fins al dia 11 de març de 2018, ambdós inclosos. 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes 
oportuns. 
 

TERCER.- Donar compte a la Junta de Govern Local d’aquesta resolució en la 
propera sessió que faci aquest òrgan col·legiat. 

 
Per tot això: 
 



 

ÚNIC.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia número 295/2018 de data 5 
de març de 2018, de delegació de l’Alcaldia durant els dies 6 a 11 de març 
de 2018, ambdós inclosos. 
 
4.- APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/10/2018 de data 7 de març de 
2018 per import de 1.642,89€ 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 vigent pressupost 
prorrogat de l’exercici de 2017. 
 
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 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim 
intern, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/10/2018, atorgant els 
ajuts socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les 
quantitats relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/10/2018 

 

data: 07-03-18  
      

NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
aprovat 

027 xxx Aliments 250,00€ Bar Hostal Playa  

028 xxx Llar d’infants 148,50€ Fundació Pere Tarres  

029 xxx Llar d’infants 148,50€ Fundació Pere Tarres  

030 xxx 
Habitatge/Subm-
Llum 252,12€ Endesa Energia SAU  

031 xxx Habitatge-Lloguer 200,00€ El mateix  

032 xxx Habitatge-Lloguer 320,00€ El mateix  



 

033 xxx Altres 323,77€ Gestión Aresgroup2014,SL  

Total     1.642,89€    
      

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.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 
23100 48400 del pressupost prorrogat de la Corporació Municipal de l’any 
2017. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria 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. 
 
5.- ATORGAMENT DELS PREMIS A LES COMPARSES PARTICIPANTS A 
LA RUA DE CARNAVAL 2018  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 17 de gener 
de 2018, va aprovar les bases i la convocatòria dels Premis a les comparses 
de la Rua de Carnaval 2018 i va autoritzar la despesa de 4.000€ de premis 
en metàl·lic amb càrrec a la partida 32 33800 48500 i amb la retenció de 
crèdit núm. 052.  
 
Atès que els premis seran repartits de la següent manera: 
 
GRUP 1: Comparses locals amb un total de 3.420€ 
Categories: 
A: de 10 a 30 participants 
1r premi 220€ 2n premi 200€ 3r premi 190€ 4rt premi 180€ 5è premi 150€ 
B: de 31 a 50 participants  
1r premi 250€ 2n premi 220€ 3r premi 200€ 4rt premi 180€ 5è premi 150€ 
C: de 51 a 70 participants 
1r premi 270€ 2n premi 240€ 3r premi 210€ 
D: més de 70 participants 
1r premi 290€ 2n premi 250€ 3r premi 220€ 
 
GRUP 2: Comparses No locals amb un total de 580€ 
Categories: 
A: de 10 a 20 participants 1r premi de 150€ 
B: de 21 a 50 participants 1r premi de 180€ 
C: més de 50 participants 1r premi de 250€ 
 
Atès que dins els actes del Carnaval 2018, el dissabte dia 10 de febrer es va 
realitzar la tradicional Rua de Carnaval, amb el concurs de comparses.  
 
Vist el següent llistat validat de les comparses participants a la Rua: 
 
Nom Comparsa NIF Beneficiari Responsable N Participants 



 

Terra i Cel G60465879 RRG 30 
Els 4 Arreplegats ------------ ATM 78 
Mares Malabaristes G66138447 NMM 39 
Chirigota el Bareto ------------ JSR 20 
Lo pitjor de cada família ------------ ESR 30 
La Revolta ------------ NGC 45 
25 Secrets ------------ MMCT 40 
Fanàtix F66644873 CVG 55 
K-Way ------------ FGR 29 
Los Cherokee ------------ JRV 232 
Soroll.Som G64666696 JRG  32 
Títols 2018 ------------ YJC 62 
Llunàtics ------------ OMC  62 
Els Liats ------------ AGP  37 
La Tribala G65384240 PTV 100 

 
Vista l’acta de la reunió dels membres de la Comissió de Carnaval amb les 
puntuacions atorgades, que es detalla a continuació:  
 
“Essent les 21:00 hores, del dia 10 de febrer de dos mil divuit, es reuneixen 
a l’envelat de Vil·la Flora, sota la presidència de la Sra. Assumpta Revoltós i 
Vaquer , representant de l’Ajuntament, els membres de la Comissió de 
Carnaval, per tal de procedir al recompte dels vots atorgats pels membres 
del Jurat, a les comparses locals i no locals participants a la Rua de Carnaval 
2018, per tal d’atorgar els premiats al Concurs de Comparses i millor 
Carrossa. 
 
Una vegada comptabilitzades les puntuacions atorgades i vista la puntuació 
global de cada Comparsa, s’atorga la següent classificació: 
 
Grup A: Comparses locals 
 
Categoria A (de 10 a 30 participants) 
Cinquè classificat, comparsa núm. -- -- 
Quart classificat, comparsa núm. -- -- 
Tercer classificat, comparsa núm. 1 Terra i Cel  
Segon classificat, comparsa núm. 5 Lo pitjor de cada família 
Primer classificat, comparsa núm. 9 K-Way  
 
Categoria B (de 31 a 50 participants) 
Cinquè classificat, comparsa núm. 3 Mares Malabaristes 
Quart classificat, comparsa núm. 6 La Revolta 
Tercer classificat, comparsa núm. 15 Els Liats 
Segon classificat, comparsa núm. 11 Soroll.Som 
Primer classificat, comparsa núm. 7 25 Secrets 
 
Categoria C (de 51 a 70 participants) 
Tercer classificat, comparsa núm. 8 Fanàtix 
Segon classificat, comparsa núm. 12 Títols 
Primer classificat, comparsa núm. 13 Llunàtics 
 
Categoria D (més de 70 participants) 



 

Tercer classificat, comparsa núm. -- -- 
Segon classificat, comparsa núm. 2 Els 4 Arreplegats 
Primer classificat, comparsa núm. 10 Los Cherokee 
 
Grup B: Comparses no locals 
 
Categoria A (de 10 a 20 participants) 
Primer classificat, comparsa núm. 4 Chirigota El Bareto 
 
Categoria B (de 21 a 50 participants) 
Primer classificat, comparsa núm. -- -- 
 
Categoria C (més de 50 participants) 
Primer classificat, comparsa núm. 16 La Tribala 
 
Premi (trofeu) a la millor Comparsa local, a la representant de la Comparsa 
núm. 9 K-Way 
Premi (trofeu) a la millor Carrossa local, a la representant de la Comparsa 
núm. 9 K-Way 
Premi (trofeu) a la millor Comparsa no local, a la representant de la 
Comparsa núm 16 La Tribala 
Premi (trofeu) a la millor Carrossa no local, a la representant de la Comparsa 
núm. 16 La Tribala 
 
I no essent altre l’objecte de la present reunió, es dóna per acabada a les 
21:30 hores i es redacta la present Acta que signen en senyal de 
conformitat.” 
 
Vista la diligència d’intervingut i conforme de la Intervenció, 
 
Per tot el que s’exposa, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Joventut i Festes, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar els següents premis a les comparses participants a la Rua 
de Carnaval 2018: 
 
Nom Comparsa Punts Classificació per grups i categories Premis 
K-Way 114 1r.Classificat Grup A – Categoria A 220€ 
Lo pitjor de cada família 91 2n.Classificat Grup A – Categoria A 200€ 
Terra i Cel 88 3r.Classificat Grup A – Categoria A  190€ 
25 Secrets 109 1r.Classificat Grup A – Categoria B 250€ 
Soroll.Som 87 2n.Classificat Grup A – Categoria B 220€ 
Els Liats 84 3r.Classificat Grup A – Categoria B 200€ 
La Revolta 83 4t.Classificat Grup A – Categoria B 180€ 
Mares Malabaristes 76 5è.Classificat Grup A – Categoria B 150€ 
Llunàtics 106 1r.Classificat Grup A – Categoria C 270€ 
Títols 2018 105 2n.Classificat Grup A – Categoria C 240€ 
Fanàtix 102 3r.Classificat Grup A – Categoria C 210€ 

Los Cherokee 96 1r.Classificat Grup A – Categoria D 290€ 
Els 4 Arreplegats 85 2n.Classificat Grup A – Categoria D 250€ 
Chirigota el Bareto 85 1r.Classificat Grup B – Categoria A 150€ 
La Tribala  133 1r.Classificat Grup B – Categoria C 250€ 



 

 
 
SEGON.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total de 
3.270 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32 33800 48500 del 
pressupost de l’exercici 2018, actualment prorrogat (operació A, núm. 
220180000176), segons el següent detall: 
 

Comparsa  Tipus Tercer Import 
K-Way APF FGR 220,00€ 
Lo pitjor de cada família APF ESR 200,00€ 
Terra i Cel PJ Terra i Cel  190,00€ 
25 Secrets APF MMCT 250,00€ 
Soroll.Som PJ Soroll.Som 220,00€ 
Els Liats APF AGP  200,00€ 
La Revolta APF NGC 180,00€ 
Mares Malabaristes PJ Mares Malabaristes 150,00€ 
Llunàtics APF OMC  270,00€ 
Títols 2018 APF YJC 240,00€ 
Fanàtix PJ Fanàtix 210,00€ 

Los Cherokee APF JRV 290,00€ 
Els 4 Arreplegats APF ATM 250,00€ 
Chirigota el Bareto APF JSR 150,00€ 
La Tribala  PJ La Tribala 250,00€ 

  TOTAL 3.270,00€ 

 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-lo a Intervenció 
i Tresoreria municipal. 
 
6.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA PER 
A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA 
CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA DEL SERVEI DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL PER A JOVES DEL MARESME 2018-2021 
 
Atès que l’administració local té el deure de treballar per la millora de la 
nostra societat, fomentant la cohesió i la inclusió social a través del disseny i 
la implementació de polítiques públiques que facilitin l’accés dels ciutadans, 
en especial dels col·lectius més vulnerables, com ara els joves, en condicions 
d’igualtat, als recursos i serveis que tenen al seu abast per teixir de forma 
autònoma una trajectòria vital amb més garanties d’èxit. 
 
Atès que els ajuntaments de la comarca disposen d’equipaments i serveis 
juvenils des d’on es desenvolupen projectes i activitats encaminades a 
incrementar l’accés dels joves a les oportunitats que tenen el seu abast, així 
com crear-ne de noves, en àmbits molt diversos. 
 
Atès que un dels aspectes que incideix de forma important en les 
possibilitats dels i les joves per fer efectiva la construcció i assoliment del 
seu projecte vital, és, sens dubte, el poder configurar el propi itinerari 
formatiu i professional d’acord amb les seves necessitats i capacitats i, 
també, en relació a les necessitats professionals de l’entorn. 
 



 

Atès que el fet de promoure la interculturalitat i la participació activa dels 
joves a la societat i al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè 
puguin tenir alguna experiència en el marc dels programes i recursos de 
mobilitat internacional, sigui de voluntariat, formació, treball, etc. 
contribueix a millorar les oportunitats del jovent per configurar aquest 
itinerari formatiu i professional. 
 
Atès que la cooperació i el treball en xarxa entre ajuntaments, i dins dels 
ajuntaments, permet abordar amb majors garanties d’èxit les 
problemàtiques i necessitats dels i les joves, alhora que suposa un estalvi de 
recursos per a les institucions. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme ve realitzant una tasca 
d’agregació de la demanda de determinats subministraments i serveis, en 
diferents àmbits de treball, dels municipis del territori del Maresme amb un 
interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. 
 
Atès que un dels serveis de comú utilització, per part dels ajuntaments de la 
comarca, és el de la gestió i dinamització d’equipaments i serveis per a 
joves, amb les especialitats que es considerin oportunes, com per exemple la 
mobilitat internacional dels joves. 
 
Atès que els articles 203 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, 
per a dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
Atès que, d’acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
són competències de la comarca la cooperació, assessorament i coordinació 
dels ajuntaments junt amb aquelles altres que li encarreguin de gestionar els 
municipis. 
 
Atès que la via d’articular les relacions entre el Consell Comarcal i els 
ajuntaments, per assolir els interessos comuns, i, com una tècnica adequada 
de cooperació entre les diverses administracions públiques és el conveni. 
 
Atès que a l’article 24 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de 
joventut de Catalunya, es concreten les funcions dels ens locals 
supramunicipals, que han de vetllar perquè en els municipis de llur àmbit 
territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i 
les activitats complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments. Així 
mateix, a l’article 36 de l’esmentada Llei, es crea la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil (XNEJ) com a mitjà per facilitar a les persones joves 
llur procés d’emancipació; el seu desplegament ha implicat als ens locals de 
Catalunya en l’obertura de les Oficines Joves com a equipaments amb 
serveis especialitzats d’informació i emancipació juvenil d’àmbit comarcal. 

 
Atès que en el marc del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials 



 

i Famílies i el Consell comarcal del Maresme, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, en les 
fitxes vinculades a les accions en matèria de joventut es recullen, entre 
d’altres, les següents finalitats a assolir: 
 
-  Fitxa 41: Vetllar perquè els consells comarcals despleguin el suport, 

assistència i cooperació als municipis del seu àmbit territorial en matèria 
de joventut a través de la coordinació i implementació del pla comarcal de 
joventut en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat 
2020), donant resposta coherent a les necessitats dels i les joves de la 
comarca. 

- Fitxa 42: Fomentar la coordinació i el treball en xarxa entre diferents 
serveis públics, agents i entitats a tot el territori en la gestió de les 
Oficines Joves1, com a equipaments destinats a acollir els serveis 
d’emancipació oferts als joves de cadascuna de les comarques, per poder 
oferir als joves un servei integral d’informació, orientació, assessorament i 
acompanyament que permeti implementar projectes i activitats que 
tinguin en compte les transicions – educatives, laborals, residencials, 
familiars i ciutadanes. 

 
Atès que l’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que 
“els municipis tenen dret a associar-se amb altres i a cooperar entre ells i 
amb altres ens públics per a exercir llurs competències, i també per a 
complir tasques d’interès comú. A aquests efectes, tenen capacitat per a 
establir convenis i crear mancomunitats, consorcis i associacions i participar-
hi, i també adoptar altres formes d’actuació conjunta. Les lleis no poden 
limitar aquest dret si no és per a garantir l’autonomia dels altres ens que la 
tenen reconeguda”. 
 
Que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu que la 
realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la 
competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats 
públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats 
públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons 
d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. Així mateix, en l’apartat 5 preveu que si l'òrgan, organisme o entitat 
pública que rep l'encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, 
l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un conveni. Igualment als efectes 
de l’apartat 7 de l’esmentada Llei, es fa constar que dita activitat 
administrativa no constitueix un objecte propi d’un contracte inclòs en 
l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del Sector Públic. 

 
Atès que el considerant 71 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 
per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE recorda que: “El reforç de les 
disposicions relatives a les centrals de compres no ha d’impedir, de cap de 
les maneres, les pràctiques actuals de contractació conjunta esporàdica, és a 

 

 



 

dir, una adquisició comú menys institucionalitzada i sistemàtica o la pràctica 
establerta de recórrer a proveïdors de serveis (com el cas del Consell 
Comarcal) que preparin i gestionin els procediments de contractació en nom i 
per compte d’un poder adjudicador (ajuntament) i seguint les seves 
instruccions. Ans el contrari, degut a l’important paper que desenvolupa la 
contractació conjunta, convé aclarir algunes de les seves característiques, 
especialment en relació amb els projectes innovadors. 
 
La contractació conjunta pot adoptar múltiples formes, que van des de la 
contractació coordinada mitjançant la preparació de especificacions tècniques 
comuns per a les obres, subministraments o serveis que vagin a ser 
contractats per una sèrie de poders adjudicadors, seguint cadascun d’ells un 
procediment de contractació independent, fins aquelles situacions en què els 
poders adjudicadors interessats segueixin conjuntament un procediment de 
contractació (com és el present cas), bé mitjançant una actuació conjunta, 
bé confiant a un poder adjudicador (el Consell Comarcal) la gestió del 
procediment de contractació en nom de tots els poders adjudicadors. 
 
Quan els diferents poders adjudicadors segueixin conjuntament un 
procediment de contractació, aquests poders han de tenir una responsabilitat 
conjunta respecte del compliment de les seves obligacions de conformitat 
amb la present Directiva. No obstant, quan els poders adjudicadors segueixin 
conjuntament solament algunes parts del procediment de contractació, la 
responsabilitat conjunta solament s’haurà d’aplicar respecte d’aquelles parts 
del procediment que s’hagin seguit conjuntament. Cada poder adjudicador 
ha de ser responsable únicament dels procediments o les parts dels 
procediments que segueixi per si mateix, com l’adjudicació d’un contracte, la 
celebració d’un acord marc, l’execució d’un sistema dinàmic d’adquisició, la 
reobertura de la competència dins d’un acord marc o la determinació de quin 
operador econòmic que sigui part en un acord marc ha d’executar una tasca 
determinada”. 
 
Atès que la regulació de la contractació conjunta esporàdica es troba 
recollida en l’article 39 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual 
es deroga la Directiva 2004/18/CE, que té efecte directe des del 18 d’abril de 
2016. 
 
Atès que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’art. 57 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 
311 del Decret 179/95, de 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que les parts que intervenen en aquest conveni acorden que el Consell 
Comarcal gestioni la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat 
Internacional jove del Maresme (a partir d’ara Servei de Mobilitat) en les 
fases de preparació, licitació, adjudicació i formalització del contracte essent 
els ajuntaments responsables.  
 



 

Vista la memòria justificativa elaborada pel tècnic municipal de Joventut, que 
es transcriu a continuació: 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA DEL SERVEI DE 
MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES DEL MARESME 2018-2021 
 
I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 
Servei promotor: Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Canet de Mar  

Dades de contacte del servei promotor: Tècnic de Joventut: Miquel 
Sabaté Riera, sabaterm@canetdemar.cat, 937954625 

 
II. PROPOSTA DE CONVENI 
Entitat/s amb la/les qual/s se celebra el conveni: Consell Comarcal del 
Maresme  

 
Objecte del conveni: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA 
CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA DEL SERVEI DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL PER A JOVES DEL MARESME 2018-2021. 

 
III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 
Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni:  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha participat des del juny de 2013 en 
el projecte de Mobilitat Internacional Joves del Maresme juntament amb els 
ajuntament de d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera de Mar, 
Cabrils, Calella, Malgrat de Mar, Mataró, Òrrius, Pineda de Mar, Sant Cebrià 
de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Tordera, Vilassar de Dalt i 
Vilassar de Mar. 
Atès que per la propera edició es té prevista la participació de 23 
ajuntaments de la comarca.  
Atès que la participació dels i les joves en programes i recursos de mobilitat 
internacional, sigui de voluntariat, formació, treball, etc. contribueix a 
millorar de les seves oportunitats a l’hora de configurar el seu itinerari 
formatiu i professional. 
Atès que de cara el 2018 es considera tècnica i políticament oportú donar 
continuïtat al treball desenvolupat en el marc de l’esmentat projecte.  
Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius del 
servei promotor: promoure la interculturalitat i la participació activa dels 
joves a la societat i al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè 
puguin tenir alguna experiència en el marc dels programes i recursos de 
mobilitat internacional, sigui de voluntariat, formació, treball, etc. a fi de 
millorar les oportunitats del jovent per configurar aquest itinerari formatiu i 
professional. 
Objectius d’interès comú a complir: millorar les oportunitats dels i les 
joves a l’hora de configurar el seu itinerari formatiu i professional promovent 
la seva mobilitat internacional 

 
IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL 
CONVENI 
Actuacions a escometre per l’Ajuntament de Canet de Mar: Veure 
l’acord Cinquè del conveni.  



 

Actuacions a escometre per la/ les entitat/s concertant/s: Que el 
Consell Comarcal gestioni la contractació conjunta esporàdica del Servei de 
Mobilitat Internacional jove del Maresme (a partir d’ara Servei de Mobilitat) 
en les fases de preparació, licitació, adjudicació i formalització del contracte 
essent els ajuntaments responsables de l’execució del contracte 

 
V. SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI: 
El Consell Comarcal del Maresme vetllarà pel compliment dels termes 
contractuals i realitzarà un seguiment i coordinació del servei. Actuarà com a 
interlocutor entre l’empresa i els ajuntaments per a tots els temes que siguin 
rellevants en la gestió del servei. 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Canet, ha de facilitar i compartir la 
informació del servei i col·laborar en la realització de tasques conjuntes amb 
la resta d’ajuntaments i participar en les reunions i coordinacions i altres 
espais de treball que s’organitzin, conjuntes o individuals, per facilitar la 
configuració, seguiment i avaluació del Servei. 
Els professionals designats per fer el seguiment i control del conveni 
són:  
Representant/s de l’Ajuntament de Canet de Mar: Tècnic de Joventut de 
l’Ajuntament de Canet de Mar: Miquel Sabaté i Riera 
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s: Tècniques del Servei 
de Joventut del Consell Comarcal del Maresme: Nati Puvill Zaragoza i Roser 
Girós Calpe 

 
VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC: 
Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni:  

a) Aportació de mitjans materials, en el seu cas: 
Ajuntament de Canet de Mar: no se’n preveuen 
Entitat/s concertant/s: no se’n preveuen 

b) Aportació de mitjans personals, en el seu cas: 
Ajuntament de Canet de Mar: Tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Canet 
de Mar: Miquel Sabaté i Riera 
Entitat/s concertant/s: Tècniques Servei de Joventut del Consell Comarcal 
del Maresme: Nati Puvill Zaragoza i Roser Girós Calpe 

 
c) Pressupost total de l’activitat: 940,64 € 

d) Aportació de recursos financers: 
Ajuntament de Canet de Mar: 940,64 € 
Entitat/s concertant/s: - 
Impacte econòmic: La vigència del conveni és de quatre anys i es preveu 
que es realitzi càrrec sobre la partida d’Activitats de la Regidoria de Joventut, 
actualment la 41 33700 22609 Si s’escau, d’acord amb el què s’estableix en 
l’acord SISÈ del present conveni, es preveu l’aprovació de futures 
modificacions de la despesa, que es recolliran mitjançant l’aprovació de les 
corresponents addendes al present conveni, per part de les parts implicades 

 
VII. ALTRES REQUERIMENTS: 
Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual. 
 
El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 

 



 

Vist l’informe de la Secretaria municipal que es transcriu a continuació: 
 

Informe 006/2018 de Secretaria, en relació a l’aprovació del conveni 
de col·laboració administrativa per a l’encàrrec de gestió entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la 
contractació conjunta esporàdica del servei de mobilitat internacional 
per a joves del Maresme 2018-2020  
 
Bernat Costas i Castilla, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
amb l’expedient d’aprovació del conveni de col·laboració administrativa per a 
l’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per a la contractació conjunta esporàdica del servei de mobilitat 
internacional per a joves del Maresme 2018-2020 i en virtut d’allò establert a 
l’art. 173 del Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i 
l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula 
el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de 
Caràcter Nacional, emeto el següent, 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
 
La legislació bàsica aplicable és la següent: 
 
• Articles 6, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local -LRBRL-. 
• Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic -LRJSP-. 
• Articles 61 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 

pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local -TRRL-. 

• Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 
administratiu de Catalunya 

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, se serveis socials. 
 
SEGON .- Consideracions jurídiques  
 
Segons disposa l’art. 57 de la LRBRL, en la redacció donada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local -LRSAL-: 
 
• «1. La cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració 

local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, tant 
en serveis locals com en assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb 
caràcter voluntari, sota les formes i en els termes que preveuen les lleis, 
podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o els convenis 
administratius que subscriguin. 

• De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes 
administracions es donarà comunicació a aquelles altres que, resultant 
interessades, no hagin intervingut en el mateix, a l'efecte de mantenir una 
recíproca i constant informació. 

• 2. La subscripció de convenis i constitució de consorcis haurà de millorar 
l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i 



 

complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. (...) ". 

 
Els convenis interadministratius de cooperació constitueixen una figura de 
negociació entorn de la qual es desenvolupa una col·laboració bilateral, que 
poden incloure la utilització de mitjans, serveis i recursos d'una altra 
administració pública, per a l'exercici de competències pròpies o delegades 
(art. 47.2.a ) LRJSP). 
 
La capacitat de les administracions per a la celebració de convenis deriva de la 
seva pròpia personalitat jurídica, i es regeixen aquests pel principi de 
voluntarietat i lliure consentiment de les administracions que decideixen exercir 
les seves competències de comú acord, resultant exclosos de l'àmbit de la 
legislació de contractes del sector públic (art. 4.1.c) TRLCSP: Els convenis de 
col·laboració que celebri l'Administració General de l'Estat amb les entitats 
gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les universitats públiques, les 
comunitats autònomes, les entitats locals, organismes autònoms i restants 
entitats públiques, o els que formalitzin aquests organismes i entitats entre si, 
llevat que, per la seva naturalesa, tinguin la consideració de contractes 
subjectes a aquesta Llei).D'aquesta manera, els convenis no poden tenir per 
objecte prestacions pròpies dels contractes, resultant en un altre cas 
plenament aplicables les disposicions en matèria de contractació del sector 
públic. 
 
En relació amb els límits dels convenis de cooperació, cal estar així mateix als 
que deriven del caràcter no disponible de la competència, de manera que el 
conveni no pot servir per alterar la distribució constitucional, estatutària i de la 
legislació bàsica de la competència. En l'esborrany de conveni que s'informa, la 
cooperació va referida a la contractació conjunta esporàdica del servei de 
mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2020. 
 
La subscripció del conveni haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, 
eliminar duplicitats administratives, facilitar l'actuació conjunta de mitjans i 
serveis públics, contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública, i complir 
amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el que ha 
de resultar acreditat en l'expedient. 
 
Examinat l'esborrany del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la contractació 
conjunta esporàdica del servei de mobilitat internacional per a joves del 
Maresme 2018-2020 i que consta en l'expedient, al qual s'adjunta la preceptiva 
memòria justificativa, segons el parer del tècnic que subscriu, es compleixen 
els requisits regulats per la legislació estatal, incloent-se en el seu contingut: 
 
a) Les entitats que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua 

cadascuna de les parts. 
b) La competència que exerceix cada Administració. 
c) El seu objecte i actuacions que s'acorden desenvolupar, consistents a la 

funció d’òrgan de contractació al Consell Comarcal del Maresme perquè 
aquest dugui a terme la gestió de la contractació conjunta esporàdica del 
servei de mobilitat, mitjançant la tramitació de l’expedient de contractació 
fins a la seva formalització en el Consell Comarcal. 

d) El conveni indica les obligacions i els compromisos econòmics anuals 
assumits per cadascuna de les parts, tot i que no preveu la seva imputació 
concreta al pressupost corresponent. 



 

e) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i 
dels compromisos de les parts, si bé no preveu explícitament la creació 
d’una comissió de seguiment, a la qual fa referència la memòria 
justificativa elaborada pel tècnic municipal de Joventut. 

f) Modificació del conveni: es preveu que es podrà modificar anualment en 
allò que fa referència a la sol·licitud, per part de l’Ajuntament, d’accions de 
dinamització de mobilitat internacional adreçades a joves en el propi 
municipi, la qual cosa donarà lloc a la revisió de la despesa que haurà de 
quedar recollida en l’aprovació d’una addenda al conveni que les parts 
hauran d’aprovar pels respectius òrgans competents. 

g) Termini de vigència del conveni, que serà de quatre anys comptadors a 
partir de l’1 de gener de 2018 i estableix la possibilitat de pròrroga, 
d’acord amb els terminis que estableix la legislació vigent.  

h) Supòsits d'extinció del conveni. 
i) Els òrgans i els procediments a què es sotmeten les diferències que puguin 

sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de 
la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu: es 
disposa que la competència per a la resolució de les qüestions litigioses 
sobre la interpretació del conveni correspon a la jurisdicció contenciosa 
administrativa 

 
TERCER .- Procediment a seguir  
 
En relació amb el procediment aplicable per a aprovar els convenis de 
col·laboració, l'article 57 de la LRBRL es limita a establir que: 
 
“De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes 
administracions es donarà comunicació a aquelles altres que, resultant 
interessades, no hagin intervingut en el mateix, a l'efecte de mantenir una 
recíproca i constant informació". 
 
Per la seva banda, l'article 50.1 de la LRJSP exigeix que el conveni s'acompanyi 
amb caràcter preceptiu d'una memòria justificativa on s'analitzi la necessitat i 
oportunitat, el seu impacte econòmic, el caràcter no contractual de l'activitat 
en qüestió, així com el compliment del que preveu aquesta Llei. L'expedient 
que s'informa comprèn la corresponent Memòria justificativa amb el contingut 
mínim indicat. 
 
Els convenis es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts. 
Han de ser inscrits en el corresponent Registre electrònic d'òrgans de 
cooperació i de convenis (art. 144.3 LRJSP). I amb relació als subscrits per 
l'Administració General de l'Estat o algun dels seus organismes públics o 
entitats de dret públic vinculats o dependents, la seva eficàcia queda 
supeditada a la inscripció en el Registre Electrònic estatal d'Òrgans i 
Instruments de Cooperació del sector públic estatal, amb publicació al BOE. 
Prèviament, i amb caràcter facultatiu, es podran publicar en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, que correspondria a aquesta administració pública 
signant (art. 48.8 LRJSP). 
 
Finalment, d'acord amb l'article 53.1 de la LRJSP, dins dels tres mesos 
següents a la subscripció de qualsevol conveni en què els compromisos 
econòmics assumits superin els 600.000 euros, s'ha de remetre 
electrònicament al Tribunal de Comptes o òrgans extern de fiscalització de la 
comunitat autònoma, segons correspongui, en els termes recollits en la 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de 
Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 24 de novembre de 2016, pel 



 

qual s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica al Tribunal de 
Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del 
sector públic local. 
 
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les aportacions 
financeres que es comprometin a realitzar el conjunt dels subjectes que 
subscriuen el conveni, independentment de l'aportació que correspongui a 
l'entitat local remitent de la documentació. 
 
Així mateix, les entitats locals hauran de remetre anualment una relació 
certificada comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la 
seva quantia, en aplicació de l'article 53.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic i la instrucció relativa a la remissió telemàtica al 
Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les 
entitats del sector públic local, aprovada per Resolució de 2 de desembre de 
2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes.  
 
Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i en la normativa vigent en matèria de 
transparència. 
 
És competent per aprovar el present conveni de col·laboració l’alcaldessa, de 
conformitat amb el que disposa l'article 21.s) de la LRBRL. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 1022/2017, de 28 d’agost, es modificà 
el punt dispositiu tercer del Decret de l’Alcaldia 743/2015, de 19 de juny, tot 
afegint un apartat d) a l’apartat Altres, en què s’amplia les matèries delegades 
a la Junta de Govern Local, entre d’altres amb el següent: “Aprovació dels 
convenis de col·laboració que hagi de formalitzar aquest Ajuntament tant amb 
entitats de dret públic com amb subjectes de dret privat, així com aquells 
convenis que instrumentin la concessió d’una subvenció nominativa”. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot l’exposat el tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la contractació conjunta esporàdica del 
servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2020. 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i 
llevat d’error o omissió. 

 
Vist el conveni a signar amb el Consell Comarcal del Maresme que es 
transcriu a continuació: 

 
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA 
CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA DEL SERVEI DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL PER A JOVES DEL MARESME 2018-2021. 
 
A Mataró, ___ d’octubre de 2017 
 
 



 

 
 
INTERVENEN: 
 
D’una part, el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell 
Comarcal del Maresme, actuant en nom i representació d’aquesta corporació 
local supramunicipal. 
 
I de l’altra la Sra. Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, actuant en nom i representació d’aquesta administració local (a 
partir d’ara l’Ajuntament). 
 
EXPOSEN: 

 
Primer.- Que l’administració local té el deure de treballar per la millora de la 
nostra societat, fomentant la cohesió i la inclusió social a través del disseny i la 
implementació de polítiques públiques que facilitin l’accés dels ciutadans, en 
especial dels col·lectius més vulnerables, com ara els joves, en condicions 
d’igualtat, als recursos i serveis que tenen al seu abast per teixir de forma 
autònoma una trajectòria vital amb més garanties d’èxit. 
 
Segon.-  Que els ajuntaments de la comarca disposen d’equipaments i 
serveis juvenils des d’on es desenvolupen projectes i activitats encaminades a 
incrementar l’accés dels joves a les oportunitats que tenen el seu abast, així 
com crear-ne de noves, en àmbits molt diversos. 
 
Tercer.-  Que un dels aspectes que incideix de forma important en les 
possibilitats dels i les joves per fer efectiva la construcció i assoliment del seu 
projecte vital, és, sens dubte, el poder configurar el propi itinerari formatiu i 
professional d’acord amb les seves necessitats i capacitats i, també, en relació 
a les necessitats professionals de l’entorn. 
 
Quart.-  Que el fet de promoure la interculturalitat i la participació activa 
dels joves a la societat i al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè 
puguin tenir alguna experiència en el marc dels programes i recursos de 
mobilitat internacional, sigui de voluntariat, formació, treball, etc. contribueix a 
millorar les oportunitats del jovent per configurar aquest itinerari formatiu i 
professional. 
 
Cinquè.-  Que la cooperació i el treball en xarxa entre ajuntaments, i dins 
dels ajuntaments, permet abordar amb majors garanties d’èxit les 
problemàtiques i necessitats dels i les joves, alhora que suposa un estalvi de 
recursos per a les institucions. 
 
Sisè.- Que des del Consell Comarcal del Maresme es ve realitzant una 
tasca d’agregació de la demanda de determinats subministraments i serveis, en 
diferents àmbits de treball, dels municipis del territori del Maresme amb un 
interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. 
 
Setè.-  Que un dels serveis de comú utilització, per part dels ajuntaments 
de la comarca, és el de la gestió i dinamització d’equipaments i serveis per a 
joves, amb les especialitats que es considerin oportunes, com per exemple la 
mobilitat internacional dels joves. 
 
Vuitè.-  Que els articles 203 i ss del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 



 

públic, reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur 
a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
Novè.- Que, d’acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
són competències de la comarca la cooperació, assessorament i coordinació 
dels ajuntaments junt amb aquelles altres que li encarreguin de gestionar els 
municipis. 
 
Desè.-  Que la via d’articular les relacions entre el Consell Comarcal i els 
ajuntaments, per assolir els interessos comuns, i, com una tècnica adequada 
de cooperació entre les diverses administracions públiques és el conveni. 
 
Onzè.-  Que a l’article 24 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques 
de joventut de Catalunya, es concreten les funcions dels ens locals 
supramunicipals, que han de vetllar perquè en els municipis de llur àmbit 
territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i 
les activitats complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments. Així 
mateix, a l’article 36 de l’esmentada Llei, es crea la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil (XNEJ) com a mitjà per facilitar a les persones joves llur 
procés d’emancipació; el seu desplegament ha implicat als ens locals de 
Catalunya en l’obertura de les Oficines Joves com a equipaments amb serveis 
especialitzats d’informació i emancipació juvenil d’àmbit comarcal. 
 
Dozè.- Que en el marc del Contracte programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers socials i Famílies i el Consell comarcal del Maresme, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, en les fitxes vinculades a les accions en matèria de joventut es 
recullen, entre d’altres, les següents finalitats a assolir: 

 
-  Fitxa 41: Vetllar perquè els consells comarcals despleguin el suport, 
assistència i cooperació als municipis del seu àmbit territorial en matèria de 
joventut a través de la coordinació i implementació del pla comarcal de 
joventut en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat 2020), 
donant resposta coherent a les necessitats dels i les joves de la comarca. 
- Fitxa 42: Fomentar la coordinació i el treball en xarxa entre diferents 
serveis públics, agents i entitats a tot el territori en la gestió de les Oficines 
Joves2, com a equipaments destinats a acollir els serveis d’emancipació oferts 
als joves de cadascuna de les comarques, per poder oferir als joves un servei 
integral d’informació, orientació, assessorament i acompanyament que permeti 
implementar projectes i activitats que tinguin en compte les transicions – 
educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes. 
 
Tretzè.-  L’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que 
“els municipis tenen dret a associar-se amb altres i a cooperar entre ells i amb 
altres ens públics per a exercir llurs competències, i també per a complir 
tasques d’interès comú. A aquests efectes, tenen capacitat per a establir 
convenis i crear mancomunitats, consorcis i associacions i participar-hi, i també 
adoptar altres formes d’actuació conjunta. Les lleis no poden limitar aquest 
dret si no és per a garantir l’autonomia dels altres ens que la tenen 
reconeguda”.  
 

 
1
 L’Oficina Jove del Maresme – Sidral està ubicada actualment a l’edifici del Centre Cívic Cabot i 

Barba de Mataró (Pl. Miquel Biada, 5 de Mataró). 



 

Catorzè.- Que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu que la 
realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la 
competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques 
pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la 
mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no 
es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. Així mateix, en 
l’apartat 5 preveu que si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec 
no pertany a la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar 
mitjançant un conveni. Igualment als efectes de l’apartat 7 de l’esmentada Llei, 
es fa constar que dita activitat administrativa no constitueix un objecte propi 
d’un contracte inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del Sector 
Públic. 
 
Quinzè.-  El considerant 71 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per 
la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE recorda que: “El reforç de les 
disposicions relatives a les centrals de compres no ha d’impedir, de cap de les 
maneres, les pràctiques actuals de contractació conjunta esporàdica, és a dir, 
una adquisició comú menys institucionalitzada i sistemàtica o la pràctica 
establerta de recórrer a proveïdors de serveis (com el cas del Consell 
Comarcal) que preparin i gestionin els procediments de contractació en nom i 
per compte d’un poder adjudicador (ajuntament) i seguint les seves 
instruccions. Ans el contrari, degut a l’important paper que desenvolupa la 
contractació conjunta, convé aclarir algunes de les seves característiques, 
especialment en relació amb els projectes innovadors. 
 
La contractació conjunta pot adoptar múltiples formes, que van des de la 
contractació coordinada mitjançant la preparació de especificacions tècniques 
comuns per a les obres, subministraments o serveis que vagin a ser 
contractats per una sèrie de poders adjudicadors, seguint cadascun d’ells un 
procediment de contractació independent, fins aquelles situacions en què els 
poders adjudicadors interessats segueixin conjuntament un procediment de 
contractació (com és el present cas), bé mitjançant una actuació conjunta, bé 
confiant a un poder adjudicador (el Consell Comarcal) la gestió del procediment 
de contractació en nom de tots els poders adjudicadors. 
Quan els diferents poders adjudicadors segueixin conjuntament un procediment 
de contractació, aquests poders han de tenir una responsabilitat conjunta 
respecte del compliment de les seves obligacions de conformitat amb la 
present Directiva. No obstant, quan els poders adjudicadors segueixin 
conjuntament solament algunes parts del procediment de contractació, la 
responsabilitat conjunta solament s’haurà d’aplicar respecte d’aquelles parts 
del procediment que s’hagin seguit conjuntament. Cada poder adjudicador ha 
de ser responsable únicament dels procediments o les parts dels procediments 
que segueixi per si mateix, com l’adjudicació d’un contracte, la celebració d’un 
acord marc, l’execució d’un sistema dinàmic d’adquisició, la reobertura de la 
competència dins d’un acord marc o la determinació de quin operador 
econòmic que sigui part en un acord marc ha d’executar una tasca 
determinada”. 
 
Setzè.- La regulació de la contractació conjunta esporàdica es troba 
recollida en l’article 39 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es 
deroga la Directiva 2004/18/CE, que té efecte directe des del 18 d’abril de 
2016. 
 



 

Dissetè.- Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’art. 57 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 
311 del Decret 179/95, de 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic que reconeix a les administracions 
locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa 
en assumptes d’interès comú mitjançant la figura de l’encàrrec de gestió. 
 
Divuitè.- Què les parts que intervenen en aquest conveni acorden que el 
Consell Comarcal gestioni la contractació conjunta esporàdica del Servei de 
Mobilitat Internacional jove del Maresme (a partir d’ara Servei de Mobilitat) en 
les fases de preparació, licitació, adjudicació i formalització del contracte essent 
els ajuntaments responsables de l’execució del contracte amb subjecció als 
següents 
 

ACORDS: 
 

PRIMER. - Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les 
quals l’Ajuntament encarrega al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la 
contractació conjunta esporàdica dels Servei de Mobilitat, mitjançant la 
tramitació de l’expedient de contractació fins a la seva formalització en el 
Consell Comarcal, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental en la 
gestió i coordinació del servei, així com la prestació d’un servei amb uns 
mateixos criteris d’intervenció. 
 
SEGON. - Procediment 
a)  Amb l’expedició de l’aprovació o disposició de la despesa per part de 

l’Ajuntament, el Consell Comarcal instruirà l’expedient de contractació del 
Servei de Mobilitat, des l’elaboració dels plecs fins a la signatura del 
contracte. 

b)  El procediment d’adjudicació s’elegirà d’acord amb el preu màxim del 
contracte.  

c) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de 
forma segregada i adreçada als diferents ajuntaments que ofereixen el 
servei, com a titulars i responsables del servei i del seu pagament. 

d)  El Consell Comarcal del Maresme vetllarà pel compliment dels termes 
contractuals —fiscalitzant les tasques dels proveïdors— i realitzarà un 
seguiment i coordinació del servei. També actuarà com a interlocutor entre 
l’empresa o empreses proveïdores i els ajuntaments per a tots els temes 
que siguin rellevants en la gestió del servei. 

e)  L’Ajuntament designarà una persona de la seva organització per tal que 
exerceixi les tasques d’interlocució amb el Consell Comarcal pel seguiment 
del contracte del Servei de Mobilitat.  

 
TERCER. - Import i aprovació de la despesa 
En base a aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament, per l’import màxim anual de 940,64 euros, amb el següent 
detall: 
 

Cost màxim de participació en el Servei – Municipi sense 
assessoria presencial. 740,64€/any 

Cost de la realització d’accions al municipi – 1 paquet 
d’accions (5h/any presencials al municipi). 

200,00€/any 

Cost màxim total de participació en el Servei 940,64€/any 



 

 
Si s’escau, d’acord amb el què s’estableix en l’acord SISÈ del present conveni, 
es preveu l’aprovació de futures modificacions de la despesa, que es recolliran 
mitjançant l’aprovació de les corresponents addendes al present conveni, per 
part de les parts implicades.  
 
Anualment, durant la vigència del present conveni, l’Ajuntament remetrà al 
Consell Comarcal l’acord adoptat, per l’òrgan de govern competent, d’aprovació 
de la disposició de la despesa derivada del Servei de Mobilitat que 
correspongui, en l’aplicació pressupostària en què es consigni la contractació 
del servei. 
 
QUART. - Relacions amb el proveïdor 
L’empresa adjudicatària del Servei de Mobilitat tindrà l’obligació contractual de 
prestar el servei a l’Ajuntament d’acord amb el preu i condicions fixades en el 
contracte. L’empresa presentarà a l’Ajuntament, en els terminis i imports que 
s’especifiquin en el moment de la contractació, les factures corresponents a la 
prestació del servei.  
 
L’Ajuntament pagarà en el termini màxim de trenta dies, a comptar des de la 
data de presentació de la factura per part de l’empresa, en compliment de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, en la redacció proposada pel 
Real Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor 
i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, en el seu article 33. 
 
CINQUÈ. - Seguiment i incidències. Compromisos de les parts. 
Un cop tancat el procediment de la contractació i durant l’execució del Servei 
de Mobilitat, per tal de poder realitzar-ne el seguiment, l’Ajuntament es 
compromet a: 
 
a) Facilitar i compartir la informació del servei i col·laborar en la realització de 

tasques conjuntes amb la resta d’ajuntaments que s’han adherit a la 
contractació, amb el Consell Comarcal del Maresme, i, amb els 
professionals de l’empresa contractada, en els casos en què sigui necessari 
i/o es consideri oportú, per tal d’optimitzar els esforços i els recursos 
disponibles i garantir un bon funcionament administratiu i de gestió del 
Servei. 

b) Participar en les reunions, sessions formatives i altres espais de treball que 
s’organitzin, conjuntes o individuals, per facilitar la configuració, 
seguiment i avaluació del Servei.  

c) Facilitar un espai de treball al personal de l’empresa contractada, quan així 
es requereixi, així com la logística necessària per al desenvolupament del 
servei en el seu municipi. 

d) Fer d’interlocutor amb la resta de professionals de l’ajuntament i amb les 
diferents institucions i entitats del municipi, així com amb els joves, que 
facin, o siguin susceptibles de fer ús del servei. 

e) Assumir, en els terminis que correspongui, les tasques derivades de la 
gestió, la coordinació i la interlocució de les accions de dinamització 
municipal adreçades a joves que es preveuen en el marc del Servei de 
Mobilitat i que es realitzin en el propi municipi, quan l’ajuntament les hagi 
sol·licitat. Així com, si s’escau, facilitar suport als professionals de l’entitat 
adjudicatària i a la resta de professionals implicats en el Servei de 
Mobilitat, en la planificació i dinamització d’aquestes accions. La no 
assumpció d’aquestes tasques pot comportar la no realització de les 
accions de dinamització municipal sol·licitades, sense que això disminueixi 



 

l’import de la despesa que li correspon assumir a l’Ajuntament tal i com es 
recull en l’Acord TERCER del present conveni.  

f) Utilitzar les eines i recursos dissenyats per a la difusió del Servei de 
Mobilitat i dinamitzar-los en els espais físics i virtuals adients del municipi 
per ampliar-ne el coneixement entre els ciutadans i ciutadanes. 

g) Establir, com a titular de les dades personals dels usuaris del Servei, els 
mecanismes i procediments necessaris per donar compliment a la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en totes les accions 
que es derivin de la prestació del servei. 

h) Donar compliment, conjuntament amb l’empresa contractada, a tot allò 
que indica el Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es 
desenvolupa l’article 24, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
31/1995, de 8 de novembre en matèria de coordinació empresarial. 

i) Comunicar al Consell Comarcal del Maresme les incidències que es derivin 
del desenvolupament de l’execució del contracte per al seu coneixement i 
als efectes de constància administrativa per una possible resolució. 

j) Disposar de la corresponent assegurança d’accidents i de responsabilitat 
civil per donar cobertura als riscos que es puguin derivar de la prestació 
del Servei de Mobilitat. 

k) Assumir el pagament de la despesa que li correspon derivada per la 
contractació del Servei durant tot el període de vigència del present 
conveni. En cas d’impagament, l’Ajuntament farà front a les despeses que 
es puguin generar per la reclamació del deute per part de l’empresa 
adjudicatària del Servei de Mobilitat. 

 
El Consell Comarcal del Maresme, a través del Servei Comarcal de Joventut 
(SCJ), es compromet a: 
 
a) Vetllar pel compliment dels termes contractuals —fiscalitzant les tasques 

dels proveïdors— i realitzar un seguiment i coordinació de l’execució del 
Servei durant el període vigència del contracte.  

b) Actuar com a interlocutor entre l’empresa o empreses proveïdores i els 
ajuntaments per a tots els temes que siguin rellevants en la coordinació i 
gestió del servei. 

 
SISÈ. - Règim de modificació del conveni 
El conveni es podrà modificar anualment en allò que fa referència a la 
sol·licitud, per part de l’ajuntament, d’accions de dinamització de mobilitat 
internacional adreçades a joves en el propi municipi.  
 
La comunicació de la sol·licitud d’accions de dinamització municipal per part de 
l’Ajuntament, es realitzarà amb una antelació mínima de 2 mesos abans del 31 
de desembre de cada any natural de vigència del conveni. 
 
Les modificacions que es produeixin donaran lloc, si s’escau, a la revisió de la 
despesa que li correspon assumir a l’Ajuntament. L’import de la despesa, un 
cop revisada, quedarà recollit en una addenda del conveni que les parts hauran 
d’aprovar pels respectius òrgans competents. Com es recull a l’Acord TERCER 
d’aquest conveni, correspon a l’Ajuntament, l’aprovació i disposició de la 
despesa un cop aprovada la modificació. 
 
Aquesta modificació, no modificarà, en cap cas, la resta d’acords i continguts 
del conveni, i només afectarà a la prestació del Servei per part de l’entitat 
adjudicatària en allò referent a les accions de dinamització municipal. 
 
 



 

SETÈ. - Vigència del conveni 
Aquest conveni és vigent per un període de 4 anys comptadors a partir de l’1 
de gener de 2018. Tanmateix, abans de la seva finalització, les parts, poden 
acordar la seva pròrroga d’acord amb els terminis que estableix la legislació 
vigent. 
 
VUITÈ. - Causes d’extinció 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) La finalització de la vigència màxima del conveni. 
b) L’acord entre les parts signatàries. 
c) La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
d) L’incompliment dels compromisos previstos al conveni per qualsevol de les 

parts. 
e) La denúncia unilateral, efectuada per qualsevol de les parts signatàries 

amb un mínim de dos mesos d’antelació, si amb això esdevé impossible 
l’execució de l’objecte d’aquest conveni. 

f) Les generals establertes en la legislació vigent. 
g) Per finalització del termini d’execució del servei contractat. 

 
NOVÈ. - Jurisdicció 
La jurisdicció contenciós – administrativa serà competent per conèixer, un cop 
esgotada la via administrativa, de les qüestions litigioses sorgides de l’aplicació 
o interpretació i compliment d’aquest conveni. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest 
document, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a ___ d’octubre de 2017. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Festes i Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració administrativa per a l’encàrrec 
de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de 
Mar per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat 
Internacional per a joves del Maresme 2018-2021, que es transcriu en el cos 
d’aquest acord, amb efectes des de l’1 de gener de 2018. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 940,64 amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 41 33700 22609 corresponent a l’exercici 2018, 
d’acord amb la retenció de crèdit 0283. 
 
TERCER.- Determinar que en el pressupost dels exercicis següents en els 
quals estigui en vigor aquest conveni es disposi una aplicació pressupostària 
amb consignació suficient per atendre les despeses que se’n derivin. 
 
QUART.- Nomenar el tècnic municipal de Joventut com a representant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en la comissió de seguiment de control i 
compliment d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ.- Facultar la  
a alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin necessaris per dur a 
terme aquests acords. 
 



 

SISÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
7.- ACCEPTACIÓ COMPLEMENT DE PREACORD EN EL MARC DE LES 
MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 
2016-2019” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER OBRES DE 
REPARACIÓ DEL CAMPUS RESIDENCIAL DE LA FUNDACIÓ ELS 
GARROFERS 
  
Atès que en el marc de les Meses de Concertació, l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Diputació de Barcelona van preacordar el desenvolupament conjunt 
d’unes actuacions, amb la corresponent periodificació de l’aportació de la 
Diputació, i que en data 2 de setembre de 2016 es van aprovar per Decret 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona 8404/16 els preacords assolits 
amb l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atés que en data 13 de novembre de 2017, l’Ajuntament de Canet de Mar va 
sol.licitar a la Diputació de Barcelona un complement de preacord de 
120.000 euros per a l’actuació “Obres reparació del Campus Residencial de 
la Fundació Els Garrofers”. 
 
Atès que les Meses de Concertació són un dels instruments que preveuen i 
orienten el sistema de cooperació i l’accés als àmbits que integren el Pla 
”Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vista la notificació de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de l’Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona que resol el següent, mitjançant 
Decret número 739, de 07/02/2018 sobre “Aprovar el complement de 
preacords, en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019, de l’Ajuntament de Canet de Mar”: 
 

“PRIMER.- Aprovar el següent complement de preacords, en el marc de 
les Meses de concertació del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
previ informe del centre gestor, el qual s’incorpora a l’expedient: 
 

 
Ens 

NIF Actuació Núm. 
Expedient 

Codi 
classificació 

Classe 
de recurs 

Àmbit de 
cooperació 

Ajuntament 
de Canet 
de Mar 

P0803900J Obres 
reparació 
del 
Campus 
Residencial 
de la 
Fundació 
Els 
Garrofers 

2015/0008808 X0203SE24 Recurs 
econòmic 

Manteniment 
i reposició 
d’inversions 
per al 
foment de la 
diversificació 
econòmica 

 
SEGON.- RECONÈIXER el compromís assumit per la Diputació de 
Barcelona d’abonar les quantitats corresponents als preacords aprovats 
a l'apartat primer de la part resolutiva. 



 

 
TERCER.- ESTABLIR que la present resolució s’entén acceptada per 
l’ens destinatari si en el termini d’un mes, comptant a partir de la 
recepció de la notificació, aquest no manifesta expressament la 
renúncia. 
 
QUART.- SUPEDITAR el complement de preacords aprovat a l’apartat 
primer de la part resolutiva al compliment de les condicions establertes 
en les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
CINQUÈ.-Notificar aquesta resolució a l’ens destinatari.” 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el complement de preacord atorgat per la Diputació de 
Barcelona, dins el Catàleg de Serveis, en el marc del pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” per un import de 120.000 euros per a les obres de 
reparació del Campus Residencial de la Fundació Els Garrofers. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Direcció de Serveis de Cooperació Local 
de la Diputació de Barcelona, i comunicar al Departament d’Intervenció als 
efectes oportuns. 
 
8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA PER A LA PARCEL.LACIÓ DE LA FINCA 
SITUADA AL CARRER ESGLÉSIA, XX /CARRER EUSEBI GOLART, XX 
(CONJUNT RECTORAL DE LA PARRÒQUIA DE SANT PERE I SANT 
PAU).  
 
Vista la instància presentada pel Bisbat de Girona, en virtut de la qual 
sol.licita llicència de parcel.lació de la finca situada al carrer Església, 
XX/Eusebi Golart, XX (Conjunt Rectoral de la Parròquia de Sant Pere i Sant 
Pau).  
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 27 de febrer de 2017, 
el contingut del qual és: 
 

“En relació a la sol·licitud de llicència de parcel·lació de la finca situada al carrer 
Església, XX – carrer d’Eusebi Golart, XX, per tal de dividir-la en dues parcel·les 
independents, s’ha presentat el document proforma que reflecteix la divisió 
proposada, d’acord amb el requeriment realitzat en l’anterior informe emès pels 
Serveis Tècnics municipals. 
 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament, es constata que s’estableixen dues qualificacions 
per l’àmbit objecte de la parcel·lació: 



 

- Sistema d’equipaments sociocultural i administratiu (Clau B2) 
- Zona de carrers de cases alineades. Carrers tradicionals (Clau 1a) 

 
La parcel·lació proposada s’ajusta a les previsions de les Normes Subsidiàries 
vigents, essent les parcel·les resultants: 
 
PARCEL.LA RESULTANT “1”: CARRER D’EUSEBI GOLART, XX 
 
Parcel.la situada al carrer d’Eusebi Golart, XX, de forma poligonal irregular, amb 
una superfície de 469 m² de sòl.  
 
Límits: 
 
• Al nord, segons una línia inflexionada de dos trams rectes: un de longitud 

19,80 m, amb el carrer d’Eusebi Golart i un altre de longitud de 3,07 m, 
amb el xamfrà entre el carrer d’Eusebi Golart i la Plaça de l’Església. 

• A l’est, segons una línia recta de longitud 20,55 m, amb la Plaça de 
l’Església. 

• Al sud, segons una línia recta de longitud 12,37 m, amb la part posterior de 
la parcel.la resultant “2” d’aquesta parcel·lació i segons una altra línia recta 
de longitud 11,70 m, amb les parts posteriors de les finques veïnes del 
carrer de l’Església, XX i XX. 

• A l’oest, segons una línia recta de longitud 18,07 m, amb la parcel.la veïna 
del carrer d’Eusebi Golart, XX i segons una altra línia recta de longitud 4,38 
m, amb la parcel.la veïna del carrer de l’Església, xx. 

 
Aquesta parcel.la està ocupada parcialment pels edificis del teatre i la rectoria 
nova amb front al carrer d’Eusebi Golart, i per una porxada amb front a la plaça 
de l’Església. El conjunt d’edificacions de fins a 3 plantes (PB+2) té una ocupació 
en planta de 334,71 m², amb una superfície construïda aproximada de 795 m². 
La resta del terreny és pati. 
 
PARCEL.LA RESULTANT “2”: CARRER DE L’ESGLÉSIA, XX 
 
Parcel.la situada al carrer de l’Església, XX, de forma pràcticament trapezial en 
planta (amb un petit reclau en una cantonada), amb una superfície de 242 m² 
de sòl. 
 
Límits: 
 
• Al nord, segons una línia recta de longitud 12,37, amb la parcel.la resultant 

“1” d’aquesta parcel·lació. 
• A l’est, segons una línia recta de longitud 18,17 m, amb la Plaça de 

l’Església. 
• Al sud, segons una línia recta de longitud 13,86 m, amb el carrer de 

l’Església. 
• A l’oest, segons una línia inflexionada de tres trams rectes, amb una 

longitud total de 18,57 m, amb la parcel.la veïna del carrer de l’Església, 
XX. 

 
Aquesta parcel.la està ocupada parcialment per l’edifici de l’antiga rectoria que 
té accés pel carrer de l’Església, i per la porxada amb front a la plaça de 
l’Església. L’edificació té una ocupació de 190,92 m², amb una superfície 
construïda aproximada de 400 m². La resta del terreny és pati. 

 



 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 1 de març d’enguany, 
el contingut del qual és: 
 

“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació complementàries 
presentades en dates 28/09/2017 RE6022 i 21/02/2018 RE1248 pel Bisbat de 
Girona, per obtenir llicència de parcel·lació de la finca situada al carrer Església, 
xx – carrer Eusebi Golart, xx (conjunt rectoral de la parròquia de Sant Pere i 
Sant Pau), s’emet informe a partir dels següents 
 

ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 28/09/2017 RE6022, el Bisbat de Girona sol·licita 
llicència de parcel·lació de la finca situada al carrer Església, XX – carrer Eusebi 
Golart, XX (conjunt rectoral de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau), de Canet 
de Mar. 
 
2n.- L’arquitecta tècnica municipal emet, en data 11/10/2017, un informe en el 
qual hi fa constar que manca per aportar la proforma del document públic o 
privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se 
sol·liciti i, en data 21/02/2018 RE1248, el Bisbat de Girona aporta la 
documentació requerida. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(TRLU), amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
emetre el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació vénen 
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 les que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions 
incorpori el dret d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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.” 
 
Quart.- 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 l’ingrés de l’import que 
preveu l’art. 6.1.8 de l’ordenança: 213,07 €. 
 
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, 
caldrà acreditar que s’ha efectuat el dipòsit de la quantitat esmentada.” 

 
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 proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent i que en data 6 
de març d’enguany s’ha fet efectiu l’import de 213,07 euros de taxes per a la 
tramitació de la llicència. 
 
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. 
 
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 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de parcel.lació de la finca situada al carrer 
Església, XX/Eusebi Golart, XX (CONJUNT RECTORAL DE LA PARRÒQUIA DE 
SANT PERE I SANT PAU), d’acord al projecte de l’arquitecte Javier Pérez 
Piferrer de Pérez Moré arquitectes SLP, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat.  



 

 
SEGON.- Les finques resultants seran les següents: 
 
PARCEL.LA RESULTANT “1”: CARRER D’EUSEBI GOLART, XX 
 
Parcel.la situada al carrer d’Eusebi Golart, XX, de forma poligonal irregular, 
amb una superfície de 469 m² de sòl.  
 
Límits: 
 

• Al nord, segons una línia inflexionada de dos trams rectes: un de 
longitud 19,80 m, amb el carrer d’Eusebi Golart i un altre de longitud 
de 3,07 m, amb el xamfrà entre el carrer d’Eusebi Golart i la Plaça de 
l’Església. 

• A l’est, segons una línia recta de longitud 20,55 m, amb la Plaça de 
l’Església. 

• Al sud, segons una línia recta de longitud 12,37 m, amb la part 
posterior de la parcel.la resultant “2” d’aquesta parcel·lació i segons 
una altra línia recta de longitud 11,70 m, amb les parts posteriors de 
les finques veïnes del carrer de l’Església, XX i XX. 

• A l’oest, segons una línia recta de longitud 18,07 m, amb la parcel.la 
veïna del carrer d’Eusebi Golart, XX i segons una altra línia recta de 
longitud 4,38 m, amb la parcel.la veïna del carrer de l’Església, XX. 

 
Aquesta parcel.la està ocupada parcialment pels edificis del teatre i la 
rectoria nova amb front al carrer d’Eusebi Golart, i per una porxada amb 
front a la plaça de l’Església. El conjunt d’edificacions de fins a 3 plantes 
(PB+2) té una ocupació en planta de 334,71 m², amb una superfície 
construïda aproximada de 795 m². La resta del terreny és pati. 
 
PARCEL.LA RESULTANT “2”: CARRER DE L’ESGLÉSIA, XX 
 
Parcel.la situada al carrer de l’Església, XX, de forma pràcticament trapezial 
en planta (amb un petit reclau en una cantonada), amb una superfície de 
242 m² de sòl. 
Límits: 
 

• Al nord, segons una línia recta de longitud 12,37, amb la parcel.la 
resultant “1” d’aquesta parcel·lació. 

• A l’est, segons una línia recta de longitud 18,17 m, amb la Plaça de 
l’Església. 

• Al sud, segons una línia recta de longitud 13,86 m, amb el carrer de 
l’Església. 

• A l’oest, segons una línia inflexionada de tres trams rectes, amb una 
longitud total de 18,57 m, amb la parcel.la veïna del carrer de 
l’Església, XX. 

 
Aquesta parcel.la està ocupada parcialment per l’edifici de l’antiga rectoria 
que té accés pel carrer de l’Església, i per la porxada amb front a la plaça de 



 

l’Església. L’edificació té una ocupació de 190,92 m², amb una superfície 
construïda aproximada de 400 m². La resta del terreny és pati. 
  
TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per import de dos-cents tretze 
euros amb set cèntims (213,07 €). Dipositades en data 6 de març de 2018. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria. 
 
9.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 19 AL 25 DE 
FEBRER DE 2018 (NÚMEROS DEL 223 AL 222) 
[[ 

Núm. Data Títol 

DE0223/2018 19/02/2018 Cercavila Canet Decideix - JF 

DE0224/2018 20/02/2018 Sol·licitud ajuts Diputació de Barcelona 

DE0225/2018 20/02/2018 Aprovació pagaments 13/02/2018 

DE0226/2018 20/02/2018 WTP – acord incoació - 19/02/2018 

DE0227/2018 20/02/2018 Aprovació factures O favorable F_2018_2 

DE0228/2018 20/02/2018 Sol·licitud ajuts Catàleg de serveis 2018 

DE0229/2018 20/02/2018 Pagaments 19-02-2018 

DE0230/2018 20/02/2018 Incoació expedient sancionador de civisme - xxx 

DE0231/2018 20/02/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 103995 

DE0232/2018 20/02/2018 Targeta aparcament individual xxx 

DE0233/2018 20/02/2018 Contractació redacció projecte i direcció obra coberta 
mercat municipal. 

DE0234/2018 20/02/2018 Requeriment documentació PCAP cursos 2015-2016 i 
2016-2017  

DE0235/2018 20/02/2018 Alelgacionc expedient sancionador trànsit - 103956 

DE0236/2018 20/02/2018 Sol·licitar subvenció per a l’adquisició de llibres per a 
la Biblioteca 

DE0237/2018 20/02/2018 Aprovació IRPF de gener de 2018 

DE0238/2018 20/02/2018 Aprovació factures ADO favorable F_2018_1 

DE0239/2018 20/02/2018 Terrassa hivern 17-18 Pizzeria Italia 

DE0240/2018 20/02/2018 WTP – Acord manca identificació - 19/02/2018 

DE0241/2018 20/02/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit 18-200288 

DE0242/2018 20/02/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 103994 

DE0243/2018 22/02/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit 18-200275 

DE0244/2018 22/02/2018 Resolució expedient sancionador de civisme - xxx 



 

DE0245/2018 22/02/2018 Aprovació factures ADO desfavorable F_2018_3 

DE0246/2018 23/02/2018 Autorització ocupació via pública venda de globus any 
2018 

DE0247/2018 23/02/2018 Aprovació triennis meritats mes de febrer 2018 

DE0248/2018 23/02/2018 Autorització comissió serveis formació febrer 2018 

DE0249/2018 23/02/2018 Canvi de nom nínxol núm.232 pis 2n Sant Josep 

DE0250/2018 23/02/2018 Aprovació justificants varis 

 [FININCLUSION_PLANTILLA]UN_PLANTILLA] 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 17.45 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
Bernat Costas i Castilla    Pere Xirau i Espàrrech 
 
 
 
El secretari      L’alcalde accidental 


