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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 25 DE JULIOL 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: 17.05 hores 
Hora que acaba: 19.10 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
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 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Cristina Cabruja i Sagré. També hi assisteix el senyor Joan Mendez Martínez, 
interventor. 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 18.07.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
4) Aprovació de la justificació de les subvencions de la convocatòria 1/2017, 

presentada per les entitats de l’àrea d’ensenyament. 
5) Acceptació del recurs material Supervisió per a responsables tècnics de 

Serveis Socials bàsics atorgat en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” dins el Catàleg de Serveis 2018 

6) Aprovació conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Canet de Mar, 
Calella, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Tordera 
per al desenvolupament del projecte conjunt “Centres locals de serveis a 
les empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 
2018. Atenció  suport integral a l’empresa i l’emprenedoria” 

7) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, SL per a la 
instal·lació d’una línia elèctrica de mitja tensió al carrer del Mar, carrer 
Verge de la Mercè, carrer Xaró Baix i carrer Girona per unió amb el CD 
MT43670 a reformar 

8) Proposta de la Regidoria d’Urbanisme per a la concessió de llicència 
d’obres menors per a l’arranjament de façana, actuant en nom i 
representació de la comunitat de propietaris de l’edifici ubicat al C/Manuel 
Busquets, XX. 
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9) Proposta de la Regidoria d’Urbanisme per a la concessió de llicència d’obres 
menors a l’administració de finques Pere Planas, SL, actuant en nom i 
representació de la comunitat de propietaris del C/Narcís Monturiol, XX, per 
a la reparació de coberta de balcons. 

10) Proposta d’acord execució sentència núm. 138/2018, procediment 
abreujat 73/2017-DF, interposat per Valeri Consultors Associats, SRL 

11) Donar compte de la relació de decrets del 9 al 15 de juliol de 2018 
(números del 972 al 1006) 

12) 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 18.07.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 11 de juliol 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 
 
- Resolució del Tribunal Constitucional amb relació al recurs d’empara número 
2119-2013 J, interposat pel senyor xxx contra l’Ajuntament de Canet de Mar, la 
qual desestima l’empara sol·licitada. 
 
Se’n dona compte. 
 
- Declaració ferma de condemna a pagar les costes del procediment abreujat 
253/2017 a la senyora xxx a l’Ajuntament de Canet de Mar i a FIATC Mútua de 
Seguros. 
 
Se’n dona compte. 
 
- Diligència d’ordenació d’adopció de mesures cautelars al recurs 115/2018 – C, 
presentat al Jutjat Constenciós Administratiu número 13 de Barcelona. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/30/2018 de data 25 de juliol de 2018 
per import de 1.213,79€ 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 



S/Amn 

 
3 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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 ordinari i únic per 
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 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, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/29/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/30/2018 

 

data: 25-07-18  
      

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

139 xxx    Habitatge/ Subm. Aigua     57,29€ SOREA                                  XXXXXX 

140 xxx    Desplaçaments formació     23,00€ El mateix                              XXXXXX 

141 xxx    Material escolar/llibres     350,00€ Col.legi Yglesias                    XXXXXX 

142 xxx    Extraescoalrs/colònies estiu     28,00€ Casal Aisia                            XXXXXX 

143 xxx    Aliments     200,00€ Hostal Bar Playa                    XXXXXX 

144 xxx    Aliments    200,00€ Hostal Bar Playa                    XXXXXX 

145 xxx    Llar d’infants     148,50€ Fundació Pere Tarrés              XXXXXX 

 TOTAL  1.213,79€  

 
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 de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
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. 
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4.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2017, PRESENTADA PER LES ENTITATS DE L’ÀREA 
D’ENSENYAMENT. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 8 de març de 2017 va aprovar la 
convocatòria 1/2017, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
l’exercici 2017, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les 
subvencions a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
En el cas del programa d’ensenyament l’import de la convocatòria ascendia a 
8.929,80 euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst 
en l’ordenança general de subvencions, i tot i l’informe desfavorable 
d’Intervenció, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 20 de desembre de 
2017, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en 
la convocatòria 1/2017 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Quant al programa d’ensenyament, les subvencions atorgades i les bestretes 
foren les següents: 
 

Nom entitat Projecte sol·licitud 
subvenció 

NIF Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

CEIP Misericordia Activitas piscina/material informàtic Q5855712E 1.320,00 660,00 

Col.leg.St.Rosa Lima 
FEDAC 

Projectes escola G65058349 363,00 ---------- 
 

Institut IES Domenech Jornades 
esportives/coferencies,tallers,xarra
des/diada Sant Jordi 

Q5850056B 1.194,60 597,30 

Col.Yglesias calendari festiu escola 6 F08981904 580,80 290,40 

CEIP Turó del Drac Foment de la coptència TIC S0800447E 660,00 330,00 

Institut Sunsi Móra 
Canet de Mar 

Projecte esportiu centre Q0802000J 660,00 330,00 

AMPA Turó del Drac Projecte Patis G64580731 660,00 330,00 

AMPA CEIP Misericordia Acollida matí/tarda-festa medi 
ambient 

G62823323 613,80 306,90 

AMPA col.leg.Lima 
FEDAC 

Activitats esport calendari festiu G58987017 290,40 145,20 

AMPA Institut IES 
Domenech 

Revista Ai Domenech G62243043 660,00 330,00 
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AMPA EBM Palauet Ativitat anual 2016 G63993034 396,00 198,00 

Associació BALLET  
JENSEMBLE 

Equipació  ballarins G66967621 409,20 204,60 

AMPA  Institut Sunsi 
Móra 

Suport activits 
extraescolars/ampliació fons 
biblioteca 

G66086752 1.122,00 561,00 

 
L’article 12è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 
 
“12.1.- Per percebre les subvencions atorgades és necessari haver fet el fi públic i 
presentar a l’Ajuntament, com a màxim el dia 31 de gener de cada exercici, 
referent a les subvencions atorgades en l’exercici anterior. Aquest termini té 
caràcter improrrogable. 
 
12.2.- La documentació que hauran de presentar els beneficiaris, que serà 
valorada per cada regidoria, és la següent: 
 

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor 
grau de realització, d’acord amb els termes de la sol·licitud, com ara 
nombre d’equips participants i categories, en les esportives, o nombre 
d’obres de teatre, actuacions, concerts o altres manifestacions 
audiovisuals, en les activitats d’aquesta naturalesa, sempre fetes dins del 
període al que se circumscriu la subvenció 

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb 
la identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si 
s’escau, la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord 
amb un pressupost, s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades 
dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin 
l’import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:  

- Seran originals 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 
- Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de 

subvenció 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 

següents: 
 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 Identificació NIF del contractista 
 Número de factura 
 Lloc i data d’emissió de la factura 
 Descripció del subministrament servei 
 Tipus tributari quota de l’IVA i en cas que quedi repercutida 

dins el preu, que consti IVA inclòs 
 Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis 

professionals 



S/Amn 

 
6 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de 
tiquets o vals en els casos següents: 
 

 Vendes al menor 
 Transport de persones 
 Serveis d’hostaleria i restauració 
 Subministrament de begudes i comestibles 
 Revelat de fotografies 

 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 
 

 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 
 Contraprestació total 

 
e) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la 

justificació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou 
concedida 

f) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència 

g) En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de 
l’entitat beneficiaria, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació 
i, si es cau, informe d’auditoria (només en el cas de les obligades). 

 
Vista la documentació justificativa presentada pels beneficiaris de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 1/2017 pel que fa al programa d’ensenyament. 
 
Vist l'informe emès per l’informe de la tècnica d’ensenyament, de data 8 de maig 
de 2018, que es transcriu a continuació: 
 

“Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca 
del Maresme, en relació a la justificació de subvencions en l’àmbit d’Educació, d’acord 
amb l’establert a la convocatòria 1/2017 emet el següent: 
 
INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina a l’article 14 de l’ordenança reguladora de la 
concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en relació a la justificació de subvencions atorgades per part d’aquest 
ajuntament. 
 
Segon.- Vist allò que es determina a l’article 12 de la convocatòria 1/2017 en règim 
de concurrència competitiva de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar segons 
el qual per justificar la subvenció cal presentar la següent documentació: 
 

- Memòria detallada (l’ajuntament proporciona un  model) 
- Exemplar que acrediti la publicitat de l’acte 
- Relació classificada de despeses amb factures o tiquets en el cas de depeses de 

vendes al menor, transports de persones, serveis d’hostaleria i restauració, 
subministrament de begudes i comestibles, revelat de fotografies. 

- La liquidació econòmica de l‘activitat (l’ajuntament proporciona un model) 
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- Un certificat  del president que acrediti la justificació de l’aplicació de la 
subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 

- Una relació detallada dels ingressos (és al model de la liquidació econòmica que 
proporciona l’ajuntament) 

 
Tercer..- Atès que la Junta de Govern Local de data 8 de març de 2017 va aprovar la 
convocatòria 1/2017, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 
2017, establint els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a 
atorgar, en funció de les finalitats. 
 
Quart.- Atès que en el corresponent a les competències d’aquest Àrea es va 
concretar en les següents finalitats i quantitats en la Junta de Govern Local de data 
20 de desembre de 2017 :  

 

Nom entitat Projecte  Subvenció 

 Escola Misericòrdia  
Activitat piscina 660,00 € 

Renovació i adquisició material informàtic 
660,00 € 

FEDAC Canet Projectes escola 363,00 € 

Institut Lluís 
Domènech i Montaner  

Jornada esportiva solidaria 
297,00 € 

Conferències, xerrades i tallers 
501,60 € 

Diada de St. Jordi 396,00 € 

Col·legi Yglesias  Calendari festiu escola (6) 
580,80 € 

Escola Turó del drac  Foment de la competència TIC 
660,00 € 

INS Sunsi Mora Projecte esportiu de centre 
660,00 € 

AMPA Turó del drac Projecte patis 660,00 € 

AMPA Misericòrdia  
Festa del medi ambient 191,40 € 

Servei acollida 422,40 € 

AMPA FEDAC Activitats de suport calendari festiu 
290,40 € 

AMPA INS LLDiM  Revista Ai Domènech 660,00 € 
Associació Ballet J 
Ensemble 

equipació ballarins 
409,20 € 

AMPA El Palauet  Activitats anuals 396,00 € 

AMPA INS Sunsi Mora 
Ampliació fons bibliografic 

561,00 € 

Suport extraescolars 561,00 € 
 

Vista la documentació presentada per totes les entitats a mode de justificació s’ha 
donat de termini a les entitats per aportar la documentació complementaria que en 
tots els casos com a mínim es tractava del certificat signat pel president o presidenta 
de que la subvenció s’havia destinat al projecte atorgat. 
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Atès que passat aquest període la documentació justificativa de les subvencions és la 
següent i se’n deriven les següents consideracions:   

 

Nom 
entitat Memòria Publicitat 

Model 
justificació 

de despeses i 
ingressos 

Liquidació 
econòmica 
al model de 
la memòria 

Factures i 
tiquets 

Relació 
detallada 

d’ingressos 

Certificat 
Aplicació 
subvenció 

Escola 
Misericòrdia 

Presentat i 
correcte 

Presentat 
i correcte 

Presentat i 
correcte. Un 

per cada 
projecte. 

Justifica les 
despeses i fa 
constar els 
ingressos 

Presentat 
una per a 

cada projecte  

Factures 
corresponents a 
l’exercici. Import 
22.308,43€ 

 
Sí 
 

 
Sí 

FEDAC Presentat i 
correcte 

Presentat 
i correcte 

Justifica les 
despeses. No 
fa constar els 

ingressos 

 
Presentat i 
correcte 

Factures 
corresponents a 
l’exercici. 
Import1.587,70€ 

 
No presenta 
ingressos 

 
Si 

Institut 
Lluís 
Domènech i 
Montaner 

Presentat i 
correcte No consta 

Un per cada 
projecte. 

Justifica les 
despeses. No 
fa constar els 

ingressos 

 
Una per a 

cada 
projecte. En 
dos projectes 

justifica 
menor 
import. 

Factures i 
tiquets 
corresponents a 
l’exercici.. 
Import 
2.603,02€  

 
 

No presenta 
ingressos 

 
Sí 

Col·legi 
Yglesias 

Presentat i 
correcte 

Presentat 
i correcte 

Presentat i 
correcte 

 
Presentat i 
correcte 

Factures i 
tiquets 
corresponents a 
l’exercici.. 
Import 
3.756,18€ 
Només s’accepta 
despesa per 
import de 
3.453€ 

 
Si 

 
Si 

Escola Turó 
del drac 

Presentat i 
correcte 

Presentat 
i correcte 

Presentat i 
correcte 

 
Presentat i 
correcte 

Factures 
corresponents a 
l’exercici per 
import 
4.129,73€  

 
Sí 

 
sí 

INS Sunsi 
Móra 

Presentat i 
correcte 

Presentat 
i correcte 

Presentat i 
correcte 

 
 

Presentat i 
correcte 

Factura per 
import 
2.013,44€.  

 
 
 
 

Sí 
 

 
 
 

Sí 

AMPA Turó 
del drac 

Presentat i 
correcte 

Presentat 
i correcte 

Presentat i 
correcte 

 
 

Presentat i 
correcte 

 
 
Despesa per 
import, 
corresponent a 
l’exercici 
1.459,05€. 

 
 
 
 

Sí 
 

 
 
 
 

Si 

AMPA 
Misericòrdia  

Presentat i 
correcte 

Presentat 
i correcte 

Presentat i 
correcte 

 
Presentat i 
correcte 

Nòmines del 
personal a 
càrrec del 
projecte i altra 
despesa  per 
import de 
6.419,08€ 

 
Sí 
 

 
 

Sí 
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AMPA 
FEDAC 

Presentat i 
correcte No consta 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Factures i 
tiquets per 
import de 
928,95€ 

 
Sí 

 
Sí 

AMPA Inst. 
Lluís 
Domènech i 
Montaner  

Presentat i 
correcte 

Presentat 
i correcte 

Presentat i 
correcte 

 
Presentat i 
correcte 

Factura per 
import 
2.156,22€.  

 
Sí 
 

 
Sí 

 
AMPA El 
Palauet  
 

Presentat i 
correcte 

No fan 
difusió 

Presentat i 
correcte 

 
Presentat i 
correcte 

Factures per 
import de 
1.846,01€ 

 
Sí 

 
Sí 

AMPA INS 
Sunsi Mora 

Presentat i 
correcte 

Presentat 
i correcte 

Presentat i 
correcte 

Presentat i 
correcte 

Factures 
corresponents a 
l’exercici. 
Import € 

 
Sí 
 

 
No 

 
Sisè.- Atès que segons l’article 9 de la convocatòria, les documentacions seran 
estudiades i valorades per la regidoria corresponent, i vist el contingut dels 
documents presentats. 
 
Conclusió 
 
PRIMER.- L’entitat BJ Ensemble que ha rebut suport pel projecte d’equipació dels 
ballarins, ha presentat justificació conjunta amb el  projecte que té subvencionat per 
la Regidoria de Cultura, que serà qui efectuarà la revisió de la documentació 
justificativa. 
 
SEGON.- L’entitat INS Lluís Domènech i Montaner va obtenir subvenció per a tres 
projectes. Pel que fa al projecte Diada St. Jordi presenta justificants de despesa pel  
96% de l’import que caldria justificar. Del projecte Jornada esportiva, justifica un 
89% de l’import que caldria. Aquesta variació no afecta el criteri d’atorgament de la 
subvenció. 
TERCER.- L’entitat AMPA de l’ Escola Misericòrdia va obtenir subvenció per a dos 
projectes. Pel que fa al projecte Festa del Medi Ambient  presenta justificants de 
despesa pel  52,36% de l’import que caldria justificar. Aquesta variació no afecta el 
criteri d’atorgament de la subvenció. 
 
QUART.- Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar les 
següents subvencions, malgrat alguns defectes de forma en la documentació 
presentada per alguna de les entitats, i es proposa al departament d’intervenció que 
realitzi el pagament de les subvencions següents: 
 

Nom entitat Projecte  Subvenció 

 Escola Misericòrdia  
Activitat piscina 660,00 € 

Renovació i adquisició material informàtic 
660,00 € 

FEDAC Canet Projectes escola 363,00 € 

Institut Lluís Domènech i 
Montaner  

Jornada esportiva solidaria* 
286,30 €* 

Conferències, xerrades i tallers 
501,60 € 

Diada de St. Jordi* 352,44 €* 

Col·legi Yglesias  Calendari festiu escola (6) 
580,80 € 
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Escola Turó del drac  Foment de la competència TIC 
660,00 € 

INS Sunsi Mora Projecte esportiu de centre 
660,00 € 

AMPA Turó del drac Projecte patis 660,00 € 

AMPA Misericòrdia  
Festa del medi ambient 100,22€ * 

Servei acollida 422,40 € 

AMPA FEDAC Activitats de suport calendari festiu 
290,40 € 

AMPA INS LLDiM  Revista Ai Domènech 660,00 € 
Associació Ballet J 
Ensemble equipació ballarins ----------- 

AMPA El Palauet  Activitats anuals 396,00 € 

AMPA INS Sunsi Mora 
Ampliació fons bibliografic 

561,00 € 

Suport extraescolars 561,00 € 
 

• S’aplica la reducció de l’import segons la despesa justificada. 
 

Aquest és el meu informe que dono i signo i derivo a criteri superior” 
 
Vist l'informe de l'interventor que es transcriu a continuació: 
 

“Joan Méndez Martínez, Interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord amb 
allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel 
RDLeg. 2/2004, de 5 de març, té a bé emetre el següent: 

 
INFORME DE FISCALITZACIÓ 

99/2018 
 

ASSUMPTE: Liquidació de les subvencions d’ensenyament, convocatòria 
1/2017. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la proposta d'acord per la justificació de 
les subvencions de la convocatòria 1/2017, presentada per les entitats de l’àrea 
d’ensenyament. 

 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 

• Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 
de març. 
• Bases d'execució del pressupost de l'exercici. 
• Real Decreto 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local. 

 
B) Amb caràcter específic: 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local. 
• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
• Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. 
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
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general de subvencions. 
• Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 
25 de març de 2004. 

 
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2018 regulen en el capítol II 
del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP  
estableix el següent: 
 

«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia 
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL. 
• L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure. 
• En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa 
vigent. 
• Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
• Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en 
la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es 
dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària 
respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics. 
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius 
en la tramitació dels expedients corresponents. 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una 
altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels 
actes, documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, 
mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de 
verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el 
grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits. 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat 
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i 
conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les 
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.» 

 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a 
la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el 
crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a 
càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles 
pressupostàries de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 
163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en 
aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de 
la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest expedient. 
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Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació. 
Segons estableix l'article 185 del TRLHL: 
 

«1.-Dins de l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos correspondrà 
l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord 
amb l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 2. Correspondrà 
al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades de compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les facultats a que 
es refereixen els apartats anteriors es podran desconcentrar o delegar en els 
termes previstos per l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que s'hauran de 
recollir per cada exercici, en les bases d'execució del pressupost.» 
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i 
pagament de les subvencions en el seu article 34: 
«[...] 
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les d’atorgament 
directe, es tramitarà el reconeixement de l’obligació i s’expedirà el document “O” 
amb l’aprovació de la justificació de la subvenció. 
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la subvenció, es 
comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, en el moment en què 
s’acrediti que es compleixin els requisits establerts per percebre el pagament 
anticipat. 
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de control 
financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes establerts en la 
llei General de Subvencions i d'acord amb el Pla d'Auditories anual. 
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment 
establert en la Llei general de subvencions. Les quantitats a  reintegrar tindran la 
consideració d'ingressos de dret públic resultant per a la seva aplicació el que 
estableix la Llei general tributària. 
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de subvencions 
és la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la Junta de Govern 
serà competent per aprovar les justificacions i incoar els expedients de 
reintegrament.» 

 
 Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 38/2013, 
de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació del 
procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en aquest cas és 
la Junta de Govern. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que L'import de les despeses 
que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. No aplicable 
en aquesta fase. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. 
 
Segons consta en l'expedient, l'acord de Junta de Govern de 20 de desembre de 
2017, d'atorgament de les subvencions derivades de la convocatòria 1/2017, fou 
adoptat amb informe de fiscalització desfavorable, amb les següents conclusions: 
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«S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments 
assenyalats en l'apartat 4.1, apartats 4rt, i 4.2. apartats 2n, 5è i 6è. L'objecció fiscal 
formulada suspendrà la tramitació de l'expedient, d'acord amb l'article 216.2.c del 
TRLHL. De conformitat amb l'article 217.1 TRLHL correspon a l'Alcaldessa resoldre la 
discrepància.» 

 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. 
 
Consta informe de comprovació material efectuada per l’àrea responsable, la qual 
motiva la proposta de liquidació, i revocació i reintegrament. 
 
Aquesta comprovació material s’ha d’entendre  sense perjudici de les facultats de 
control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
Els extrems addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per 
expedients de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són els següents: 
 
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora prevegi 
que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes 
garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un extrem de 
comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes. 
 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase, entenem que 
aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de 
bestretes. 
 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 

L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 

 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, 
así como su forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en 
la Sección 3.ª del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre 
requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será 
necesario aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha 
rebasado el plazo de seis meses de validez. 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es realitzarà 
mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat col·laboradora 
no estiguin obligats a presentar les declaracions o els documents als que es refereixen 
aquestes obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els 
supòsits en què la presentació de declaració responsable substituirà a les 
certificacions. 
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de documentació, 
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s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida, que les entitats a les 
quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2016 estan al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions, 
l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant declaració responsable 
del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici dels procediments que es 
desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les 
dades de la base de dades nacional de subvencions.» 
 
Consta en l'expedient la declaració responsable aportada en el moment de presentar 
la sol·licitud, a més, s'ha pogut verificar el manteniment d'aquella condició. 
 
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del Reglament de 
la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del seguiment de la 
subvenció. 
 
D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es tramiti 
per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per l'òrgan 
encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest: 
 
a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la possibilitat 
de efectuar pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions de pagament 
posterior; 
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament 
de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les 
causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions; 
c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura 
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents 
d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció.» 
En l'expedient consta informe tècnic de valoració. 
 
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011, de 
que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament de les 
obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes concedits 
anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ FISCAL 
no suspensiva, pels incompliments assenyalats en l’apartat 4.1, sisè, d’acord amb allò 
previst en l’article 216.2.c del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per 
RDLeg. 2/2004, de 5 de març. 
 
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té 
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.» 

 

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol. 
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Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
ss. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Ensenyament, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificats els següents imports corresponents 
a subvencions ordinàries de la convocatòria 1/2017 del  programa 
d’ensenyament, atorgades per acord de Junta de Govern de 20 de desembre de 
2017: 
 
Nom d’entitat Nif Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

CEIP Misericordia Q5855712E Activitas piscina/material 
informàtic 

1.320,00 660,00 € 

Col.leg.St.Rosa Lima 
FEDAC 

G65058349 Projectes escola 363,00 ------------- 

Col.Yglesias F08981904 calendari festiu escola 6 580,80 290,40 € 

CEIP Turó del Drac S0800447E Foment de la coptència TIC 660,00 330,00 € 

Institut Sunsi Móra Canet 
de Mar 

Q0802000J Projecte esportiu centre 660,00 330,00 € 

AMPA Turó del Drac G64580731 Projecte Patis 660,00 330,00 € 

AMPA col.leg.Lima FEDAC G58987017 Activitats esport calendari festiu 290,40 145,20 € 

AMPA Institut IES 
Domenech 

G62243043 Revista Ai Domenech 660,00 330,00 € 

AMPA EBM Palauet G63993034 Ativitat anual 2016 396,00 198,00 € 

AMPA  Institut Sunsi Móra G66086752 Suport activits 
extraescolars/ampliació fons 
biblioteca 

1.122,00 561,00 € 

 
TERCER- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 2017, i que no 
s'han justificat correctament, segons el següent detall: 

 
A) Imports a revocar  

 

Nom d’entitat Nif Projecte 
Import a 

revocar 
Institut IES Domenech Q5850056B Jornades 

esportives/coferencies,tallers,xarrades
/diada Sant Jordi 

251,74 € 

AMPA CEIP Misericordia G62823323 Acollida matí/tarda-festa medi 
ambient 

91,18 € 
 

 
B) Incompliments que motiven revocació  

 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció 

Observacions 

Institut IES Domenech Q5850056B Jornades S'ha pogut verificar 1.885,73 € de 
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Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció 

Observacions 

esportives/coferencies,tall
ers,xarrades/diada Sant 
Jordi 

despeses presentades. 
 

AMPA CEIP Misericordia G62823323 Acollida matí/tarda-festa 
medi ambient 

S'ha pogut verificar 1.045,23€ de 
despeses presentades. 

 
QUART.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial un termini de 15 dies per efectuar al·legacions o aportar els 
documents que estimi oportuns. 
 
CINQUÈ - Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la 
base 12 de la convocatòria 1/2017, procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament 
justificada, segons el següent detall: 
 

Nom d’entitat Nif Projecte Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Liquidació a 
pagar 

CEIP Misericordia Q5855712E Activitas piscina/material 
informàtic 

1.320,00 € 660,00 € 660,00 € 

Col.leg.St.Rosa Lima 
FEDAC 

G65058349 Projectes escola 363,00 € ------------- 363,00 € 

Institut IES Domenech Q5850056B Jornades 
esportives/coferencies,tallers,xarr
ades/diada Sant Jordi 

1.194,60 € 597,30 € 345,57 € 

Col.Yglesias F08981904 calendari festiu escola 6 580,80 € 290,40 € 290,40 € 

CEIP Turó del Drac S0800447E Foment de la coptència TIC 660,00 € 330,00 € 330,00 € 

Institut Sunsi Móra Canet 
de Mar 

Q0802000J Projecte esportiu centre 660,00 € 330,00 € 330,00 € 

AMPA Turó del Drac G64580731 Projecte Patis 660,00 € 330,00 € 330,00 € 

AMPA CEIP Misericordia G62823323 Acollida matí/tarda-festa medi 
ambient 

613,80 € 306,90 € 215,72 € 

AMPA col.leg.Lima FEDAC G58987017 Activitats esport calendari festiu 290,40 € 145,20 € 145,20 € 

AMPA Institut IES 
Domenech 

G62243043 Revista Ai Domenech 660,00 € 330,00 € 330,00 € 

AMPA EBM Palauet G63993034 Ativitat anual 2016 396,00 € 198,00 € 198,00 € 

AMPA  Institut Sunsi Móra G66086752 Suport activits 
extraescolars/ampliació fons 
biblioteca 

1.122,00 € 561,00 € 561,00 € 

 
SISÈ.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions 
tributàries i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social. 
 
SETÈ.- Notificar el present acord, a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades dins la convocatòria 1/2017, programa d’ensenyament. 
 
VUITÈ.- Comunicar als departaments d’ensenyament, Intervenció i Tresoreria. 
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5.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL SUPERVISIÓ PER A 
RESPONSABLES TÈCNICS DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS ATORGAT EN EL 
MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” DINS EL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2018. 
 
Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social – Àrea d’Atenció a 
les persones. 
 
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 l’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i 
materials del Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de 
tres instruments principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i 
programes complementaris, els últims dels quals són instruments específics 
elaborats especialment per pal·liar els efectes econòmics derivats de situacions 
conjunturals i d’urgència. A l’efecte de configurar el règim regulador dels 
instruments de cooperació local i de la distribució dels recursos, el Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” estableix els principis 
generals que guien i orienten l’exercici de les competències en matèria de 
cooperació i assistència local de la Diputació de Barcelona, a més de tots els 
aspectes relatius a la gestió dels instruments de cooperació. Es tracta dels 
principis de transparència, bon govern, sostenibilitat, eficàcia, eficiència, 
orientats, aquests dos darrers, assolir la simplificació administrativa dels requisits 
i procediments a seguir per a l’atorgament dels ajuts. 
 
Atès que en data 5 de febrer, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. DE0147/2018 es 
va aprovar la sol.licitud de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran de l’Ajuntament 
de Canet de Mar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” i dins el Catàleg de serveis 2018 el següent recurs: 
 

Actuació Recurs Tipus de recurs 
Serveis Bàsics d’atenció 
social 

Supervisió per a 
responsables tècnics de 
Serveis socials bàsics 

Material 

 
Atès que en data 27 de juny de 2018 la presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació de Barcelona ha dictat un decret (número de registre 
6718/18), pel qual s’aprova la proposta de la Gerència de Serveis de Benestar 
Social, el text del qual, en la part que ens interessa, és el següent: 
 

1. “La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de 
desembre de 2017 va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, 
el seu règim i la convocatòria per a la consessió de recursos. 

2. Els ens locals relacionats a l’apartat primer de la part resolutiva han 
sol.licitat a la Diputació a través de l’aplicatiu Portal de Tràmits dels ens 
locals i altres administracions d’aquesta Diputació (PMT) la seva 
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cooperació i assistència per a l’actuació “Supervisió per a responsables 
tècnics de Serveis Socials Bàsics”. 

3. Vist que l’actuació sol.licitada es pot emmarcar en el recurs inclòs en el 
Catàleg: 

 
 
 

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs 
Supervisió per a 

responsables tècnics de 
Serveis Socials Bàsics 

Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 

 
4. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, aquest recurs es 

concedeix mitjançant el procediment de concessió directa amb 
concurrència. 

5. Revisada la sol.licitud, es considera que s’ha d’estimar, en complir els 
requisits de concessió preestablerts, tal i com es recull en l’informe 
d’instrucció elaborat a l’efecte. 

 
[...] 
 
Ens Local Requisits de concessió 
Ajuntament de Canet de Mar Existència d’obligació legal/art. 45 

de la Llei 12/2007 de serveis 
socials 

 
[...] 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es 
proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Concedir el recurs material consistent en la realització de serveis i 
activitats per a la realització de la següent actuació, en el marc del catàleg 
de serveis de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019: 
 

Ens NIF Actuació 

Núm. 
Regis
tre 

inicial 
PMT 

Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] 

Ajuntament 
de Canet de 

Mar 
P0803900J 

Supervisió per 
a responsables 

tècnicsde 
serveis socials 

bàsics 

1840
0094
44 

18/Y/249723 631,65€ 

 
Segon.- Establir que, atès que en la sol.licitud s’han definit l’abast i les 
condicions de transferència del recurs per part de la Diputació, i la consessió 
es correspon íntegrament amb la sol.licitud, aquest es considera acceptat 
implícitament per l’ens destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot 
procedir a l’adopció dels actes corresponents per dur a terme l’execució de 
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l’actuació. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer.- [...] 
 
Quart.- Aprovar la contractació d’un total de 110 hores de supervisió de 
responsables de serveis socials, de les quals 66 aniran a càrrec de l’empresa 
Comuco SCCL, i 44 seran a càrrec de l’associació per a la innovació 
organitzativa i social INNOVA [...]. 
 
Cinquè.- Establir les següents condicions d’execució dels treballs per part 
de l’adjudicatari del contracte: 
 

a) Descripció dels treballs a realitzar: 
El /la professional de l’empresa contractada caldrà que:  
Realitzi el nombre d’hores de supervisió acordat. 
Elabori un informe d’avaluació anual de treball 
Es coordini amb l’ens local esmentat a l’apartat primer de la part 
resolutiva per establir l’horari i el lloc de les sessions 
contractades. 

[...] 
b) Durada i termini del contracte: 

El termini per a la realització de l’encàrrec serà des de l’aprovació 
del contracte i fins el 31 de març de 2019. 
 

[...] 
 
Vuitè.- Notificar aquesta resolució en la part que afecta als interessats.” 

 
En virtut de tot això, 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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, dins el Catàleg de Serveis 
2018, segons el detall següent: 
 

Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Aportació de 
la Diputació 

(EUR) 

Ajuntament de Canet de 
Mar P0803900J 

Supervisió de 
responsables 

tècnics de 
serveis socials 

bàsics 

18/Y/249723 631,65€ 

 
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. 
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6.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS 
DE CANET DE MAR, CALELLA, PINEDA DE MAR, SANT CEBRIÀ DE 
VALLALTA, SANT POL DE MAR I TORDERA PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROJECTE CONJUNT “CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES 
(CLSE) DE CALELLA, CANET DE MAR, PINEDA DE MAR I TORDERA, 2018. 
ATENCIÓ I SUPORT INTEGRAL A L’EMPRESA I L’EMPRENEDORIA” 
 
Atès que el món local ha estat i continua sent un dels principals agents en la 
promoció econòmica del territori, malgrat al seu paper no ha estat mai 
suficientment reconegut ni valorat. 
 
Atès que amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la 
normativa en cada moment, els ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant en 
la prestació de serveis a les persones emprenedores i empreses, tot i fer-ho amb 
recursos escassos i excessivament condicionats per convocatòries, tant en la seva 
finalitat com temporalitat. 
 
Atès que, com a conseqüència, el sistema pel qual s’han prestat en molts casos 
aquests serveis, basat en nombroses ocasions en el voluntarisme i una visió 
estrictament municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament ineficient i 
amb un impacte clarament millorable, i ha estat superat per les circumstàncies i els 
canvis en els models econòmics. 
 
Atès que l’àmbit local continua sent per molts motius, l’àmbit de referència idoni per 
la prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així com 
per l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la qualitat de 
vida dels seus habitants. 
 
Atès que d’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar 
sent dos dels pilars en què es recolzen les polítiques de suport a les persones 
emprenedores i empreses. 
 
Atès que es fa imprescindible posar en el focus d’atenció de la prestació dels serveis 
en el beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora o empresa, amb l’objectiu 
de millorar l’impacte de les polítiques realitzades. 
 
Atès que, tanmateix, l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i 
les empreses ha d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de 
serveis ofert pels ajuntaments que requereix d’una major dimensió i especialització. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta amb relació al finançament del món 
local, i per tant, davant l’escassetat de recursos, és encara més necessari 
implementar fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. És per tot això que 
es fa necessari escalar de forma més eficient la prestació de determinats serveis, 
cercant la racionalitat territorial i sent la supramunicipalitat una de les eines que ho 
ha de permetre. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de 
Pineda de Mar i l'Ajuntament de Tordera disposen de Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (en endavant, CLSE), que per definició presten serveis d’assessorament, 
formació i consolidació a les persones emprenedores i empreses, entre d’altres, del 
seu municipi. 
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Atès que tots quatre, coneixedors de les prestacions de serveis de cada municipi 
estan interessats en el fet que les persones emprenedores i les empreses del seu 
municipi puguin rebre els serveis necessaris per satisfer i ampliar les seves 
necessitats.  
 
Atès que en el marc del Pla "Xarxa de Govern Local 2016-2019", els ajuntaments de 
Canet de Mar, Calella, Pineda de Mar i Tordera han formulat sol·licitud al Catàleg de 
Serveis 2018 d'una acció conjunta denominada ‘Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 2018. Atenció i 
suport integral a l’empresa i l’emprenedoria’, inclosa dins del programa de Polítiques 
de Teixit Productiu, recurs Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE).  
 
Atès que, així mateix, per tal d’ampliar cobertura al territori, els ajuntaments de 
sant Pol de Mar i de Sant Cebrià de Vallalta, els quals no disposen de CLSE i són 
coneixedors dels serveis que es presten en l’àmbit de l’emprenedoria i l’empresa als 
ajuntaments esmentats anteriorment, signen conveni amb l’Ajuntament de Tordera, 
per tal que els seus usuaris (persones emprenedores i empreses) puguin rebre els 
serveis prestats pels CLSE de Calella, Canet, Pineda de Mar o Tordera. 
 
Atès que l’ens gestor serà l’Ajuntament de Tordera i els ens executors seran 
l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Ajuntament de Pineda de 
Mar. Els ajuntaments de Sant Cebrià de Vallalta i de Sant Pol esdevenen ens 
beneficiaris dels serveis prestats pels altres quatre ajuntaments, en tant que podran 
derivar als seus usuaris a aquests com a beneficiaris finals d’assessorament, 
formació, consolidació o aquells que es prestin en el marc dels CLSE, així mateix 
esdevindran també un canal de difusió de les activitats que duguin a terme. 
 
Vista la memòria justificativa de data 27 de juny de 2018, que consta a 
l’expedient, i de la qual destaquen els aspectes següents: 
 

- Pel que fa a l’aportació dels recursos financers: 
o El cofinançament de 9.000 euros per part de l’Ajuntament de Canet 

de Mar no suposa cap aportació econòmica, ja que es cofinança 
amb el cost salarial de la persona tècnica destinada al 
desenvolupament del projecte. 

- Pel que fa a l’impacte econòmic: 
o La signatura d’aquest conveni permet un ingrés a l’Ajuntament de 

Canet de Mar de 27.000,00 euros per part de la Diputació de 
Barcelona 

 
Vist l’informe favorable jurídic emès per la Secretaria en data 5 de juliol de 2018, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Canet de Mar, Calella, 
Tordera i Pineda de Mar, que consta com a annex a aquesta proposta, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica i 
Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre els ajuntaments de 
Canet de Mar, Calella, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i 
Tordera en el marc de les polítiques de teixit productiu del catàleg de serveis 
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2018, pla de mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, referent a 
l’actuació emmarcada dins del recurs centres locals de serveis a les empreses 
(CLSE) i a l’actuació que porta per nom: “Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 2018. Atenció 
i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria. Codi actuació: 18/Y/255606. 
 
SEGON.- Nomenar la tècnica municipal d’Autoempresa com a representant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar a la comissió de seguiment d’aquest conveni. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords als ajuntaments de Calella, Pineda de Mar i 
Tordera, a la Diputació de Barcelona, així com comunicar-los a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals a tots els efectes. 
 
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. 
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, 
L’AJUNTAMENT DE CALELLA, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, 
L’AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, L’AJUNTAMENT DE SANT 
POL DE MAR I L’AJUNTAMENT DE TORDERA EN EL MARC DE LES 
POLÍTIQUES DE TEIXIT PRODUCTIU DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2018, PLA 
DE MANDAT 2016-2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, REFERENT AL 
RECURS CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESE (CLSE) I  A 
L’ACTUACIÓ QUE PORTA PER NOM: “CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES 
EMPRESES (CLSE) DE CALELLA, CANET DE MAR, PINEDA DE MAR I 
TORDERA, 2018. ATENCIÓ I SUPORT INTEGRAL A LEMPRESA I 
L’EMPRENEDORIA. Codi Actuació: 18/Y/255606 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
AJUNTAMENT DE CALELLA, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa, Sra. 
Montserrat Candini i Puig 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa, Sra. 
Blanca Arbell i Brugarola 
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, representat per l’Il·lustríssim Alcalde, Sr. 
Xavier Amor i Martín. 
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, representat per la Il·lustríssima 
Alcaldessa,  Sònia Scafa Àlvarez  
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa, 
Montserrat Garrido Romera. 
 AJUNTAMENT DE TORDERA, representat per l’Il·lustríssim Alcalde, Sr. Joan 
Carles Garcia i Cañizares. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El món local ha estat, i continua essent, un dels principals agents de la 
promoció econòmica del territori, malgrat el seu paper no hagi estat mai 
suficientment reconegut ni valorat. 
 
Amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la 
normativa en cada moment, els ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant 
en la prestació de serveis a les persones emprenedores i a les empreses, tot i fer-
ho amb recursos escassos i excessivament condicionats per convocatòries tant en 
la seva finalitat com temporalitat. 
 
Com a conseqüència, els sistema pel qual s’han prestat en molts casos aquests 
serveis, basat en nombroses ocasions en el voluntarisme i una visió estrictament 
municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament ineficient i amb un 
impacte clarament millorable, i h a estat superat per les circumstàncies i els 
canvis en els models econòmics. 
 
II. L’àmbit local continua essent, per molts motius, l’àmbit de referència idoni 
per la prestació de determinats serveis a les persones emprenedores i a les 
empreses, així com per l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori 
i millorin la qualitat de vida dels seus habitants. 
 
D’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar essent 
dos dels pilars en què es recolzen les polítiques de suport a les persones 
emprenedores i a les empreses. 
 
III. Es fa imprescindible posar el focus d’atenció a la prestació dels serveis en 
el beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora o l’empresa, amb  l’objectiu 
de millorar l’impacte de les polítiques realitzades. 
 
Tanmateix, l’evolució de les necessitats de la persona emprenedora i les 
empreses ha d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de 
serveis ofert pels ajuntaments que requereix d’una major dimensió i 
especialització. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació al finançament del món 
local i, per tant, davant l’escassetat de recursos, és encara més necessari 
implementar fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. És per tot això, 
que es fa necessari escalar de forma més eficient la prestació de determinats 
serveis, cercant la racionalitat territorial i essent la municipalitat una de les eines 
que ho ha de permetre. 
 
IV. Que l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament 
de Pineda de Mar i l’Ajuntament de Tordera, disposen de Centres Locals de 
Serveis a les Empreses (en endavant CLSE), que per definició presten serveis 
d’assessorament, formació i consolidació a les persones emprenedores i a les 
empreses, entre d’altres, del seu municipi. 
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Tots quatre, coneixedors de les prestacions de serveis de cada municipi estan 
interessats en que les persones emprenedores i les empreses del seu municipi 
puguin rebre els serveis necessaris per satisfer i ampliar les seves necessitats. 
 
V. En el marc del Pla “ Xarxa de Govern Local 2016-2019”, els Ajuntaments 
de Canet de Mar, Calella, Pineda de Mar i Tordera, han formulat sol·licitud al 
Catàleg de Serveis 2018 d’una acció conjunta denominada “Centres Locals de 
Serveis a les Empreses (CLSE) de Calella, Canet de Mar, Pineda de Mar i Tordera, 
2018. Atenció i suport integral a l’empresa i a l’emprenedoria”, inclosa dins del 
programa de polítiques de Teixit productiu, recurs Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (CLSE). 
 
Així mateix, per tal d’ampliar cobertura al territori, els Ajuntaments de Sant Pol 
de Mar i de Sant Cebrià de Vallalta, no disposant de CLSE i essent coneixedors 
dels serveis que es presten en l’àmbit de l’emprenedoria i l’empresa als 
Ajuntaments esmentats anteriorment, signen conveni amb l’Ajuntament de 
Tordera, per tal que els seus usuaris (persones emprenedores i empreses) puguin 
rebre els serveis prestats pels CLSE de Calella, Canet, Pineda de Mar o Tordera.   
 
L’ens gestor serà l’Ajuntament de Tordera i els ens executors seran l’Ajuntament 
de Calella, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Ajuntament de Pineda de Mar. Els 
Ajuntaments de Sant Cebrià de Vallalta i de Sant Pol, esdevenen ens beneficiaris 
dels serveis prestats pels altres quatre Ajuntaments, en tant que podran derivar 
als seus usuaris a aquests com a beneficiaris finals d’assessorament, formació, 
consolidació o aquells que es prestin en el marc dels CLSE, així mateix 
esdevindran també un canal de difusió de les activitats que es realitzin. 
 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte 
 
L’objecte del present conveni, doncs, és regular les relacions que s’establiran 
entre els quatre Ajuntaments, beneficiaris de la subvenció, en la gestió, execució i 
justificació tècnica i econòmica d’aquesta subvenció, i regular la prestació de 
servei i difusió d’activitats., entre els usuaris finals de l’Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i no vinculada a la part 
econòmica. 
 
SEGON.-Compromisos de les parts 
 
L’Ajuntament de Tordera prestarà els serveis de CLSE que no es prestin als CLSE 
de Calella, Canet i Pineda de Mar, així mateix prestarà els serveis del seu CLSE a 
les persones emprenedores i empreses dels municipis de Sant Cebrià de Vallalta i 
de de Sant Pol de Mar i incorporarà com a àmbit territorial de les seves 
actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
L’Ajuntament de Calella prestarà els serveis de CLSE que no es prestin als CLSE 
de Canet, Pineda de Mar i Tordera, així mateix  prestarà els serveis del seu CLSE 
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a les persones emprenedores i empreses dels municipis de Sant Cebrià de Vallalta 
i de de Sant Pol de Mar i incorporarà com a àmbit territorial de les seves 
actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar prestarà els serveis de CLSE que no es prestin als 
CLSE de Calella, Pineda de Mar i Tordera, així mateix prestarà els serveis del seu 
CLSE a les persones emprenedores i empreses dels municipis de Sant Cebrià de 
Vallalta i de de Sant Pol de Mar i incorporarà com a àmbit territorial de les seves 
actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
L’ajuntament de Pineda de Mar prestarà els serveis de CLSE que no es prestin als 
CLSE de Calella, Canet de mar i Tordera, així mateix prestarà els serveis del seu 
CLSE a les persones emprenedores i empreses dels municipis de Sant Cebrià de 
Vallalta i de de Sant Pol de Mar i incorporarà com a àmbit territorial de les seves 
actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
Totes les parts conveniades difondran entre els habitants i les empreses del seu 
municipi les activitats del CLSE que es presten des dels CLSE de Calella, Canet de 
Mar, Pineda de Mar i Tordera, respectivament, i derivaran els potencials usuaris 
d’aquestes activitats, comprometent-se a no duplicar cap dels serveis o activitats 
existents. 
 
L’Ajuntament de Tordera és qui té la capacitat de decisió en relació a la 
planificació, organització i realització de tots els serveis i activitats del CLSE, sens 
detriment de les propostes o suggeriments que puguin realitzar des dels CLSE 
dels Ajuntaments de Calella, Canet de Mar, i Pineda de Mar i les dels Ajuntaments 
de Sant Cebrià de Vallalta i de Sant Pol de Mar. 
 
TERCER.-  Comissió de seguiment 
 
Es crearà una comissió de seguiment amb, com a mínim, un representant de cada 
entitat, que es reunirà cada vegada que sigui requerit per una de les quatre 
entitats executores i, com a mínim un cop l’any, per fer la valoració corresponent 
del conveni de col·laboració així com per abordar qualsevol qüestió que es 
consideri d’interès per al seu desenvolupament. 
 
QUART.- Aportació econòmica. Repercussió econòmica de la subvenció 
rebuda i criteris per a la justificació tècnica i econòmica 
 
La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 d’abril de 
2018, va aprovar l’atorgament de 108.000,00€ a l’Ajuntament de Tordera per al 
finançament de l’actuació Centres locals de Serveis a les empreses de Calella, 
Canet de mar, Pineda de Mar i Tordera. 
 
L’Ajuntament de Tordera, actuant com a ens gestor de la subvenció, rebrà, un 
cop justificada l’acció, l’import de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona (108.000,00€). 
 
Codi 
actuació 

Cost total actuació Import 
subvencionat 

Import total a cofinançar 

18/Y/255606 144.000,00€ 108.000,00€ 36.000,00€ 
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Un cop justificada la subvenció, l’Ajuntament de Tordera aportarà les següents 
aportacions als Ajuntaments que actuen com a ens executors, segons quadre 
adjunt.  
 
DISTRIBUCIÓ PER AJUNTAMENT CONVENIAT 
 

NOM AJUNTAMENT PERCENTATGE 
SUBVENCIÓ 

Import 
subvencionat 

Import a 
cofinançar 

Import a 
justificar 

Ajuntament de Calella 25% 27.000,00 9.000,00€ 36.000,00€ 
Ajuntament de Canet 
de Mar 

25% 27.000,00 9.000,00€ 36.000,00€ 

Ajuntament de Pineda 
de Mar 

25% 27.000,00 9.000,00€ 36.000,00€ 

Ajuntament de 
Tordera 

25% 27.000,00 9.000,00€ 36.000,00€ 

Total 100% 108.000,00€ 36.000,00€ 144.000,00€ 
 
En el cas que algun o tots els ens executors no justifiquin la totalitat de l’import 
concedit, havent-se presentat la justificació final de l’actuació, la Diputació 
procedirà a la reducció de l’import atorgat. 
 
L’ens gestor rebrà un import minorat i aquest aplicarà la reducció de l’import 
segons el percentatge de participació i la justificació feta per cadascun dels ens, 
aplicant la reducció a l’ens que no l’hagi justificat en la seva totalitat. 
 
Aquestes quantitats podran ser ajustades, si les parts ho acorden, en funció del 
pla d’activitats del CLSE i/o liquidació del pressupost mateix. 
 
Tal i com preveu l’article 30 del règim regulador del Catàleg de Serveis de l’any 
2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019: 
 
- L’Ajuntament de Tordera presentarà el model normalitzat de justificació de 
despeses per l’import total de l’ajut. En la documentació justificativa es 
relacionaran les despeses de cada ens executor (Ajuntament de Calella, Canet de 
Mar i Pineda de Mar), certificades. 
- L’Ajuntament de Tordera, com a ens gestor, adquireix el compromís de 
transferir als ens executors (Ajuntament de Calella, Canet de Mar i Pineda de 
Mar) la seva part de l’aportació de la Diputació en el termini màxim de tres 
mesos, a comptar des que la Diputació faci efectiu el pagament. 
 
Queden exempts d’aquest apartat els Ajuntaments de Sant Pol i de Sant Cebrià 
de Vallalta, en tant que són ajuntaments beneficiaris de les actuacions que es 
realitzin des de qualsevol dels quatre CLSE subvencionats.  
 
CINQUÈ.- Vigència 
 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i té vigència fins que la 
Diputació de Barcelona hagi acceptat la justificació tècnica i econòmica del 
projecte i hagi transferit la subvenció a l’ens gestor i aquest hagi fet l’aportació 
corresponent a cada ens executor. 
 
SISÈ.- Dades de caràcter personal i confidencialitat 
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Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes 
al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal; RD 1720/2007, de 21 de desembre, de desplegament de la llei orgànica 
anteriorment esmentada en tot allò que no es contradigui amb el Reglament 
Europeu assenyalat i amb qualsevol altra normativa que en el futur es pugui 
promulgar sobre la matèria. 
 
Les parts s'obliguen a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre 
tota la informació de les persones emprenedores i empreses participants en els 
diferents serveis i activitats. 
 
SETÈ.- Resolució. 
 
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 
 
- Per la realització del seu objecte. 
- Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes 

objectives. 
- Per mutu acord de les parts. 
- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el 

compliment de les seves previsions. 
- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts 

interessades. 
- Qualsevol altre determinada per la legislació vigent. 

 
VUITÈ.- Règim jurídic. 
 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i el desenvolupament, per 
les presents clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes pels articles 108 a 
112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya així com pels articles 303 a 311 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
NOVÈ.- Jurisdicció. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin 
sorgir en la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos 
necessari, es podran acollir als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós 
Administrativa que corresponguin. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, 
per quadruplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA LÍNIA ELÈCTRICA DE 
MITJA TENSIÓ A INSTAL.LAR AL CARRER DEL MAR, CARRER VERGE DE LA 
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MERCÈ, CARRER XARÓ BAIX I CARRER GIRONA PER UNIÓ AMB EL CD 
MT43670 A REFORMAR. 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 5 de 
març de 2018 (núm. de registre 1497/2018) mitjançant la qual sol.licitava 
llicència per a la instal.lació d’una línia elèctrica de mitja tensió als carrers del 
Mar, Verge de la Mercè, Xaró Baix i Girona de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal en data 9 de maig de 2018, i amb 
les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL   
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ LÍNIA ELÈCTRICA  DE MITJA 
TENSIÓ 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 
LOCALITZACIÓ: C/del Mar, c/Verge de la Mercè, c/Xaro Baix i c/Girona 
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
 

  
 
 
 
 

 
Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, la tècnica que 
subscriu l'informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 

1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 

mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M..  

4 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic 
rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. S’haurà de col·locar 
la senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

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

6 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura 
circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció 
del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar 
senyalització lluminosa en horari nocturn. 

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

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

9 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents per tal de no 
interrompre el tràfic de vehicles. 

10 Caldrà ubicar el nou suport a la zona de la vorera més propera possible de la façana de 
la finca per tal de permetre l’accessibilitat de les persones per la vorera. 

Ref., Exp: 84ZBY2, 227358 
Reg. Entr. 1497 
Data 5-03-2018 
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11 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis 
tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, 
telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als 
efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a 
l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar. 

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

13 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

de 60 € per a les obres executades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. al nostre 
municipi. 

15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 4% 
pressupost es de 372,24 €, amb import de Preu d’Execució de Material de 9.0306,00€. 

16 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i la Policia Local. 
18 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a 

la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera 
Ocupació. 

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

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

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans 
de compra del formigó. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 145 metres lineals. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
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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. 
114/2016, de 10 de febrer, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia d’Urbanisme i Ensenyament, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 
per a la instal.lació d’una línia elèctrica de mitja tensió als carrers del Mar, 
Verge de la Mercè, Xaró Baix i Girona de Canet de Mar, amb els 
condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyer municipal de data 9 de maig 
de 2018 i que s’expressen al document de la llicència. 
 
SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60.-€ i s’han fet 
efectius l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per un import 
de 372,24.-€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21.-€ en 
concepte de taxes urbanístiques. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a tots els interessats i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 
 
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. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A L’ARRANJAMENT 
DE FAÇANA, AL SR. xxx ACTUANT EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI UBICAT AL C/MANUEL 
BUSQUETS, XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en nom i representació de la Comunitat 
de Propietaris del C/Manuel Busquets, XX, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a l’arranjament de façana al C/Manuel Busquets, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 21 de juny de 2018, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en arranjar la façana 
amb instal·lació de bastida, al carrer Manuel Busquets, XX.  
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 5.000,00 € (IVA exclòs). En aquest sentit, indicar, 
que el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a 
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres és de 4.132,80 € 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, 
per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres menors amb 
les següents condicions: 
 
• No es tocarà cap element estructural. 
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• L’acabat del parament de façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color 
blanc o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.”  

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 27 de juny de 2018, el contingut del qual 
és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 21/06/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de façana amb instal·lació de bastida al carrer Manuel Busquets, XX, 
sol·licitada pel senyor xxx de l’Administració de finques PAP, actuant en nom i 
representació de la Comunitat de propietaris de l’immoble de referència, s’emet el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
A l’informe tècnic de data 21/06/2018 es posa de manifest que les obres previstes 
s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, si bé imposa unes 
condicions a tenir en compte en el desenvolupament de l’obra.  
 
Tercer.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta acreditat a 
l’expedient que en data 06/06/2018 s’ha efectuat la liquidació per import de 168,21 
euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
- Amb sol·licitud de llicència prèvia:  168,21 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a 
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els 
coeficients correctors que s’hi detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 21/06/2018, el pressupost de les obres, 
d’acord amb la documentació aportada juntament amb la sol·licitud, puja a la 
quantitat de  5.000,00 € (IVA exclòs) i el pressupost de referència (PR) que resulta 
d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost és 
de 4.132,80 €, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte és el que 
resulta del càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus Total 

5.000,00 € 4% 200,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que el dia 06/06/2018 es va efectuar l’ingrés d’aquest 
import. 
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Pel que fa els imports de les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de 
la construcció, són les que resulten dels càlculs següents: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 100,00 € 

Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 150,00 € 

Consta a l’expedient que en data 06/06/2018 s’ha efectuat el dipòsit d’aquests 
imports. 
 
Quart.- 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”. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de signatura electrònica 
s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, 
amb les condicions esmentades a l’informe tècnic de data 21/06/2018.” 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
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. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Ensenyament, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. xxx, actuant en nom i 
representació de la Comunitat de Propietaris del C/Manel Busquets, xx, per a 
l’arranjament de façana,  sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les següents condicions: 
 

• No es tocarà cap element estructural. 
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• L’acabat del parament de façana serà com a mínim arrebossat i pintat de 
color blanc o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el 
material utilitzat haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama 
de colors.”  

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos-cents euros (200,00€) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims 
d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de cent euros  (100,00€) i la fiança de residus de 
construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€). Aquestes fiances es 
retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver 
dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, 
ho haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, 
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb 
el que disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
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.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A L’ADMINISTRACIÓ DE 
FINQUES PERE PLANAS, SL, ACTUANT EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/NARCÍS MONTURIOL, XX, PER A LA 
REPARACIÓ DE COBERTA DE BALCONS. 
 
Vista la instància presentada per l’Administració de finques Pere Planas, SL, 
actuant en nom i representació de la Comunitat de Propietaris del C/Narcís 
Monturiol, XX, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a la 
reparació de coberta de balcons. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 25 de juny de 2018, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol.licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la reparació de la 
coberta dels balcons de l’immoble situat al C/Narcís Monturiol, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol.licitud, puja a la quantitat de 2.650,00 (IVA exclòs). 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, 
per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol.licitud de llicència d’obres menors amb 
les següents condicions: 
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L’acabat dels paraments exteriors serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc 
o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat haurà de ser 
exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors. 
 
En el cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, 
caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
 
Finalment, pel que fa a la liquidació  de  l’impost s/construccions, instal.lacions i 
obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha 
contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres, per tant, per al 
càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitzarà el pressupost presentat amb la 
sol.licitud.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 27 de juny de 2018, el contingut del qual 
és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 25/06/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reparació 
de la coberta dels balcons de l’immoble situat al carrer Narcís Monturiol, XX, 
sol·licitada per la Comunitat de propietaris de l’immoble de referència, s’emet el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.- D’acord amb el que preveu l’article 3.1) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), 
tenen capacitat d’obrar davant les administracions públiques, entre d’altres, les 
persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes 
civils. 
 
Segons estableix l’article 5.1 de la mateixa Llei, els interessats amb capacitat d’obrar 
poden actuar per mitjà d’un representant, i s’han d’entendre amb aquest les 
actuacions administratives, excepte en cas de manifestació expressa en contra de 
l’interessat. 
 
L’apartat 3 del mateix article estableix l’obligatorietat d’acreditar la representació per 
formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, 
interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en nom d’una altra persona. 
 
En el cas present, la sol·licitud la presenta una persona jurídica, l’administració de 
finques Pere Planas, SL, en nom de la Comunitat de propietaris de l’immoble de 
referència, si bé no s’acompanya cap document que acrediti la representació de qui 
signa la sol·licitud de llicència que, per altra banda, no s’identifica, ni el títol que li 
confereixi la representació de la Comunitat. 
 
No obstant això, 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 (article 5.6 LPACAP). 
 
Segon.- A l’informe tècnic de data 25/06/2018 es posa de manifest que les obres 
previstes s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, si bé imposa 
un seguit de condicions a tenir en compte en el desenvolupament de l’obra.  
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Tercer.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta acreditat a 
l’expedient que en data 08/06/2018 s’ha efectuat la liquidació per import de 168,21 
euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
- Amb sol·licitud de llicència prèvia:  168,21 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a 
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els 
coeficients correctors que s’hi detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 25/06/2018, el tipus d’obra proposada és 
d’una modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost per la qual cosa per al càlcul del pressupost 
de referència (PR) s’ha utilitzat el pressupost presentat amb la sol·licitud, de manera 
que l’import a liquidar per aquest concepte és el que resulta del càlcul següent: 
 
 

Pressupost Tipus Total 

2.650,00 € 4% 106,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que el dia 08/06/2018 es va efectuar l’ingrés d’aquest 
import. 
 
Pel que fa els imports de les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de 
la construcció, són les que resulten dels càlculs següents: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 60,00 € 

Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 150,00 € 

Consta a l’expedient que en data 08/06/2018 s’ha efectuat el dipòsit d’aquests 
imports. 
 
Quart.- 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”. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de signatura electrònica 
s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, 
amb les condicions esmentades a l’informe tècnic de data 25/06/2018, si bé abans 
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de la concessió de la llicència caldrà 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.” 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
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. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a l’Administració de Finques Pere 
Planas, SL, en representació de la Comunitat de Propietaris del C/Narcís Monturiol, 
XX, per a la reparació de balcons, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les següents condicions: 
 

L’acabat dels paraments exteriors serà com a mínim arrebossat i pintat de 
color blanc o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el 
material utilitzat haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama 
de colors. 

 
En el cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cent-sis euros (106,00€) i per taxes urbanístiques 
la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60€) i la fiança de residus de 
construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€). Aquestes fiances es 
retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver 
dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, 
ho haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, 
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb 
el que disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
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 
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en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
10.- ACORD EXECUCIÓ SENTÈNCIA NÚM. 138/2018, PROCEDIMENT 
ABREUJAT 73/2017-DF, INTERPOSAT PER VALERI CONSULTORS 
ASSOCIATS, SRL 
 
Vista la Sentència núm. 138/2018, de data 30 de maig de 2018, segons la qual el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en relació al Procediment 
abreujat núm. 73/2017- DF, interposat per VALERI CONSULTORS ASSOCIATS, 
SRL, contra la desestimació per silenci de reclamació realitzada per l’actora, el dia 
18 d’octubre de 2016 a l’Ajuntament de Canet de Mar, estimant el recurs 
contenciós-administratiu interposat per VALERI CONSULTORS ASSOCIATS, SRL, 
sol·licitant el pagament dels costos de l’aval que va haver de constituir i que 
ascendeixen a 5.337,08 euros, disposant el pagament d’aquesta quantitat més 
interessos legals des de la reclamació en via administrativa. 
 
Atès que els interessos legals meritats entre la data en què s’interposà reclamació 
administrativa, i la data en la qual està previst ordenar el pagament, ascendeixen 
a 280,21 euros. 
 
Principal 
(en 
euros) 

Data inicial Data final Dies Tipus 
(%) 

Interessos 
(en 
euros) 

5.337,08 18/10/2016 31/12/2016 75 3,00 32,81 
5.337,08 01/01/2017 31/12/2017 365 3,00 160,11 
5.337,08 01/01/2018 18/07/2018 199 3,00 87,29 
  
 Total 280,21 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Abonar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, la 
quantitat de 5.337,08 EUR, més 280,21 EUR en concepte d’interessos legals des 
de la reclamació en via administrativa, en execució de la sentència dictada per 
JCA núm. 11 de Barcelona en el Procediment abreujat núm. 73/2017- DF, 
interposat per VALERI CONSULTORS ASSOCIATS, SRL, contra la desestimació per 
silenci de reclamació realitzada per l’actora, el dia 18 d’octubre de 2016 a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació en favor de 
VALERI CONSULTORS ASSOCIATS SRL, amb endossament al JCA núm. 11 de 
Barcelona, pel concepte referit en el punt anterior, i per import total de 5.617,29 
EUR, comprensiu de principal i interessos legals, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 11 92000 22699, del vigent pressupost general de la Corporació 
(op. 220180007233). 
 
TERCER.- Notificar la present resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
11 
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de Barcelona, a l’interessat i comunicar-la la Tresoreria i a la Intervenció 
municipals.  
 
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. 
 
11.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 9 AL 15 DE JULIOL 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 937 AL 971) 
 

Num. Data Títol 

DE0972/2018 09/07/2018 Contractació servei 2 topogràfics entorn del mercat i 
carrer Clausell de Canet de Mar 

DE0973/2018 09/07/2018 Anul.lació baixa d'ofici - xxx 

DE0974/2018 09/07/2018 Anul.lació baixa d'ofici – xxx 

DE0975/2018 09/07/2018 Anul.lació baixa d'ofici - xxx 

DE0976/2018 09/07/2018 Incoació expedients vehicles abandonats 

DE0977/2018 09/07/2018 Concessió excedència voluntària Sra. Xxx 

DE0978/2018 09/07/2018 TRE 2018 038 obertura compte corrent 

DE0979/2018 09/07/2018 Contractació servei manteniment ascensors 
aparcament Riera Gavarra 

DE0980/2018 09/07/2018 Concessió parades plaça Mercat Municipal 

DE0981/2018 09/07/2018 Aprovació triennis mes de juliol 

DE0982/2018 09/07/2018 TRE 2018 037 relació de pagaments 05-07-2018 

DE0983/2018 09/07/2018 Ocupació via públic Canet Rock establiment el Rebost 

DE0984/2018 09/07/2018 Ocupació via pública confeccions Ample 33 

DE0985/2018 09/07/2018 WTP – incoació manca d’identificació - 09/07/2018 

DE0986/2018 09/07/2018 WTP – acord incoació - 09/07/2018 

DE0987/2018 09/07/2018 Autorització celebració acte polític Ciutadans 

DE0988/2018 09/07/2018 WTP – proposta sanció - 09/07/2018 

DE0989/2018 09/07/2018 Incoació expedient responsabilitat patrimonial Sra. 
xxx 

DE0990/2018 10/07/2018 Rectificació error DE0883/2018 de 22 de juny, 
contractació custòdia de dades en búnquer 

DE0991/2018 10/07/2018 MC 23/2018 transferència de crèdits Informàtica, 
Recursos Humans, Policia Local 

DE0992/2018 10/07/2018 Manament a justificar mostra de dansa 

DE0993/2018 11/07/2018 Dinar Associació del Ballet Juvenil Ensemble a envelat 

DE0994/2018 12/07/2018 Sol·licitud targeta aparcament individual per a 
persones amb discapacitat Sr. xxx 
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DE0995/2018 12/07/2018 Sol·licitud targeta aparcament individual per a 
persones amb discapacitat Sr. xxx 

DE0996/2018 12/07/2018 Ccanvi de nom activitat Mar Blau 

DE0997/2018 12/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit 18-205780 

DE0998/2018 12/07/2018 WTP – acord incoació - 11/07/2018 

DE0999/2018 12/07/2018 Anul.lació baixa d'ofici – xxx 

DE1000/2018 12/07/2018 Autorització OVP Rifa Modernista 

DE1001/2018 12/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 105772 

DE1002/2018 12/07/2018 Resolució expedient responsabilitat patrimonial xxx 

DE1003/2018 12/07/2018 Contractació subministrament circuit "street workout" 
a la platja de Canet de Mar 

DE1004/2018 12/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit 18-204081 

DE1005/2018 12/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit 104900 

DE1006/2018 13/07/2018 Autorització gaudi independent de la cinquena 
setmana paternitat del sr. xxx 

[ 
 
 
 
12.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
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 
consideració dels presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
 
12.1.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/31/2018 de data 25 de juliol de 2018 
per import de 1.901,36€ 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. 
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Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
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 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, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/31/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
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RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/31/2018 

 

data: 01-08-18  
      

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

146 xxx    Habitatge/ fiances     600,00€ El mateix                             46408577M 

147 xxx   Subministraments/aigua     197,24€ El mateix                             46027079P 

148 xxx    Material escolar/llibres     240,00€ El mateix                             41025820F 

149 xxx   Subministraments/llum     31,35€ Endesa Energia XXI,SL           A81948077             

150 xxx    Subministraments/aigua     41,60€ SOREA, SL                           A08146367 

151 xxx   Subministraments/aigua    78,71€ SOREA, SL                           A08146367 

152 xxx   Material escolar/llibres     115,00€ Escola Misericòrdia              Q5855712E 

153 xxx Material escolar/llibres     90,00€ IES Lluis Domenech i Montaner Q580056B 

154 xxx Material escolar/llibres 137,86€ Fedac Canet                            G65058349 

155 xxx Subministraments/llum 189,09€ Endesa Energia XXI               A81948077 

156 xxx Habitatge/lloguer 156,51€ El mateix                               77613831D 

157 xxx Extraescolars/colònies estiu 24,00€ Casal Aisia                            G66289448 

 TOTAL  1.901,36€  

      
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 de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
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. 
 
12.2.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA PLAÇA 
MERCAT PER L’ANY 2018 
 
L’entitat “Associació de Venedors de la Plaça Mercat” ha desenvolupat anualment 
un pla de dinamització, que recull des de campanyes de promoció en dates 
concretes assenyalades per l’activitat social del municipi fins a campanyes 
periòdiques, que contribueixin a evitar les fugues cap a altres poblacions i, alhora, 
fidelitzin la clientela actual del mercat. 
 
Atès que des de l’Àrea de Promoció Econòmica es considera necessari recolzar la 
realització d’activitats i campanyes de promoció i dinamització per part de 
l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, davant l’actual 
situació crisi d’aquest equipament. 
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Atès l’esforç de l’associació en, malgrat la situació d’impàs actual, continuar 
proposant tot un seguit d’activitats dins del pla de dinamització de 2018 que 
s’ajusten a les propostes plantejades des de Promoció Econòmica. 
 
Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2018 té assignació 
nominativa, entre d’altres, una subvenció per import de 1.000,- € per a l’entitat 
“Associació de Venedors de la Plaça Mercat”, amb càrrec a la partida 30-
43120-48300. 
 
Atès que per ser beneficiari d’aquest recurs econòmic es requereix la 
formalització d’un conveni entre l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat i 
l’Ajuntament de Canet per regular la relació entre ambdues entitats i establir els 
termes en que es regirà. 
 
Vist tot l’exposat anteriorment i davant de la necessitat de enfortir i impulsar 
l’activitat de l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat es proposa a la Junta de 
Govern Local que aprovi la signatura de l’esmentat conveni el text del qual es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA PLAÇA MERCAT PER L’ANY 
2018 
 
Canet de Mar, a ___ de                         de 2018 
 
ES REUNEIXEN 
 
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell Brugarola, amb DNI XXXXXXX  en la 
seva qualitat d’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la secretària 
accidental de la corporació Cristina Cabruja Sagré, com a assessora legal preceptiva 
segons allò que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d’altra part la Sra. Coia Ortiz Roig, amb DNI XXXXXX presidenta de l’entitat 
Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar.  
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 
EXPOSEN 
 
Que l’entitat Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, NIF 
G64121379 amb seu a la Riera Buscarons 101 de Canet de Mar, és una entitat 
legalment constituïda del nostre municipi, reconeguda per la Generalitat de 
Catalunya.  
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol 
altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de subvencions, de 
data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 
 
Que des de la constitució de l’entitat esmentada, i malgrat la situació d’impàs actual, 
aquesta ha desenvolupat anualment un pla de dinamització, que recull des de 
campanyes de promoció en dates concretes assenyalades per l’activitat social del 
municipi fins a campanyes periòdiques, que contribueixin a evitar les fugues cap a 
altres poblacions i, alhora, fidelitzin la clientela actual del mercat. 
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Que, per l’Ajuntament, és important recolzar la realització d’activitats i campanyes de 
promoció i dinamització per part de l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat de 
Canet de Mar, davant l’actual situació crisi d’aquest equipament. 
 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’objecte del conveni de col·laboració entre Associació de Venedors de la 
Plaça Mercat  i l’Ajuntament de Canet de Mar és contribuir a sufragar les despeses 
originades l’any 2018 per les següents actuacions de promoció i dinamització:  
  

• Actuacions d’animació i ambientació durant dates assenyalades (Carnaval, Dia 
de pare, Dia de la mare). 

• Col·laboració setmana Internacional dels Mercats  
• Campanyes revetlles Sant Joan i Sant Pere (Festa Major). 
• “Tast de Productes del Mercat” durant la Fira Modernista 
• Sorteig i obsequis: Campanya de tardor, Campanya de Nadal i vals de compra 

mensuals. 
• Cartelleria i difusió de les actuacions promocionals 

 
SEGONA.- L’Associació de Venedors de la Plaça Mercat declara complir els requisits 
següents necessaris per a l’obtenció de subvencions i autoritza a l’Ajuntament de 
Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir els certificats corresponents: 
 

a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques o l’impost sobre societats. 

b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual corresponents 
a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a compte. 

c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau, les 
declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost sobre el 
valor afegit. 

d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en compliment 
de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els articles 93 i 94 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, durant el període en 
què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei abans esmentada. 

e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, 
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, 
fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 

f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la 
Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 

 
TERCERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2018 al 
finançament d’aquestes actuacions amb una subvenció per import de 1.000,-€, amb 
càrrec a la partida 30-43120-48300. Aquesta subvenció no podrà excedir del 50% 
del cost total del projecte subvencionat. 
 
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o 
privada. No obstant, en cap cas l’import de les subvencions concedides pot ser d’una 
quantitat que, aïlladament o en concurrència amb d'altres ajuts, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, 
superi el cost de l’activitat subvencionada a desenvolupar pel beneficiari. 
 
QUARTA.- És obligació de  l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat : 
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- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels actes. 
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de Subvencions. 

 
CINQUENA.- El termini de pagament i de justificació de la subvenció serà en la 
forma següent: 
 

Termini i 
forma de 
pagament: 

Bestreta del 50% en el termini de 30 dies des de la signatura del conveni durant l’any 
2018  i l’altre 50% en el termini de 30 dies des de l’acceptació de la justificació. 
Aquest pagament es farà mitjançant transferència bancaria. 

Termini de 
justificació: 

31 de gener de 2019 

Forma de 
justificació 

 Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 
subvencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  

 Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la documentació 
gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte.  

 Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb identificació del 
creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, de la data de 
pagament. 

 Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de 
reunir els requisits següents:  
-  Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents:  
* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista.  
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el preu, que 
consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  
- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o vals 
en els casos següents:  
* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració.  
* Subministrament de begudes i comestibles.  
* Revelat de fotografies.  
- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  
e) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.  
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SISENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2018. 
 
SETENA.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot 
moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no 
es pot al·legar com a precedent. 
 
I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i a 
un sol efecte, rubricat a tots els fulls, en el lloc i data que s’assenyalen a 
l’encapçalament,  

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni per articular la col·laboració de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat per 
millorar la gestió professional de la dinamització comercial de l’associació. 
 
SEGON.- Aprovar la subvenció nominativa a favor de l’Associació de Venedors de 
la Plaça Mercat per import de 1.000,-€. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.000€ a favor de 
l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat amb càrrec a la partida 30-43120-
48300 del vigent pressupost de l’exercici 2018. 
 
QUART.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 500,-€ corresponents a la 
bestreta del 50%.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’Associació de Venedors de la plaça Mercat i a 
la Intervenció i la 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. 
 
12.3.- ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I 
COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL LOT 2. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de maig d’enguany, va 
acordar aprovar l’expedient de contractació i aprovació dels plecs de clàusules del 
contracte de subministrament de vestuari i complements d’uniformitat per a la 
Policia Local, fixant-se el pressupost base de licitació del lot 2 calçat, guants, 
fundes i complements en 8.833,00 €, IVA inclòs, per a tota la durada inicial del 
contracte, això és 2 anys. 
 
Atès que segons consta al certificat emès per la secretària de la corporació en 
data 13 de juny d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han 
presentat les proposicions següents: 
 

1. Paco García Prendas y artículos de uniformidad, SA 
2. Insigna Uniformes, SL 
3. Sagres, SL 
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4. Usis Guirao, SL 
5. Miguel Angel Fernández García 

 
Atès que en data 18 de juny d’enguany, la Mesa de Contractació va efectuar la 
valoració dels sobres A presentats en el procediment obert simplificat per a la 
contractació del subministrament de vestuari i complement d’uniformitat per a la 
Policia Local de Canet de Mar, en els termes següents: 
 

“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES A PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
VESTUARI I COMPLEMENT D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL DE 
CANET DE MAR 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 18/06/2018 
Horari:               12.50 h 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

   Servando Gómez González, sergent cap acctal. de la Policia  
   Joan Méndez Martínez, interventor 

  Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. 
Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada en el 
sobres A aportats en el procediment obert simplificat per a  la contractació del 
subministrament de vestuari i complement d’uniformitat per a la Policia Local de 
Canet de Mar. 
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 13 de juny 
d’enguany, es va deduir que tots els licitadors presentats havien aportat la 
documentació administrativa exigida pel PCAP. 
 
3. La Mesa de Contractació va acordar donar trasllat dels sobres al sergent cap 
acctal. de la Policia municipal per tal que emetés el corresponent informe de 
valoració, el qual en data 15 de juny de 2017, una vegada analitzada la 
documentació aportada en els sobres A, ha emès l’informe següent: 
 
Assumpte: Informe de valoració del contracte de subministrament del 
vestuari i complements d’uniformitat de la Policia Local de Canet de Mar. 
 
S’ha fet la valoració dels 4 lots que conté el contracte de subministrament del 
vestuari i complements d’uniformitat de la Policia Local de canet de Mar. Basat en la 
revisió de la memòria presentada pels licitadors, i la comprovació de les mostres 
aportades, segons els requisits recollits al plec de prescripcions tècniques i clàusules 
administratives particulars, amb el següent resultat: 
 
Lot 1. Vestuari operatiu 
 
S’han presentat dues empreses: 
 

- INSIGNA UNIFORMES, S.L. 
- SAGRES, S.L. 

 
1. Pantalons operatius d’home 
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 Les dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 
2. Pantalons operatius de dona 

 
 Les dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 
3. Pantaló interior tallavent operatiu d’hivern 

 
 Les dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

4. Polo operatiu màniga curta  
 
L’empresa Insigna Uniformes, S.L. no compleix amb els requisits tècnics. Els botons 
són de material rígid, i a la part superior de la tapa de la butxaca manca el material 
reflectant.  
 
 L’empresa Sagres, S.L., compleix amb les condicions tècniques. 
 

5. Polo operatiu màniga llarga  
 
L’empresa Insigna Uniformes, S.L. no compleix amb els requisits tècnics. Els botons 
són de material rígid, i a la part superior de la tapa de la butxaca manca el material 
reflectant.  
 
 L’empresa Sagres, S.L., compleix amb les condicions tècniques. 
 

6. Samarreta tèrmica hivern  
 
 Les dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

7. Jaqueta operativa softshell  
 
L’empresa Insigna Uniformes, S.L. no compleix amb els requisits tècnics. Manca 
cremallera sota aixella. Manca cremallera oculta a l’avantbraç. Manca la part interior 
del coll amb folre calent.  
 
 L’empresa Sagres, S.L., compleix amb les condicions tècniques. 
 

8. Anorac impermeable per pluja  
 
 Les dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

9. Pantaló impermeable amb bandes reflectants 
 
 Les dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

10. Gorra operativa 
 
L’empresa Insigna Uniformes, S.L. no compleix amb els requisits tècnics. Manca el 
sistema de regulació de l’amplada.  
 
 L’empresa Sagres, S.L., compleix amb les condicions tècniques. 
 

11. Granota operativa hivern 
 
L’empresa Insigna Uniformes, S.L. no compleix amb els requisits tècnics. La 
granota no és d’un teixit elàstic.  
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 L’empresa Sagres, S.L., compleix amb les condicions tècniques. 
 
Respecte als judicis de valor a realitzar segons la clàusula XV del plec de 
prescripcions administratives, dir que: 
 
No es valora els articles de l’empresa Insigna Uniformes, S.L., ja que alguns dels 
articles no compleixen els requisits tècnics. 
Sobre les articles de l’empresa Sagres, S.L.: 
 

- Apartat e) es procedeix a puntuar amb 5 punts, per la millora en la protecció 
lumbar dels pantalons. I per l’aportació de reflectants del pit de la Jaqueta 
operativa softshell  

- Apartat f) es procedeix a valorar amb 2 punts els acabats dels colls dels polos 
operatius de màniga curta i llarga. 

 
Lot 2. Calçat, guants, fundes  i complements 
 
S’han presentat tres empreses: 
 
- INSIGNA UNIFORMES, S.L. 
- PACO GARCIA, Prendas y articulos de uniformidad, S.A. 
- USIS GUIRAO, S.L. 

 
1. Sabates operatives tipus crispi o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

2. Botes operatives de mitja canya tipus crispi o similar 
 
L’empresa Insigna Uniformes, S.L. no compleix amb els requisits tècnics. No té 
protecció al taló.  
 
 Les altres dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

3. Botes operatives de canya alta tipus crispi o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

4. Cinturó interior velcro amb travetes de plàstic GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

5. Cinturó exterior de cordura tipus GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
  

6. Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

7. Funda d’arma antifurt de polímer tipus safariland, king Cobra  o similar 
 
L’empresa Paco Garcia, Prendas y articulos de uniformidad, S.A., no presenta 
mostra, i la que adjunta a la memòria és la mateixa que l’empresa Insigna 
Uniformes, S.L. La funda presentada per les dues empreses no compleix amb els 
requisits tècnics. L’arma Walter P99 no queda fixada, l’arma es mou.  
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 L’empresa Usis Guirao, S.L., compleix amb les condicions tècniques. 
 

8. Funda carregador pistola de lona tipus GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

9. Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

10. Funda de lot de lona tipus GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

11. Funda de lona per a guants de làtex tipus llibre 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

12. Funda cinturó porta guants tipus GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

13. Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

14. Funda porta emissora pivotant tipus GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

15. Guants d’intervenció policial antitall amb folre hivern 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

16. Guants de motorista amb proteccions 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

17. Cartera de pell amb escut personalitzat i TIP (material no metàl·lic) 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

18. Manilles lleugeres amb frontissa tipus ASP o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

19. Manilles lleugeres amb cadena tipus ASP o similar 
 
L’empresa Paco Garcia, Prendas y articulos de uniformidad, S.A., no presenta 
mostra. 
 
 Les altres dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

20. Manilles de lona d’un sol ús. 
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L’empresa Paco Garcia, Prendas y articulos de uniformidad, S.A., no presenta 
mostra. 
 
 Les altres dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

21. Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

22. Grip tàctic antilliscant per a arma 
 
L’empresa Paco Garcia, Prendas y articulos de uniformidad, S.A., no presenta 
mostra. 
 
 Les altres dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

23. Camal per arma sense funda tipus Safariland, King Cobra o similar 
 
L’empresa Paco Garcia, Prendas y articulos de uniformidad, S.A., no presenta 
mostra. 
 
 Les altres dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 
Respecte als judicis de valor a realitzar segons la clàusula XV, apartat e) de les  
prescripcions administratives, dir que: 
 
No es valora els articles de les empreses Paco Garcia, Prendas y articulos de 
uniformidad, S.A i Insigna Uniformes, S.L., ja que alguns dels articles no compleixen 
els requisits tècnics. 
 
Sobre les articles de l’empresa Usis Guirao, S.L. no es dona cap puntuació.  
 
No obstant, l’empresa que compleix amb tot els requisits de les condicions tècniques 
és Usis Guirao, S.L. 
 
Lot 3. Altre vestuari i complements d’uniformitat 
No s’ha presentat cap empresa per aquest Lot, resta desert. 
 
Lot 4. Uniformitat de Gala i Gala Modernista 
 
S’ha presentat una empresa: 
 
- SASTRERIA FERNANDEZ 

 
1. Pantaló uniforme de gala home 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

2. Pantaló uniforme de gala dona 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

3. Camisa blanca uniforme gala  
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

4. Jaqueta uniforme de gala. 
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 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

5. Sabates pell per a uniforme de gala 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

6. Corbata negra uniforme gala amb clip 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

7. Placa metàl·lica escut PL  uniforme de gala amb Tip lacat 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

8. Agulla de corbata amb escut personalitzat del cos 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

9. Guants blancs de gala 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

10. Funda d’arma en pell amb tapa per a uniforme de gala. 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

11. Clip de cinturó per a funda d’arma de pell per a uniforme de gala 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

12. Pantaló uniforme Gala Modernista 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

13. Jaqueta uniforme de Gala Modernista. 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

14. Gorra uniforme de Gala Modernista 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

15. Altres complements uniforme de Gala Modernista. 
 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 
Respecte als judicis de valor a realitzar segons la clàusula XV del plec de 
prescripcions administratives, dir que: 
 
Sobre les articles de l’empresa Sastreria Fernàndez: 
 

- Apartat e) es procedeix a puntuar amb 5 punts, per la millora en la sortida del 
arma oculta a la jaqueta de gala.  

- Apartat f) es procedeix a valorar amb 2 punts els acabats dels colls de la jaqueta 
de gala modernista.” 
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4. La Mesa de Contractació acorda per unanimitat assumir l’informe emès en data 18 
de  juny d’enguany pel sergent cap acctal. de la Policia Local, en conseqüència no es 
procedeix a efectuar la valoració de les pliques presentades per Insigna Uniformes, 
SL i Paco García, Prendas y articulos de uniformidad, SA, de les quals se’n proposarà 
l’exclusió. 
 
5. Seguidament la presidenta procedeix a llegir la puntuació assolida per cada 
licitador en els criteris establerts a les clàusula XV.1.e,f) del PCAP, essent la següent: 
 
Criteris que depenen d’un judici de valor (7%) 
 
a) Qualitat dels articles ofertats: fins a 7 punts. Es valoraran les millores que 

s’ofereixin respecte els requisits mínims exigits quant al disseny, en concret es 
valorarà fins a un màxim de 5 punts el patronatge millorat per a la professió 
(per ex. protecció de la zona lumbar, etc). 
Pel que fa als lots 1, 3 i 4, a més a més es valorarà  
 

b) els acabats dels colls es fins a 2 punts. 
Lot 1.- Vestuari operatiu 
 

 SAGRES, SL 
Qualitat articles 5 
Acabats colls 2 
TOTAL PUNTS 7 

 
Lot 2.- Calçat, guants, fundes i complements 

 
 USIS 

GUIRAO, SL 
Qualitat articles 0 
TOTAL PUNTS 0 

 
Lot 3.- Altre vestuari i complements d’uniformitat 
 
Desert. 
 
Lot 4.- Uniformitat de Gala i Gala Modernista 

 
 MIGUEL ANGEL 

FERNÁNDEZ 
Qualitat articles 5 
Acabats colls 2 
TOTAL PUNTS 7 

 
6. De conformitat amb la valoració efectuada la Mesa de Contractació acorda per 
unanimitat proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de la present licitació de les 
empreses Insigna Uniformes, SL (Lots 1 i 2), i Paco García, Prendas y articulos de 
uniformidad, SA (Lot 1), per incompliment dels requisits mínims exigits pels plecs de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, de conformitat amb 
els motius previstos a l’informe de valoració del sergent cap acctal. de la Polica Local. 
 
Essent les 13.10 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, el secretari de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
 

Atès que en data 21 de juny d’enguany, la Mesa de Contractació va efectuar l’acta 
d’obertura dels sobres B presentats en el procediment obert simplificat, en els 
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termes següents: 
 
“ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES B EN EL PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
VESTUARI I COMPLEMENT D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL DE 
CANET DE MAR. 
 
 
 
Lloc:                  Despatx de l’Alcaldia  
Data:                 21/06/2018 
Horari:               11.55 h. 
Hi assisteixen:  Pere Xirau Espàrrech, president de la Mesa per delegació de 

l’alcaldessa 
   Servando Gómez González, sergent cap acctal. de la Policia Local 
   Joan Méndez Martínez, interventor. 

  Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. 
Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és l’obertura del sobre B: “Proposició econòmica i 
documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la 
contractació del subministrament de les peces de vestuari i complements 
d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres de la Policia Local de 
Canet de Mar”. 
 
2. Constituïda la Mesa el president comunica els presents que de la qualificació de la 
documentació administrativa presentada per tots els licitadors que es va dur a terme 
per aquesta Mesa en data 13 de juny d’enguany se’n desprèn que tots ells han 
aportat la documentació exigida pel plec. 
 
3. Seguidament el president informa els presents que de conformitat amb la proposta 
efectuada per aquesta Mesa en data 18 de juny d’enguany, mitjançant Decret de 
l’Alcaldia núm. 867/2018, de data d’avui, s’ha resolt excloure de la present licitació 
els licitadors següents: Paco Garcia Prendas y articulos de uniformidad, SA, i Insigna 
Uniformes, SL. 
 
4. A continuació el president de la Mesa obre el sobre del primer licitador presentat, 
d’acord amb la data de presentació que consta al llibre de pliques, i continua pels 
successius en nombre de 3, i en l’ordre següent: 
 
1. Sagres, SL (Lot 1) 
2. Usis Guirao, SL (Lot 2) 
3. Miguel Angel Fernández García (Lot 4) 

 
 
Sagres, SL (LOT 1) 

Percentatge de baixa 5,2% 
Reducció termini lliurament 20 dies 
Patronatge adaptat homes/dones SI 
Costures reforçades i rematades SI 

 
Usis Guirao, SL (Lot 2) 

Percentatge de baixa 18% 
Reducció termini lliurament 10 dies 
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Miguel Angel Fernández García (Lot 4) 
 
Una vegada obert el sobre del licitador Miguel Angel Fernández García, es comprova 
que el termini de lliurament ofert és de 45 dies, quan el PCAP fixa un termini màxim 
de lliurament de 25 dies naturals, en conseqüència la present oferta incompleix la 
clàusula XXIV.1 del PCAP. 
 
5. El president informa als presents que un cop efectuades les oportunes operacions 
aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida per cada licitador, s'aixecarà 
la corresponent acta per part de la Mesa. 
 
Essent les 12.10 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el 
president, el secretari de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 

 

Atès que en data 21 de juny d’enguany, la Mesa de Contractació va efectuar la 
valoració dels sobres B presentats en el procediment obert simplificat, en els 
termes següents: 

 
“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B EN EL PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
VESTUARI I COMPLEMENT D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL DE 
CANET DE MAR 
 
Lloc:                  Despatx de l’Alcaldia  
Data:                 21/06/2018 
Horari:              12.20  h. 
Hi assisteixen:  Pere Xirau Espàrrech, president de la Mesa per delegació de 

l’alcaldessa 
   Servando Gómez González, sergent cap acctal. de la Policia Local 
   Joan Méndez Martínez, interventor. 

  Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. 
Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica 
conforme a la clàusula XV.1 “criteris avaluables de forma automàtica” del PCAP que 
regeix la present contractació. 
 
2. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna 
de les ofertes tenint en compte els criteris previstos a l’esmentada clàusula XV,  del 
PCAP, en els termes següents: 
 
 
 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (93 %) 
 
Els criteris que es proposa que serveixin de base per a l’adjudicació del contracte 
relacionats per ordre decreixent d’importància i per la ponderació que se’ls atribueix 
són els següents, per a cada lot: 
 
c) oferta econòmica: Fins a 65 punts. Es valorarà el percentatge de baixa que oferti 

el licitador respecte els preus unitaris màxim de licitació per a cada lot. Per a la 
valoració d’aquest criteri la Mesa de Contractació tindrà en compte l’oferta 
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presentada en qualsevol unitat de subministrament de cada lot d’acord amb el 
següent criteri: 

 
- Puntuació màxima: 65 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

Puntuació = 65 . 
[Oferta] 
 [Percentatge_més_alt] 

      
[Oferta] : Oferta a valorar 
[Percentatge_més_alt]: Millor oferta presentada 
 
El resultat de la valoració pel que fa a aquest criteri és el següent: 
 
Lot 1 Vestuari operatiu 
 

 LICITADOR % baixa Punts 
1 Sagres, SL  5,2 65 

 
Lot 2 Calçat, guants, fundes i complements 
 

 LICITADOR % baixa Punts 
1 Usis Guirao, SL 18 65 

 
d) Reducció en el termini de lliurament de les peces: fins a 20 punts, atorgant-se 1 

punt per cada dia de reducció del termini de lliurament establert a la clàusula 
XXIV del present PCAP. 

 
El resultat de la valoració pel que fa a aquest criteri és el següent: 
 
Lot 1 Vestuari operatiu 
 

 LICITADOR Dies reducció Punts 
1 Sagres, SL  20 dies 20 

 
Lot 2 Calçat, guants, fundes i complements 
 
 

 LICITADOR Dies reducció Punts 
1 Usis Guirao, SL  10 dies 10 

 
e) Per a oferir peces de roba amb un patronatge adaptat per homes i dones: 5 

punts. 
 
Lot 1 Vestuari operatiu 
 

 LICITADOR Patronatge Punts 
1 Sagres, SL  SI 5 

 
f) Per oferir peces de roba amb les costures reforçades i rematades: 3 punts 
 
Lot 1 Vestuari operatiu 
 

 LICITADOR Costures Punts 
1 Sagrés, SL  SI 3 
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3. Una vegada efectuada la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica, el 
president de la Mesa procedeix a donar lectura de la puntuació total obtinguda per 
cada licitador en els termes següents: 
 
Puntuació total 
 
Lot 1.- Vestuari operatiu 
 

 Puntuació 
Sagres, SL 100 

 
Lot 2.- Calçat, guants, fundes i complements 
 

 Puntuació 
Usis Guirao, SL 75 

 
4. A la vista de l’anterior valoració,  la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta de declaració de desert del lot 3, per no 
haver-se presentat cap proposta, l’exclusió del licitador Miguel Angel Fernández 
García per haver incomplert la clàusula XXIV del PCAP, i declaració de desert del lot 
4, així com d’adjudicació del lot 1 a la mercantil  Sagres, SL,  i del lot 2 a la mercantil 
Usis Guirao, SL, atès que han estat els licitadors que han presentat les ofertes 
econòmicament més avantatjoses per a cada lot i que s’ajusten al que es disposa al 
plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que 
regeixen el present contracte. 
 
Essent les 12.30 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el 
president, el secretari de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 

 
Atès que segons es desprèn de l’anterior acta emesa per la Mesa de Contractació, 
la mercantil Usis Guirao, SL ha estat proposada  per a l’adjudicació del Lot 2, atès 
que ha estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 873/2018, de data 22 de juny, es 
va requerir a l’empresa Usis Guirao, SL, per tal que en el termini de 10 dies hàbils 
a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, acredités la solvència 
econòmica i financera, i tècnica o professional de conformitat amb el que es 
disposa a la clàusula XI del Plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que regeixen aquest contracte, així com aportés a les 
oficines municipals la documentació administrativa relacionada a la clàusula XII 
del Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que 
regeixen aquest contracte, i acredités la constitució, a disposició de la Tresoreria 
municipal, d’una garantia definitiva pel Lot 2, xifrada en 365,00 €. 
 
Atès que en data 9 de juliol d’enguany l’empresa Usis Guirao, SL ha dipositat en 
metàl·lic la garantia definitiva, i dins del termini conferit a tal efecte, ha completat 
tota la documentació administrativa requerida. 
 
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, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
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PRIMER.- Adjudicar el Lot 2 del contracte per al subministrament de vestuari i 
complements d’uniformitat per a la Policia Local, a l’empresa Usis Guirao, SL amb 
CIF núm. B61515474, amb subjecció al PCAP, així com a les millores proposades 
en l’oferta presentada pel propi licitador, essent els preus unitaris del material a 
subministrar els que es detallen a continuació, IVA del 21% exclòs: 
 

Lot 2 Calçat, guants, fundes i complements 
1 Sabates operatives tipus crispi o similar 65,81 € 
2 Botes operatives de mitja canya tipus crispi o similar 106,09 € 
3 Botes operatives de canya alta tipus crispi o similar 127,58 € 
4 Cinturó interior velcro amb travetes de plàstic GK o similar 9.20 € 
5 Cinturó exterior de cordura tipus GK o similar 16,53 € 
6 Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK o similar 2,04 € 
7 Funda d’arma antifurt de polímer tipus safariland, king Cobra  o similar 59,69 € 
8 Funda carregador pistola de lona tipus GK o similar 11,20 €  
9 Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK o similar 10,52 € 
10 Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK o similar 10,80 € 
11 Funda de lona per a guants de làtex tipus llibre 9.27 € 
12 Funda cinturó porta guants tipus GK o similar 5,64 € 
13 Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar 29,47 € 
14 Funda porta emissora pivotant tipus GK o similar 1 8,94 € 
15 Guants d’intervenció policial antitall amb folre hivern 28,50 € 
16 Guants de motorista amb proteccions 34,95 € 
17 Cartera de pell amb escut personalitzat i TIP (material no metàl·lic) 14,89 € 
18 Manilles lleugeres amb frontissa tipus ASP o similar 28,13 € 
19 Manilles lleugeres amb cadena tipus ASP o similar 24.97 € 
20 Manilles de lona d’un sol ús. 0,99 € 
21 Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar 6,98 € 
22 Grip tàctic antilliscant per a arma 6,96 € 
23 Camal per arma sense funda tipus Safariland, King Cobra o similar 35,52 € 

 
El volum màxim de facturació per al Lot 2 serà: 
 
 Primer any de contracte serà de 4.000,00 € (IVA del 21% exclòs). 
 Segon any de contracte serà de 3.300,00 € (IVA del 21% exclòs). 
 
SEGON.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura 
electrònica  legalment emesa i conformada pel tècnic competent, una vegada 
lliurat el subministrament. En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic 
competent, s’indicaran els defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es 
procedirà al pagament. El pagament es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’article 198.4 LCSP, l’Ajuntament de Canet 
de Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de 
conformitat del contracte. Per tal que iniciï el còmput del termini per a la 
meritació d’interessos, el contractista haurà d’haver complert l’obligació de 
presentar la factura en el registre administratiu corresponent en els termes 
establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, en temps i forma, en 
el termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu del subministrament. 
 
No obstant, en cas que la factura es presenti amb posterioritat a la data de 
l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies començarà a comptar des de la 
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correcta presentació de la factura (art. 198.4 LCSP). En cas de demora en el 
pagament s’aplicarà l’establert a l’article 198 LCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-dosena de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la 
factura que hagi expedit pels béns lliurats davant del registre administratiu 
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui 
correspongui la tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de 
l’entrega efectiva del subministrament. 

 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents 
extrems: 

 
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 

de Canet de Mar. 
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 

comptabilitat pública és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número de referència del document de disposició de la 

despesa (D núm. 220180007949). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que 

permeti identificar l’objecte del contracte 
 
De conformitat amb la disposició addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 
de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre 
comptable de factures, les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels 
òrgans administratius que participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta 
el directori DIR3 d’unitats administratives comunes gestionat per la Secretaria 
d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els 
següents: 
 

Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 

• Punt d’entrada FACE (https://face.gob.es/ca) 
• Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
Els contractistes amb dret de cobrament davant l’Administració poden 
transmetre’l en els termes de l’article 200 LCSP. 
 
El preu del present contracte, de conformitat amb el que disposa l’art. 103 LCSP, 
no serà objecte de revisió. 
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TERCER.- La durada del present contracte s’estableix en dos anys a comptar des 
de la seva formalització, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any fins a un 
màxim, incloses les pròrrogues de 4 anys, per voluntat expressa d’ambdues 
parts, que es posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu 
acceptat pel contractista.  
 
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat 
amb una antelació mínima d’un mes a la finalització de la durada del contracte.  
 
QUART.- El termini de lliurament de les peces una vegada efectuada la comanda 
serà de 15 dies, de conformitat amb la millora ofertada. 
 
CINQUÈ.- Els lliuraments i possibles devolucions es faran a càrrec de 
l’adjudicatari a les dependències de la Policia local de Canet de Mar ubicada al 
carrer Drassanes del Pla, núm.  
 
SISÈ.- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la clàusula 
XXII.2 del PCAP. 
 
SETÈ.- D’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, es nomena com a 
responsable del contracte al Sergent cap acctal. de la Policia Local. 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 

prescripcions 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. 

 
VUITÈ.- L’adjudicatari es farà càrrec de la gestió dels embalatges de transport, ja 
sigui per a la reutilització directa o per a l’aportació a la recollida selectiva, i els 
embalatges dels productes hauran de ser fàcilment separables a mà per tal de 
facilitar el seu reciclatge.  
 
NOVÈ.- En els termes de l’article 210.3 LCSP es fixa un termini de garantia de tres 
mesos a comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions 
per part de l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 
L’acta de conformitat es subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la total 
realització de l’objecte del contracte. 
 
En els termes de l’article 111.2 LCSP, una vegada aprovada la liquidació del 
contracte i transcorregut el termini de garantia, si no fossin exigibles 
responsabilitats, es retornarà la garantia definitiva o es  cancel·larà l’aval o 
assegurança de caució, a petició de l’interessat. 
 
DESÈ.- L’adjudicatària resta obligada al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals, i en matèria mediambiental 



S/Amn 

 
61 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ONZÈ.- L’adjudicatària ha de complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al 
Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes 
i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa 
de l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal 
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure 
de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés 
en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
DOTZÈ.- Disposar la despesa de 4.840,00 € amb càrrec a la partida núm. 43 
13000 22104 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2018 (Doc. D núm. 
220180007949).        
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit 
suficient per poder atendre el pagament del seu preu, en concret: 
 

- Exercici 2019: 3.993,00 € (doc. AD núm. 220189000016). 
 
TRETZÈ.- 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. 
 
CATORZÈ.- 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. 
 
QUINZÈ.- 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. 
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13.- 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 19.10 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcaldessa 
      
 


