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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 19 DE DESEMBRE 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: 17.20 hores 
Lloc: Sala de Juntes 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell 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 SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 12.12.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació Ajuts Socials Puntuals 
4)  Donar compte de la relació de decrets del 3 al 9 de desembre de 2018 

(números del 1780 al 1807) 
5) 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 12.12.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 12  de desembre 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. 
 
 



S/Amn 

 
2 

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 

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
3.1.-  APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS NÚM. BSGG/50/2018 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/50/2018 de data 12 de desembre de 
2018 per import de  1.831,98€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost 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 i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/49/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/50/2018 

 

data: 12-12-18 
 

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

265 xxx Medicaments 16,94€ Farmàcia Eva Roca              xxxxx 
266 xxx Subministraments Aigua 72,59€ Sorea                                  A08146367 
267 xxx Habitatge/Lloger/Hipoteca 440,00€ Al mateix                             xxx                 
268 xxx Habitatge Gas 234,22€ Gas Natural                         A-08431090 
269 xxx Libres/Material escolar 314,00€ Col·legi Yglesias                   F08981904       
270 xxx Habitatge-Lloger/Hipoteca 480,00€ Al mateix                            xxxxxx 
271 xxx Habitatge-Lloger/Hipoteca 274,23€ Al mateix                            xxxxx               
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 TOTAL 

 
 
1.831,98€  

      
      
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. 
 
3.2.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS NÚM. BSGG/51/2018 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/51/2018 de data 19 de desembre de 
2018 per import de  525,14€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost 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 i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/49/2018, 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/51/2018 

 

data: 19-12-18 
 

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

272 xxx Subministraments Aigua 90,04€ Sorea                                  A08146367 
273 xxx Subministraments Aigua 435,10€ Sorea                                  A08146367 

 

 
 
 TOTAL 

 
 
525,14€  

      
 
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. 
 
4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 3 AL 9 DE 
DESEMBRE DE 2018 (NÚMEROS DEL 1780 AL 1807) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
ICIO_  

Núm. Decret Data Títol 

DE1780/2018 03/12/2018 Convocatòria Mesa de contractació 
licitació obres carrer Sant Pere 

DE1781/2018 03/12/2018 Convocatòria Mesa de contractació 
licitació obres re-asfaltat diverses vies 
públiques 

DE1782/2018 03/12/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR 
CIVISME - xxx 

DE1783/2018 03/12/2018 Requeriment constitució garantia a 
Fundació H2O Canet Esport i Salut 

DE1784/2018 04/12/2018 TRE 2018 106 RELACIÓ ADOP - 
OCTUBRE 2018 

DE1785/2018 04/12/2018 TRE 2018 108 RELACIÓ DE PAGAMENT 
30-11-2018 

DE1786/2018 04/12/2018 Aprovació dietes i desplaçaments 
octubre 

DE1787/2018 04/12/2018 COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ 
D'EDIFICIS AL CARRER MAS MUNÍ, XX 
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DE1788/2018 04/12/2018 TERRASSA HIVERN 2018-2019 BAR 
LES BANDERES 

DE1789/2018 04/12/2018 TERRASSA HIVERN 18-19 LA 
JIJONENCA 

DE1790/2018 04/12/2018 TERRASSA HIVERN 2018-2019 BAR 
MONXU 

DE1791/2018 04/12/2018 TERRASSA HIVERN 2018-2019 FEM 
BOCA 

DE1792/2018 04/12/2018 Contractació agent aparcament 
substitució vacances 

DE1793/2018 04/12/2018 SOL.TARGETA D'APARCAMENT 
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT SR.xxx 

DE1794/2018 04/12/2018 COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ 
D'EDIFICIS A LA RIERA LLEDONERS, 
XX 

DE1795/2018 04/12/2018 TERRASSA HIVERN 2018-2019 CAL 
TIBU 

DE1796/2018 04/12/2018 TRE 2018 105 QUOTA PRÈSTEC 
CONSUM SCV - NOVEMBRE I 
DESEMBRE 

DE1797/2018 04/12/2018 TERRASSA HIVERN 18-19 EL MESON 

DE1798/2018 04/12/2018 AUTORITZACIÓ TERRASSA HIVERN 18-
19 BAR MAR BLAU 

DE1799/2018 04/12/2018 TERRASSA HIVERN 2018-2019 
HOSTALET 

DE1800/2018 04/12/2018 Incoació expedient informació 
reservada Sr. xxx 

DE1801/2018 04/12/2018 TRE 2018 077 ACCEPTACIÓ PRÉSTEC 
PCL 285.600,25 EUR 

DE1802/2018 05/12/2018 TRE 2018 076 ACCEPTACIÓ PRÉSTEC 
CC 175.000,00 EUROS 

DE1803/2018 05/12/2018 Adjudicació contracte servei suport 
informàtic 

DE1804/2018 09/12/2018 SOL.TARGETA APARCAMENT 
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT SR.xxx 

DE1805/2018 09/12/2018 SOL.TARGETA D'APARCAMENT 
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT-DUPLICAT-SRxxx. 

DE1806/2018 09/12/2018 SOL.TARGETA D'APARCAMENT 
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB 
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DISCAPACITAT SRA.xxx 

DE1807/2018 09/12/2018 Donar compte exprés al Ple del 
20.12.2018 Aprovació Pla d'Igualtat de 
Gènere a la ciutadania 2018-2022 

FIN_NCLUSION_PLANTILLA] 
5.- 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. 
 
5.1.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, EN EL MARC DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT 2019-2020 
 
Atès que de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 
de novembre de 2018, va aprovar el “Programa complementari  de millora 
de l’ocupabilitat 2019-2020, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, 
en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019» 
 
El Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, té per 
finalitat  fomentar que els ens destinataris duguin a terme actuacions 
orientades a millorar l’ocupació de les persones aturades i d’aquelles que 
formen part de col·lectius en risc d’exclusió social, mitjançant la concessió 
de suports econòmics per al desplegament de plans, programes i mesures 
locals, al mateix temps que afavorir la diversificació econòmica del conjunt 
de la demarcació de Barcelona. 
 
Vist que aquest Programa complementari consta de dues línies de suport: 
 

1) Línia de suport a l’ocupació local (línia1), aquesta línia té 
per finalitat donar suport als ens locals per a la realització 
d’actuacions de foment de l’ocupació, tant de forma preventiva com 
pal·liativa. En aquest sentit es preveu concedir ajuts per al 
finançament de plans locals d’ocupació, per a la formació de 
persones aturades i també pe afavorir la contractació laboral a les 
empreses privades, tot en el marc de tres modalitats: 
 

a) Modalitat de suport als plans locals d’ocupació:  En 
aquest marc es preveu la contractació i/o nomenament interí 
de persones aturades o desocupades. 
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b) Modalitat de suport a la formació:  el seu objecte és 
garantir la formació adequada a les persones aturades, 
millorar les capacitats dels perceptors, afavorir la cerca activa 
de feina i la integració i manteniment en el mercat de treball 
de les persones contractades.  
 

c) Modalitat d’ajuts a la contractació laboral: Amb la 
finalitat d'afavorir la contractació laboral, per part 
d’empreses, de persones aturades o que hagin participat en 
alguna de les modalitats d’aquest programa complementari.  

 
2) Línia de dinamització econòmica dels petits municipis 
(línia 2): Aquesta línia de suport té caràcter excepcionals i està 
adreçada específicament a aquells municipis de fins al 1.000 
habitants.  
 

Atès que en virtut del mateix acord, s’aprova la relació individualitzada 
dels ajuts a concedir als ens locals, havent-se concedit a  l’Ajuntament de 
Canet de Mar,  un total de 89.120,47 € que es desglossen en 44.560,24 € 
per a l’any 2019 i 44.560,23 € per a l’any 2020, segons expedient 
18/X/262985. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar,  té previst contractar a diverses 
persones, per desenvolupar projectes en el marc dels Plans locals 
d’Ocupació destinades a donar suport a diverses àrees municipals, d’acord 
amb els requisits establerts a l’article 12 de les bases de la  convocatòria, 
i dins de la línia 1 suport a l’ocupació local, apartat a) modalitat de suport 
als plans locals d’ocupació suport integral de foment de l’ocupació.  
 
Vist el que disposa l’article 23 de les bases, segons el qual per a 
l’efectivitat dels ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa 
complementari és necessari que els ens destinataris manifestin 
expressament l’acceptació de l’ajut atorgat en el marc de cada línia de 
suport, com a màxim, fins el 31 de gener de 2019. 
 
Vist això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut per import total de 89.120,47 € que es 
desglossen en 44.560,24 € per a l’any 2019 i 44.560,23 € per a l’any 
2020, segons expedient 18/X/262985, concedit per la Diputació de 
Barcelona a l’Ajuntament de Canet de Mar, en el marc el «Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020»,  del seu règim de 
concertació i de la concessió d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, destinant  l’import global de la subvenció a la  línia 1, 
apartat a) modalitat de suport als plans d’ocupació.  
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SEGON.-  Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que 
tinguin relació amb el present acord. 
 
TERCER.- Comunicar expressament a la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local l’acceptació de l’ajut atorgat, així com a la Intervenció i 
la Tresoreria municipals als efectes oportuns. 
 
5.2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB GEA XXI, EN EL 
MARC DE LA SUBVENCIÓ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER A L’ANY 
2018. 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, 
que el deure de les corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder 
dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de l’Associació d’ajut humanitari GEA XXI figura la 
promoció i la col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i 
socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultats per a la 
seva integració social. 
 
Atès que GEA XXI és una entitat idònia per contribuir al desenvolupament de la 
política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI hi ha un interès mutu de 
coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social. 
 
Atès que GEA XXI també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies locals. 
 
Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions 
aprovat pel RD 887/2016, 21 de juliol. 
 
Vista la memòria justificativa de la coordinadora de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient. 
 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció que consten a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre GEA XXI i l’Ajuntament de Canet de 
Mar per a l’any 2018, el qual es transcriu a continuació: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
I GEA XXI, PER A L’ANY 2018 
 
Canet de Mar, a ... de desembre del 2018 

REUNITS 
 
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d’alcaldessa 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària de la corporació Sra. 
Clara Pérez González, com a assessora legal preceptiu segons el que disposa 
l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d’altra part el Sr. Tomàs Jover Noguera, en qualitat de president de l’Associació 
d’ajut humanitari GEA XXI (a partir d’ara GEA XXI), amb domicili a Canet de Mar. 
Es reconeixen mútuament la capacitat suficient per conveniar i obligar-se el 
present conveni. 
 

MANIFESTEN 
 
Primer: Que GEA XXI és una entitat local constituïda l’any 2002, i que 
desenvolupa tasques d’ajut a entitats de caire humanitari mitjançant aportacions 
econòmiques. 
 
Segon: Que en el Ple del Consell de Cooperació del dia 24 d’Octubre del 2017 es 
va decidir que la quantitat que l’Ajuntament té per cooperació fos gestionada 
aquest 2018 per GEA XXI. 
 
Que el mateix plenari decidirà cada any el projecte on aniran destinats aquests 
fons. 
 
Tercer: Que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI existeix l’interès mutu 
de coordinar-se per dur a terme activitats de promoció socials, com a 
complementàries de les competències pròpies locals, per tal de fer més eficaç 
l’atenció al  sector de la població més desfavorida. 
 
Quart: Que les esmentades línies de treball de GEA XXI poden ser considerades 
de “fi públic” i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar.  
  
Cinquè: 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 seva darrera modificació, de 
data 25 de gener de 2018, així com la corresponent Llei 38/2003 general de 
subvencions. 
 
Sisè: Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2018 té 
consignada la quantitat de 4.500,00 € en concepte de subvenció per el Consell de 
Cooperació Municipal, amb càrrec a la partida 40 23100 49000. Vist això, d’acord 
amb l’article 7è de l’ordenança municipal que regula les bases per a la concessió 
de subvencions, aquesta subvenció pot concedir-se directament i es canalitzarà a 
través d’un conveni de col·laboració. 
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ACORDEN 
 
Primer: Objecte del conveni 
 
- L’Ajuntament de Canet va voler crear el Consell de Cooperació Municipal per tal 
que aquest estudiés i valorés els projectes de cooperació internacional i escollís 
cada any el que seria més idoni depenent de les necessitats existents. 
- Que el Consell de Cooperació ha triat l’entitat GEA XXI per tal que tramiti i 
gestioni la subvenció d’aquest any 2018, donat que és una entitat que 
tradicionalment ja ha treballat sempre amb temes de cooperació. 
- Que el projecte escollit ha estat “Nigeria, emergencia nutricional” de Metges 
sense Fronteres. 
 
Segon: GEA XXI es compromet a: 
 
1.- GEA XXI desenvoluparà de forma continuada al llarg de l’any tot un seguit 
d’activitats i campanyes de sensibilització de projectes d’ajut humanitària.  
 
2.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats, GEA XXI s’haurà 
de coordinar amb el Consell de Cooperació Municipal. 
   
Tercer.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI han acordat treballar 
en aquesta activitat social conjuntament, el projecte que l’Ajuntament 
subvencionarà serà el que s’hagi decidit al plenari del Consell de cooperació. 
 
Quart: És obligació de GEA XXI 

 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'ajudes de tercers per a la mateixa finalitat. 
 Justificar documentalment la realització del fi públic. 
 Presentar La documentació requerida en el termini establert. 
 Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de 

Subvencions. 
 
Cinquè: Despeses del projecte 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2018 al sosteniment de 
les despeses derivades del funcionament de l'activitat acordada amb una 
subvenció per un import 4.500,00 €, corresponent a l’aplicació pressupostària 40 
23100 48900 del pressupost  general de l’Ajuntament, àrea de Benestar Social, i 
que s’abonarà en un sol pagament un cop signat el present conveni. 
 
Com a justificant GEA XXI aportarà les factures corresponents a les despeses 
generades per les activitats realitzades amb la finalitat de sensibilitzar i difondre 
el projecte subvencionat, per l’import total de la subvenció rebuda. 
  
Sisè: Justificació  de la despesa 
 
El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2019 en la forma 
següent: 
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a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas d'esmentar 
els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, 
d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període a què es 
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 inversions de l'activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, 
de la data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un 
pressupost, s'indicaran les desviacions que hi ha 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 proveïdor. 
- 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 en el 

preu, que consti "IVA inclòs". 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 

 
No obstant el que estableix l'apartat anterior, serà suficient la presentació de 
tiquets o vals en els següents casos: 
- Vendes al detall. 
- 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 :. 
Nombre 
NIF de l'emissor. 
Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs". 
Contraprestació total. 
 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Una certificació del Secretari de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual va ser 
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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Setè: Comissió de seguiment 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI vetllaran pel bon funcionament dels 
projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió 
paritària de seguiment integrada  
• Per part de l'Ajuntament: 

- L'Alcalde o persona en qui delegui. 
- Regidor de  Benestar Social o persona en qui delegui. 
- Tècnic 

 
• Per part de GEA XXI: 

-President de la entitat o persona en qui delegui. 
-Referent coordinador dels projectes subvencionats 

 
Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 
 
a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest 

conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 
escau. 
 

b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de totes les 
parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
Les dues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per a realitzar les 
funcions de seguiment i estableixen el mínim d'una reunió anual per a la 
coordinació, la valoració i el control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia 
o imprevist que pugui sorgir tant en la interpretació com l'aplicació del present 
conveni 
 
Vuitè.- Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels presidents de qualsevol 
de les entitats signants del present conveni. 
  
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del 
conveni, del qual en formaran part integrant. 
 
Novè.- Vigència del conveni 
 
La vigència del present conveni serà des del 1 de gener del 2018 fins al 31 de 
desembre de 2018. 
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En el cas que una de les parts consideri oportú no seguir realitzant aquesta 
col·laboració conjunta, haurà de posar-ho en coneixement de les dues parts 
restants, de manera fefaent y amb una antelació de dos mesos abans de 
l’acabament de la vigència del conveni. 
 
D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció a la 
que es refereix aquest conveni, 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. 
 
Desè.- Extinció del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la expiració de la vigència del conveni 
- Per la realització del seu objecte  
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts 

signatàries.  
- Per acord de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent 
 
Onzè.- Interpretació del conveni 
 
Per resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la 
interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió 
paritària, les tres parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Dotzè .- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les 
disposicions contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades 
(Reglament UE 2016/679), en endavant RGPD i en altres normes vigents o que 
en el futur es puguin promulgar-se sobre esmentada matèria, comprometent-se 
a deixar indemne a l’altre part de qualsevol responsabilitat que es pugui declarar 
com a conseqüència del incompliment de les obligacions, que en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, els corresponguin a cadascuna de les 
parts.  
 
Tretzè.-Compatibilitat 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens públics, 
amb el benentès que l’import total de les subvencions rebudes mai no podrà 
superar el cost de l’activitat subvencionada. 
 
I en prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, 
rubricat en tots els fulls i annexos estesos en una sola pàgina, en el lloc i data 
indicat a l'encapçalament 
 
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 
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Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb GEA XXI, en el marc 
de la subvenció nominativa per a l’any 2018. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, per import de 4.500,00€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40 23100 49000 corresponent a l’exercici 2018, d’acord 
amb la retenció de crèdit 3715.  
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació per import de 4.500,00€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40 23100 49000 corresponent a l’exercici 2018. 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquets acords a l’entitat GEA XXI i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals. 
 
5.3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA DE 
MÚSICA CANET PRO MÚSICA DE CANET DE MAR  
 
Atès que mitjançant decret 744/2018 de 5 de juny de 2018 es va aprovar el 
conveni de col·laboració amb l’entitat Canet Pro Musica per dur a terme l’activitat 
d’Escola de Música durant el curs 2017-2018, a l’edifici situat al passeig de la 
Misericòrdia, núm 13. 
 
Vist que cal renovar la col·laboració establerta amb l’entitat Canet Pro Music per 
al curs 2018-2019. 
 
Atès que al pressupost municipal per a l’any 2018 hi ha una singularment 
previstes una partida per fer front a les despeses que es deriven del conveni.  
 
Vista la memòria justificativa del conveni que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció que consta a l’expedient. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb Canet Pro Musica, 
el qual es transcriu a continuació. 
 
A la vila de Canet de Mar,  ___ de ____________ de 2018. 

 
REUNITS 

 
D’una part Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
amb DNI núm. xxxxxx fent ús de les atribucions que li atorga l’article 53 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), assistida per la senyora Clara 
Pérez González, secretària de l’Ajuntament, que dona fe de l’acte, d’acord amb 
les funcions professionals pròpies dimanants del Reial decret 128/2018, de 16 de 
març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local 
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amb habilitació de caràcter nacional.  
 

I de l’altra  Cristina Maria Salad Garcia de Vinuesa, amb domicili al carrer 
Clausell, xx de Canet de Mar, amb DNI núm.  xxxxxx en qualitat de presidenta de 
l’entitat Canet Pro Musica, responsable l’Escola de Música “Canet Pro Música”.  
S’adjunta al present conveni com a annex II, certificació literal de l’acord del seu 
nomenament, una còpia dels estatuts de l’entitat, legalment inscrita en el registre 
d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i en el 
llibre registre d’entitats veïnals de l’Ajuntament de Canet de Mar i una còpia de 
l’acord de la junta de l’entitat que faculta la directora a subscriure el conveni 
present. 

 
Reconeixent-se mútuament les capacitats jurídica i d’obrar necessàries i suficients 
per formalitzar el present conveni, en la qualitat amb la que actuen 

 
MANIFESTEN 

 
1. En data 15 de novembre de 2005 es va formalitzar un conveni signat entre 

la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar en virtut del qual 
la primera cedia al segon l’ús de l’edifici de la seva propietat situat al 
Passeig de la Misericòrdia, número 13, de Canet de Mar, inscrit a l’inventari 
de béns de la Diputació de Barcelona amb el codi F000078 quant al terreny, 
i amb el codi F001032 quant a la construcció. La naturalesa jurídica del bé 
provincial és de domini públic, afectat a un servei públic i es troba, també, 
inscrit a l’inventari de béns de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb el núm. 8 
de l’epígraf 4, corresponent a béns i drets de tercers dipositats o lliurats a 
l’ens local i revertibles al seu favor.   

 
2. En data 14 de novembre de 2009 va finalitzar la vigència del conveni de 

cessió d’ús esmentat al paràgraf anterior i l’Ajuntament de Canet de Mar, 
mitjançant escrit de data 12 de febrer de 2009, va sol·licitar la continuïtat 
de la col·laboració amb la Diputació de Barcelona per tal de destinar l’edifici 
a l’Escola de Música del municipi. 

 
3. En data 15 d’octubre de 2009, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Canet de Mar acordà aprovar l’anterior conveni, el qual ha estat formalitzat 
amb la Diputació de Barcelona en data 15 de novembre de 2009.  

 
4. En data 12 de setembre de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona va acordar prorrogar el conveni d’autorització d’ús de la finca 
situada al passeig de la Misericòrdia número 13, signat el 15 de novembre 
de 2009, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, per al període comprès 
entre el 15 de novembre de 2011 i el 14 de novembre de 2017. 

 
5.  En data 27 de febrer de 2018 es va signar nou conveni d’autorització d’ús 

de la finca situada  al passeig de la Misericòrdia, núm. 13 de Canet de Mar. 
El conveni té una durada de 4 anys, d’acord amb el que es preveu a 
l’article 49h).1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector 
públic i finalitzarà  el 14 de novembre de 2021.  

 
6.   La finalitat del present conveni és possibilitar la ubicació en l’edifici 

objecte de cessió, de CPM, de manera que no podrà ser utilitzat amb 
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finalitats diferents a aquesta activitat cultural, qualsevol altra activitat ha 
de tenir el permís específic de l’ajuntament de Canet de Mar. 

 
7.  CPM és una entitat inscrita en el registre d’entitats veïnals de l’Ajuntament 

de Canet de  Mar amb el núm. 36. El seu objecte consisteix, d’acord amb 
l’article quart dels seus estatuts, en: 

 
1. reunir els habitants de Canet per al coneixement, cultiu, 

foment i difusió de la música en concret i de l’art en 
general. 

2. assegurar una difusió tan àmplia com sigui possible de les 
activitats que es realitzin, així com de les idees i 
experiències dels seus membres. 

3. assegurar una estreta cooperació entre els seus membres, 
coordinant els seus esforços i agrupant els seus mitjans, 
per aconseguir un fi comú. 

4. assegurar una difusió tan àmplia com sigui possible de les 
informacions de les activitats artístiques que es portin a 
terme en el nostre entorn: Canet, Maresme, Barcelonès,... 

5. fomentar l’accés a les nostres activitats especialment als 
joves, nens i persones menys afavorides econòmicament 

6. facilitar els intercanvis d’artistes 
7. organitzar cursos, seminaris, concerts, audicions, 

col·loquis i concursos 
8. col·laborar amb altres entitats de Canet i les seves 

activitats 
9. realitzar qualsevol activitat que contribueixi al millor 

compliment de les seves finalitats socials. 
  

8. CPM és l’única entitat cultural de dret privat que  presta l’activitat d’escola 
de música en el municipi de Canet de Mar; d’altra banda, l’al·ludida 
activitat es considera socialment interessant per a la població, per la qual 
cosa pot ésser qualificada d’utilitat pública o d’interès social, puix que es 
desenvolupa en benefici d’interessos de caràcter municipal i és 
convenientment valorada pels usuaris dels serveis que ofereix i àdhuc pel 
propi Ajuntament. Des d’aquest aspecte cal palesar que, en el present cas, 
concorren tots els elements que l’article 118 del ROAS estableix per a la 
delimitació de l’acció municipal de foment, essent l’al·ludida activitat  
susceptible d’ésser beneficiària de les subvencions que anyalment 
concedeix l’Ajuntament de Canet de Mar, d’acord amb la corresponent 
ordenança reguladora a la que es fa esment en el subsegüent apartat 7 
d’aquesta part expositiva. 

 
9. CPM no és, doncs, un servei públic que presti la municipalitat. CPM porta 

constituïda com a entitat que col·labora en la satisfacció de les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal esmentades, des de l’1 de novembre de 
l’any 1989.  

 
10. CPM, com a entitat privada, no resta en relació de dependència respecte de 

l’Ajuntament de Canet de Mar, que no dirigeix la seva activitat ni  presta la 
seva conformitat als actes que de l’al·ludida entitat dimanen. 
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11. L’article 4 de l’ordenança municipal de subvencions, aprovada pel Ple 
ordinari  l’Ajuntament de Canet de Mar de data 25 de gener de 2018 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província, de data 2 de març de 2018, 
estableix el règim jurídic de les subvencions que concedeixi l’Ajuntament de 
Canet de Mar, a través de la corresponent convocatòria pública i l’article 11 
estableix la forma de concessió directa, quan estiguin nominativament 
previstes en el pressupost i quan s'acreditin raons d'interès públic, social, 
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la 
seva adjudicació en règim de concurrència competitiva. 

 
12. CPM, com a entitat cultural i educativa, té cedit, al dia de la data, per 

l’Ajuntament de Canet de Mar, i des del 2002, l’immoble al que es fa 
esment en els anteriors expositius 1 i 2, amb l’única finalitat que hi pugui 
dur a terme el seu objecte social. Per la seva banda, CPM ha mostrat el seu 
interès en poder continuar utilitzant l’al·ludit immoble, a l’objecte de 
destinar-lo a seu social de l’entitat i a l’impartiment de les matèries de 
l’ensenyament musical (LOGSE) als usuaris del servei que presta, així com 
la resta d’activitats col·laterals necessàries per tal de poder-se impartir 
adequadament l’al·ludida disciplina.  D’altra banda, l’Ajuntament de Canet 
de Mar valora idòniament la destinació de l’al·ludida construcció a aquestes 
finalitats, donada la concordança entre l’activitat proposada per CPM i la 
finalitat a la que s’ha de destinar, segons cessió efectuada per la Diputació 
de Barcelona. Existeixen, doncs, raons suficients que justifiquen 
l’oportunitat de l’al·ludida cessió d’ús a precari.  

 
13. Ultra l’al·ludida cessió d’ús, l’Ajuntament de Canet de Mar i CPM estan 

interessats a continuar la línia de col·laboració mútua que redundi 
positivament en la prestació de l’al·ludida activitat als usuaris, col·laboració 
que es canalitzarà a través del present conveni, respecte del qual ambdues 
parts, en la representació que ostenten, manifesten el seu consentiment en 
obligar-se en base als següents  

 
PACTES 

 
PRIMER.-  Objecte, naturalesa i rendiment social. 

 
1. És objecte d’aquest conveni la regulació de les línies de col·laboració 

mútua  entre l’Ajuntament de Canet de Mar i CPM, encaminades a facilitar 
l’impartiment de coneixements musicals, tant de base teòrica com 
pràctica, així com  la vinculació de l’activitat de música amb l’entorn social 
i cultural; a títol exemplificatiu aquestes disciplines podran abastar el 
llenguatge musical, la teoria de la música, l’harmonia, el contrapunt, les 
tècniques d’instrumentació i d’orquestració, el cant i el conjunt coral, la 
música de cambra i el domini dels instruments com el piano, el violí, la 
flauta travessera, el clarinet, l’oboè, el fagot i qualsevol altre que integri 
l’orquestra. Les classes s’adreçaran prioritàriament a la població infantil i 
juvenil de Canet de Mar. En aquesta dimensió, el present conveni es regirà 
per l’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, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
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2. També és objecte del present conveni la cessió d’ús en precari de tota la 
unitat constructiva, situada al passeig de la Misericòrdia núm. 13, del 
terme municipal de Canet de Mar, inscrita a l’inventari municipal de béns 
de l’Ajuntament amb el núm. 8 de l’epígraf 4, béns i drets de tercers 
dipositats o lliurats a l’ens local i revertibles al seu favor. La present cessió 
d’ús en precari es fa a CPM,  que ocuparà la totalitat de l’espai per a 
desenvolupar-hi les seves activitats pròpies i, més concretament, per 
destinar-lo a seu social i a impartir la totalitat dels ensenyaments 
musicals, així com a la resta d’activitats col·laterals necessàries per tal de 
poder-se ensenyar adequadament l’al·ludida disciplina. En aquesta segona 
modalitat de col·laboració es valoren prioritàriament motivacions de 
prestació de serveis i activitats culturals i educatives que, en fer prevaler 
un rendiment social per damunt de la rendibilitat econòmica, justifiquen 
l’absència d’una contraprestació onerosa per part de CPM, que ostentarà la 
condició de precarista de l’immoble durant tota la duració del present 
conveni. CPM no podrà canviar el destí de l’espai cedit en precari, ni 
utilitzar-lo per a usos diferents dels expressats, ni tampoc arrendar, 
traspassar ni cedir a tercers, ni tan sols temporalment ni a títol de precari, 
tot o part de l’espai cedit en precari. Aquesta cessió en precari es regirà 
pels articles 72 a 76 del Reglament de patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL), quedant 
exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 

 
SEGON.- Posició de l’Ajuntament de Canet de Mar i responsabilitats. 

 
1. Amb la signatura d’aquest conveni l’Ajuntament de Canet de Mar no 

esdevé titular de l’activitat de l’escola de música, que continuarà ostentant 
la seva consideració privada, baldament es presti al públic; tot això sense 
perjudici de què, en la línia de col·laboració ja establerta, l’Ajuntament de 
Canet de Mar estableixi aquells mecanismes adients per garantir la qualitat 
del servei i d’incidir en la millora de la qualitat pedagògica del servei de 
música.  

 
2. CPM, com a titular de l’activitat privada, assumeix íntegrament la 

responsabilitat derivada del seu funcionament, obligant-se des d’ara a 
rescabalar l’Ajuntament de Canet de Mar l’import dels danys i perjudicis 
que es poguessin produir en les persones, béns i espais cedits en ús, sense 
perjudici del seu dret a reclamar l’import als causants directes dels danys. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar no es fa responsable ni directament ni 

indirecta dels danys, tant materials com personals o morals, que per acció 
o omissió de qualsevol classe es puguin produir, en el recinte de l’espai 
cedit, a persones usuàries, visitants amb alguna relació amb CPM o 
simplement tercers, declarant-se expressament  que el precarista no resta 
en relació de dependència respecte de l’ens local cedent, als efectes d’allò 
previst a l’article 120.3 del Codi Penal. 

 
TERCER.-  Vigència. 

 
1. El termini de vigència del present conveni s’estendrà durant el curs 2018-

2019, des de l’1 de setembre de 2018 al 31 de juliol de 2019, llevat que la 
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Diputació de Barcelona iniciés, abans de la data de venciment, un 
procediment per a la devolució de l’immoble, supòsit en el que 
l’Ajuntament, a la seva vegada, iniciaria també un procediment 
administratiu per a l’extinció del precari, en els termes de l’article 76 i 
concordants del RPELC.  

 
2. Finalitzada la vigència del present conveni, l’Ajuntament de Canet de Mar 

efectuarà un replantejament de les obligacions, per ampliar-les o 
restringir-les en funció de la situació de CPM, de les necessitats de la 
població i de les disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament de Canet de 
Mar.  

 
3. Si alguna de les parts signatàries volgués rescindir unilateralment el 

conveni hauria de comunicar el preavís a l’altra part amb tres mesos 
d’antelació a la finalització. 

  
4. La cessió temporal d’us de l’immoble origina únicament una situació de 

possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, 
ultra les esmentades en aquest pacte, sempre sense dret a indemnització. 

 
QUART.- Compromisos i obligacions que assumeix CPM. 

 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar oferirà el seu suport tècnic en el seguiment 

dels aspectes educatius musicals, ultra la col·laboració econòmica que 
s’estableix en el pacte vuitè. En aquesta línia, l’Ajuntament supervisarà la 
demanda dels diferents coneixements musicals impartits, fent-se 
necessària la inscripció d’un nombre mínim de 6 alumnes per a cadascuna 
de les disciplines, teòriques o pràctiques que s’imparteixin, sempre i quan 
l’anterior ratio compleixi també, globalment, la mitjana de la UE pel que fa 
a participació en les escoles de música, això és, d’un 1,3 per 100 de la 
població del municipi que, en el nostre cas és de 14.177 habitants, la qual 
cosa comporta un nombre mínim d’alumnes de 184. Quan la demanda fos 
inferior, la subvenció a què es refereix el pacte vuitè es reduirà aplicant la 
fórmula que en ell s’estableix. D’altra banda, la subvenció global que 
s’acabi concedint,  computada conforme s’estableix en el pacte vuitè 
apartat 1, en cap cas no superarà els 319 € per alumne i curs acadèmic, i 
tenint en compte la totalitat d’ajuts per immoble i subvenció directa. 

 
2. Tots els professors de CPM hauran posseir la titulació acadèmica 

adequada, d’acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es 
regulen les escoles de música i dansa, per a la creació o autorització d’una 
escola de música, o la que estableixi en cada moment la normativa que 
sigui de legal aplicació. 

 
3. CPM haurà d’adaptar-se al RD 303/2010, de 15 de març pel qual 

s’estableixen els requisits mínims dels centres d’ensenyaments artístics o 
al que estableixi la normativa vigent en cada moment. 
 

4.CPM  respectarà en tot moment l'establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.  
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5. CPM es compromet a complir la normativa vigent en matèria de protecció 

del menor, i concretament la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de 
Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d'Enjudiciament Civil.  

 
CINQUÈ.- Altres obligacions de CPM derivades de la seva vinculació a 
amb l’entorn social i cultural. 

 
1. CPM col·laborarà amb els diferents centres d’ensenyament de la localitat i 

establirà, d’acord amb aquests, projectes i/o activitats compartits a 
l’objecte de donar a conèixer i divulgar la seva activitat docent i captar 
nous talents musicals. 

 
2. CPM organitzarà jornades de portes obertes, durant les quals els alumnes 

dels diferents nivells, edats i disciplines efectuaran audicions públiques. 
 
3. Tant a final de curs com els dies que s’assenyalin els alumnes seleccionats 

per CPM interpretaran concerts públics en els que podran assistir-hi tots 
els ciutadans que ho tinguin per convenient, gratuïtament. 

 
4. Els alumnes de CPM podran participar gratuïtament en les activitats 

culturals que organitzi l’Ajuntament de Canet de Mar amenitzant aquells 
actes adequats a les disciplines impartides, a sol·licitud municipal i/o a 
instància dels organitzadors de l’esdeveniment cultural i/o fira. 

 
5. CPM reservarà dues places per grup d’activitat per a alumnes amb 

necessitats educatives i/o socioeconòmiques , els quals seran derivats 
mitjançant informe del servei municipal competent. Aquests alumnes 
podran gaudir de reduccions, bonificacions de fins al 100% de la quota 
corresponent, sempre que sigui necessari, que l’informe tècnic ho 
reflecteixi i d’acord amb l’entitat. S’estableix un màxim de 10 beques 
totals o la part proporcional de beques parcials. 

 
SISÈ.- Obres, custòdia i seguretat de l’immoble. 

 
1. No podran fer-se obres en l’immoble sense autorització expressa de 

l’Ajuntament de Canet de Mar, fora de petites reparacions de manteniment 
de les instal·lacions. 

 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar no adquireix cap responsabilitat en la 

custòdia o seguretat respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en 
general dels espais cedits en ús a CPM. 

 
3. CPM serà responsable davant l’Ajuntament de Canet de Mar de la custòdia 

o seguretat respecte a les instal·lacions dels espais que l’Ajuntament 
cedeix a l’associació. 

 
SETÈ.- Millores, mobiliari i altres estris. 

 
CPM proveirà tot el mobiliari i estris necessaris per al desenvolupament de 
les seves activitats i el retirarà en un termini no superior als 15 dies 
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subsegüents a la finalització del conveni o les seves pròrrogues, passats els 
quals s’entendrà que tot els estris no retirats, que resultin útils per a les 
finalitats pròpies de l’Ajuntament de Canet de Mar, resten en benefici i 
propietat del mateix. En canvi, aquells que resultessin inútils seran retirats 
per l’Ajuntament i dipositats en contenidors adients, corrent les despeses de 
transport i eliminació a càrrec de CPM.  

 
VUITÈ.- Aspectes econòmics del conveni. 

 
1. La col·laboració econòmica que l’Ajuntament de Canet de Mar garanteix a 

CPM en el marc del present conveni es concreta, per al curs acadèmic 
2018-2019 en les aportacions, en euros, següents, IVA inclòs: 

 
 a) disposició de l’immoble     29.160,00€.- 
 b) despeses màximes per consum d’electricitat i 
  calefacció i manteniment normatiu instal·lacions 
 (revisions)                                                4.200,00€.-      
 c) subvenció econòmica màxima    25.000,00€.- 

       
 
   TOTAL SUBVENCIÓ    58.360,00€.- 
 
2. Als efectes del còmput de la disposició de l’immoble, la seva valoració 

s’efectua d’acord amb els preus de mercat, en els termes de l’informe 
pericial elaborat pels serveis tècnics municipals. 

 
3. Les despeses telefòniques així com les de neteja aniran íntegrament a 

càrrec de CPM; no així les contractacions amb les companyies dels 
subministraments continus d’aigua i electricitat, que es formalitzaran per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, el qual, tanmateix, només assumirà les 
despeses d’energia elèctrica, calefacció i manteniment normatiu  fins a la 
quantitat màxima al·ludida.  

 
4. L’Ajuntament de Canet de Mar assumirà les despeses que origini el 

manteniment extraordinari de l’immoble durant el període de vigència de 
la cessió d’ús, finalitzada la qual l’immoble revertirà a la municipalitat en 
condicions normals de manteniment, juntament amb la totalitat de les 
obres, instal·lacions i millores efectuades, restant obligat CPM a reintegrar 
a l’Ajuntament de Canet de Mar l’import d’aquells desperfectes que aquest 
es veiés obligat a reparar per tal de restituir l’immoble a la Diputació de 
Barcelona en les condicions requerides per aquest ens provincial.  

 
5. L’import de la subvenció econòmica màxima al·ludida en l’apartat 1 

d’aquest pacte es calcularà de tal manera que en cap cas la suma de la 
totalitat dels conceptes subvencionats de l’apartat 1 no ultrapassi la 
quantitat resultant de multiplicar 319.- € pel nombre d’alumnes 
matriculats, partint-se d’un nombre d’alumnes matriculats de 185.  

 
6. Quan no s’assoleixin les ratios establertes en el precedent pacte cinquè, la 

quantitat obtinguda conforme a l’apartat precedent es minorarà amb 
l’aplicació de les regles següents: 
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a) quan el nombre d’alumnes totals matriculats sigui inferior a 169, la 
quantitat resultant de multiplicar 319 € pel nombre total d’alumnes 
matriculats es minorarà en un 5 per 100 per cada 10 alumnes de 
menys o fracció, respecte del nombre mínim (169). 

 
b) quan la demanda d’una disciplina no assoleixi el nombre mínim de 
6 alumnes i, tanmateix, CPM decideixi el seu impartiment, l’anterior 
quantitat es minorarà, també en 319 € per cada alumne que manqui 
fins a assolir el límit mínim de 6.  

  
7. Les quantitats fixades en l’apartat 1 d’aquest pacte seran revisades i 

adequades anyalment per l’Ajuntament a les magnituds i objectius fixats i 
al seu compliment efectiu.  

 
8. La resta de les despeses totals a què ascendeixi l’activitat subvencionada 

aniran íntegrament a càrrec de CPM, entre d’altres, les que es preveuen en 
el pacte setè del present conveni.  

 
9. La subvenció econòmica que estableix el conveni present es farà efectiva 

amb càrrec a la partida 51 32620 48300 de pressupost de 2018, en un 
pagament corresponent al 50% de l’import en concepte de bestreta, amb 
la signatura del conveni, i la resta amb l’aprovació de la justificació 
presentada per l’entitat. 
 

10. Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres 
subvencions per a la mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres 
administracions o ens públics, amb el benentès que l’import total de les 
subvencions rebudes mai no podrà superar el cost de l’activitat 
subvencionada. 

 
 
11. La justificació de la subvenció del curs 2018-2019 s’haurà de 

lliurar abans del 30 de setembre de 2019. La justificació es regirà per allò 
que es disposa a l’article 19 de l’ordenança municipal de subvencions. Serà 
necessari aportar la documentació següent: 
 
a) Una memòria de l’activitat, justificativa del compliment de les 
condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les 
activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 
 
b) Una memòria econòmica, justificativa del cost de les activitats 
realitzades, que contindrà: 
 
- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació del proveïdor o creditor i del document, el seu import, la data 
d’emissió i, si escau, la data de pagament. Quan escaigui, s’indicaran les 
desviacions sobre el pressupost inicial. 
 
- Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor 
probatori equivalent als que s’esmenten al punt anterior i, si escau, la 
documentació acreditativa del pagament. 
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- Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 
 

        - Una còpia de la totalitat dels rebuts per ingressos que CPM hagués 
meritat en concepte de matrícules de l’alumnat i resta de quotes 
mensuals que donen accés a l’impartiment de les diferents lliçons de 
música i altres. 

 
- Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de 
romanents no aplicats, així com dels interessos que se’n derivin. 
 
c) Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s’hagi 
editat en relació amb l’activitat. 

 
NOVÈ.- Extinció. 
 
1. El precari s’extingeix per la reclamació del bé feta per l’ens local, amb el 

requeriment previ al precarista amb tres mesos d’antelació, i també per la 
devolució d’aquest per part del precarista. 

 
2. A més dels supòsits legalment previstos, el present conveni s’extingirà per 

les causes següents: 
 
a) per greu incompliment de les seves condicions. Es considerarà 

incompliment greu, entre d’altres, la no destinació de l’immoble cedit a les 
activitats concretes per a les que es fa la cessió.  

 
b) per resolució unilateral acordada per l’Ajuntament de Canet de Mar, 

establint-se una reserva explícita per a la resolució sempre que es produís 
algun dels supòsits següents:  

 
- per raons d’interès públic,  
- per canvi en la qualificació jurídica o destinació del bé. 
- per adopció de nous criteris d’apreciació de l’interès públic. 
- per la disponibilitats d’espais més adients o específics.  

 
DESÈ.- Comissió de seguiment. 
 
1. Es constituirà una comissió de seguiment que vetllarà per la bona aplicació 

de les aportacions econòmiques, dineràries o en espècie, ressenyades en 
el pacte vuitè, així com pel bon compliment de la resta de les seves 
clàusules, i per donar solució a les incidències que vagin sorgint durant la 
vigència del conveni.  

 
2. La comissió de seguiment es composarà per dos representants de 

l’Ajuntament  designats per la Junta de Govern Local, i dos representants 
de CPM. 

 
3. La comissió de seguiment es reunirà com a mínim un cop l’any, i sempre 

que ho sol·liciti qualsevol d’ambdues parts. De les seves reunions no se 
n’aixecarà acta, sense perjudici que es documentin per escrit aquells 
extrems que resultin necessaris per a la bona realització de la seves 
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funcions. 
 

Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta 
de la Tinença d’Alcaldia delegada d’Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Canet Pro Música per 
regular les línies de col·laboració mútua.  
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa que suposa la signatura d’aquest 
conveni, amb càrrec a la partida 51 32620 48300 del pressupost vigent de 2018.  
 
TERCER.-  Reconèixer l’obligació per import de 12.500€ per fer front a la 
bestreta. 
 
QUART.- Determinar que en el pressupost de l’exercici següent en el qual estigui 
en vigor aquest conveni es disposi una aplicació pressupostària amb consignació 
suficient per atendre les despeses que se’n derivin. 
 
CINQUÈ.- Designar el senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i 
Educació i la senyora Maria Artigas Gurri, tècnica municipal d’Educació com a 
representants de l’Ajuntament a la comissió de seguiment prevista en la clàusula 
desena del conveni.  
 
SISÈ.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
SETÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 
 
5.4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA PENYA 
BARCELONISTA AMB MOTIUS DELS ACTES DE CELEBRACIÓ DEL 25è 
ANIVERSARI DE LA PENYA BARCELONISTA. 
 
Atès que la Penya Barcelonista de Canet de Mar durant l’any 2018 ha estat 
realitzant portes obertes en algunes de les jornades que realitzen en el local cedit 
per a l’ajuntament i que ha obert alguns dels desplaçaments a tothom. 
 
Vista la memòria justificativa del conveni que consta a l’expedient.  
 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció que consten a l’expedient. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb la Penya 
Barcelonista de Canet de Mar, el qual es transcriu a continuació. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR LA PENYA 
BARCELONISTA DE CANET DE MAR. 
 
Canet de Mar, ... de  desembre  de  2018 
 

REUNITS 
 
D’una altra part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb 
DNI xxxxxx fent ús de les atribucions que li atorga l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
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Catalunya, legítimament facultada per aquest acte. S’adjunta al present conveni certificat 
de l’al·ludit acord com annex I; assistida per Clara Pérez González, secretària general de la 
corporació, que dona fe de l’acte, d’acord amb les funcions professionals pròpies dimanant 
del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
D’altra part, Pietat Vila Sampere , amb DNI xxxxxxxx amb domicili a Riera Lledoners, xxx - 
08360 Canet de Mar, en qualitat de presidenta de la Penya Barcelonista. S’adjunta al 
conveni present com a annex II, certificació literal de l’acord del seu nomenament.  

 
MANIFESTEN 

 
I. Que la Penya Barcelonista té un local cedit per l’ajuntament en els baixos del camp 

de futbol i que aquest s’ha obert a la població en diferents trobades del club. 
II. Que la Penya Barcelonista ha realitzat diverses sortides obertes a tothom. 
III. Que l’Ajuntament de Canet de Mar vol contribuir i donar suport a les activitats 

programades.   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents expressen la seva 
voluntat per a l’establiment d’un conveni de col·laboració subjecte als següents: 

 
PACTES 

 
PRIMER.- Objecte 
L’objecte del conveni present és l’establiment d’un marc de col·laboració econòmica entre 
l’ajuntament i la Penya Barcelonista de Canet de Mar per fer front a les despeses 
d’organització i promoció els actes realitzats durant l’any 2.018. 
 
SEGON.- Obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a desenvolupar les actuacions següents:  
 

1. Aportar la  quantitat econòmica que s’estableixi al pacte quart d’aquest conveni.   
 

2. Donar suport tècnic i material en l’organització de les trobades. 
 

3. Col·laborar en la difusió dels diverses trobades. 
 

TERCER.- Obligacions de la Penya Barcelonista de Canet de Mar: 
 
La Penya Barcelonista de Canet de Mar s’obliga a desenvolupar les actuacions següents: 
 

1. Planificar i organitzar les trobades i sortides que consten al pacte primer d’aquest 
conveni de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com la seva justificació.  
 

2. L’entitat beneficiària està obligada a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 
de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar 
tota la documentació requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació 
a la subvenció concedida.  
 

3. L’entitat beneficiària haurà de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014.   
 

4. Fer constar la col·laboració municipal en tots els materials de difusió 
 

5. Posar a disposició dels òrgans d’inspecció de l’ajuntament signant els mitjans 
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materials necessaris, a fi i efecte de garantir la transparència del destí de les 
aportacions del consistori. 
 

6. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 

 
QUART.- Import de la subvenció: 
L’Ajuntament  a través de l’Àrea d’Esports subvencionarà la Penya Barcelonista de Canet 
de Mar amb un import de mil euros (1.000€) a càrrec de la partida 52 34100 48300 per 
dur a terme la realització del es activitats descrites als punts anteriors. 
 
CINQUÈ.- Acceptació de la subvenció 
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de l’entitat 
beneficiària. 
 
SISÈ.- Termini d’execució 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de l’any 2018. 
 
SETÈ.- Termini i forma de justificació. 
L’entitat beneficiària haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades com 
a màxim el dia 31 de gener de 2019 mitjançant la presentació de: 

- memòria detallada de les activitats realitzades 
- exemplar autenticat de totes les edicions, publicacions i documentació 

gràfica que hagi generat la publicitat de l’activitat. 
- còpia de les factures corresponents a les despeses derivades de 

l’activitat per import de 1.000€   
 
VUITÈ.- Pagament 
La subvenció econòmica que estableix el conveni present es farà efectiva a l’entitat en un 
únic pagament, en el termini d’un mes a partir de l’acceptació de  la documentació 
justificativa corresponent.  
 
En cas que la despesa total justificada sigui inferior a la liquidada, l’entitat haurà de tornar 
l’import proporcional a la part no justificada a l’ajuntament. 
 
NOVÈ.- Compatibilitat amb d’altres subvencions. 
1.- L’entitat beneficiària haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent. 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar. 
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
DESÈ.- Règim jurídic supletori 
En tot allò no previst en la resolució present s’estarà al que estableix l’Ordenança General 
de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el reglament que la 
desenvolupa.  
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 a). Un cop finalitzat el termini de les pròrrogues possibles. 

b). L’acord entre les parts. 
c). La pèrdua de l’exercici de la competència de qualsevol de les parts. 
d). L’incompliment de les obligacions i compromisos per part d’algun dels sota 

signants. 
e). Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
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f). Per qualsevol causa diferent a les anteriors, prevista al conveni o en altres lleis. 
 
ONZÈ.- Vigència 
Aquest conveni serà vigent des de l’1 de gener, fins al 31 de desembre de 2018.  
 
DOTZÈ.- Comissió de seguiment 
Es constitueix una comissió de seguiment que vetllarà pel compliment del conveni i que 
estarà representada per un representant de l’entitat beneficiària i un representant de 
l’ajuntament.  
 
I en prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, rubricat en 
tots els fulls i annexos estesos en una sola pàgina, en el lloc i data indicat a 
l'encapçalament 
 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb l’entitat la Penya 
Barcelonista de Canet de Mar per regular les línies de col·laboració mútua.  
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa que suposa la signatura d’aquest 
conveni, amb càrrec a la partida 52 34100 48300 del pressupost vigent per 
aquest 2018  
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa  per signar tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 
 
5.5.- APROVACIÓ ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI ENTRE EL 
CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, CURS 
ACADÈMIC 2017/2018 
 
Atès que en data 9 d’octubre de 2002 la Comissió de govern Local de 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprova la signatura d’un conveni entre 
l'Ajuntament de Canet de Mar i el Consorci del Centre Associat de la UNED de 
Terrassa, avui Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de 
Barcelona, en el que s'establien les bases de funcionament de l'Aula de la UNED 
de Canet de Mar, la seva programació i els seus costos. 
 
Vist que anualment es revisa la programació de cursos en funció de les 
necessitats detectades i l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar 
pel desenvolupament de les activitats acadèmiques mitjançant una addenda al 
conveni de col·laboració entre la UNED i l’Ajuntament de Canet.  
 
Atès que la Secretaria del Centre associat a la UNED de la Província de Barcelona 
ha tramès el text de l’addenda corresponent al curs 2017-2018. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la tècnica municipal d’Educació, que 
consta a l’expedient. 
 
Vista l’addenda econòmica al conveni, que consta com annex a aquesta proposta. 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada 
d’Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda econòmica al conveni entre el Consorci Universitari 
Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona i l’Ajuntament de Canet 
de Mar, curs acadèmic 2017/2018, el text literal de la qual es troba com a annex 
a aquesta proposta. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 17.263,92 euros que 
suposa la signatura d’aquesta addenda, amb càrrec a la partida 51 32610 48300 
del pressupost vigent per aquest 2018, (s’adjunta document AD a l’expedient). 
 
TERCER.- Facultar el senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a les persones interessades, a tots els efectes, 
i comunicar-los a la Intervenció, la Tresoreria i l’Àrea d’Educació municipals. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 54 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.3 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.  
 

Annex 
 
ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI ENTRE EL CONSORCI UNIVERSITARI 
CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, CURS ACADÈMIC 2017/2018 
 
A Barcelona,  

 
INTERVENEN 

 
D’una part el Sr. Ricardo Mairal Usón, com a President del Consorci Centre 
Associat a la UNED de la Província de Barcelona, assistit per la Secretaria 
Acadèmica del Consorci, Sra. Montserrat Gaja Rodríguez. 
 
I d'una altra part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l'Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar el present document,  

 
EXPOSEN 

 
La present addenda es considera una actualització del conveni entre l'Ajuntament 
de Canet de Mar i el Consorci del Centre Associat de la UNED de Terrassa, avui 
Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona, 
aprovat per la Comissió de Govern Local de l'Ajuntament de Canet amb data 9 
d'octubre de 2002, en el que s'establien les bases de funcionament de l'Aula de la 
UNED de Canet de Mar, la seva programació i els seus costos.  
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La formalització d'aquesta proposta s'articula a través d'aquesta addenda.  
 

ACORDS 
 
Primer.- És objecte del present conveni la determinació dels ensenyaments que 
s’impartiran en l'Aula de la UNED a Canet de Mar en el curs 2017-2018.  
 
Segon.- Aquesta Aula podrà organitzar, en col·laboració amb el Consorci 
Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona, activitats 
culturals i formatives que responguin a les directrius generals de la UNED i a les 
línies prioritàries marcades tant per la Junta Rectora del Consorci Universitari 
Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona com pel propi Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
En el moment de signatura d'aquesta Addenda, l'aula de la UNED de Canet de 
Mar té en funcionament un programa formatiu per a la gent gran en el marc de 
les activitats de la UNED Sènior.  
 
Aquest programa s'estructura en dos quadrimestres i en vuit assignatures de 30 
hores cada una (una d'elles amb caràcter anual).  
 
Tercer.- L'Aula comptarà amb el nombre de professors tutors adequat a la seva 
oferta segons els criteris establerts per aquest fi per la Junta Rectora del Consorci 
Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona .  
 
Quart.- La Direcció del Centre Associat de la UNED província de Barcelona 
designarà, d’acord amb l’Ajuntament de Canet de Mar, un coordinador per tal de 
facilitar les gestions acadèmiques que s’hagin de realitzar per al millor 
funcionament dels programes.  
 
Cinquè.- L’Ajuntament de Canet de Mar assumeix el suport administratiu de 
l'activitat de la seu de la UNED en la seva població. Comunicarà a la secretaria del 
Consorci les persones assignades per aquesta funció i es reserva la potestat de 
canviar-les. Si fos així, ho notificarà degudament.  
 
Sisè.- El Consorci Universitari Centre Associat de la UNED a la província de 
Barcelona donarà el suport centralitzat necessari per el bon funcionament de 
l'Aula de Canet de Mar, tant des de l’àrea acadèmica, com de la tècnica i de 
l’administrativa, comprometent, en els seus pressupostos, la consignació anual 
necessària mentre sigui vigent el present conveni.  
 
Setè.- Pel desenvolupament del curs 2017-2018, l'estimació de costos de 
l'activitat programada que contempla: despeses de tutories (vuit assignatures de 
30 hores), 240 hores a 46,25€/h (11.110€), coordinació (3.286,60€) i despeses 
centralitzades (2.877,32€), que representa un cost total de 17.263,92€ pel curs 
complet, sempre i quan no s'alteri la programació proposada en l’article 2 
d'aquest Conveni.  
 
Vuitè.- L’Ajuntament de Canet de Mar inclourà en els seus successius 
pressupostos anuals, la partida  51 32610 48300 amb una dotació pressupostària 
que en el cas de no produir-se canvis en la programació acadèmica, i si cap de les 
dues parts proposa algun canvi, s’entendrà que és la mateixa que s’especifica al 
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punt setè, amb el corresponent increment de l’IPC de cada any.  
 
Novè.- El Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de 
Barcelona inclourà en el seu pressupost la partida necessària per assumir les 
despeses de l'Aula de la UNED de Canet de Mar així com la quantitat que el seu 
Consistori ha d’aportar al mateix.  
 
Desè.- L’aportació econòmica que l’Ajuntament de Canet de Mar ha de fer al 
pressupost del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de 
Barcelona es farà efectiva en un únic pagament una vegada verificada la 
justificació econòmica. L’incompliment d’aquesta clàusula serà motiu de resolució 
del conveni.  
 
Onzè.- La justificació del conveni es regirà per allò que es disposa a l’article 19 
de l’ordenança municipal de subvencions, i serà necessari aportar la 
documentació següent referida al curs motiu de l’addenda un cop aquest hagi 
finalitzat: 
 

A) una memòria detallada de l’activitat realitzada, que en cada cas esmentarà 
els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de 
realització, d'acord amb els termes del conveni com ara nombre 
d’assignatures impartides, contingut d’aquestes, el nombre d’alumnes 
participants, grau d’assoliment dels objectius de cada assignatura i altres 
activitats associades així com documents justificatius de la despesa 
corresponent a la docència de les diferents assignatures recollides al conveni 
i sempre realitzades dins del període al que es circumscriu aquest. 
 

B) un exemplar original i autenticat de totes les edicions, publicacions i 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat. 

 
C) una còpia de la documentació suport de les despeses de tutories i 

coordinació mensuals satisfetes, ajustades al pressupost presentat amb 
motiu del conveni i datades dintre del període corresponent al seu exercici. 
 

D) Certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries i amb 
la Seguretat Social. 

 
Dotzè.- La vigència d’aquesta addenda es perllongarà anualment i com a màxim 
fins al 2 d’octubre de 2020, tal i com estableix la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic; llevat la denúncia d'alguna de les parts, i entrarà 
en vigor un cop signat per ambdues parts i aprovat per part dels òrgans 
competents.  
 
Tretze.- S’estableix una comissió de seguiment que estarà formada per la 
persona encarregada de la coordinació del projecte per part de la UNED, la 
tècnica d’Educació i  la Regidoria d’Educació que es reunirà com a mínim dos cops 
l’any. 
 
Catorzè.- En cas d’incompliment del conveni es farà un primer advertiment 
perquè en el termini de 10 dies se subsanin les causes de l’incompliment. Si 
aquestes es mantenien es farà un segon advertiment que s’haurà de respondre 
en un termini màxim de 5 dies i si la situació es manté es resoldrà el conveni.   
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Quinzè.- La denúncia d’aquest conveni podrà ser realitzada per qualsevol de les 
parts, i haurà de ser notificada formalment amb un any d’antelació i com a màxim 
el 2 d’octubre de 2020. En conseqüència, efectuada la denúncia, ambdues parts 
seguiran obligades a complir tots els compromisos fins el compliment del termini.  
 
Setzè.- L’Ajuntament de Canet de Mar estarà representat en la Junta Rectora del 
Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona, com 
a membre de caràcter consultiu i deliberant, pel seu Alcalde, o aquella persona en 
qui delegui.  
 
Dissetè.- 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, ambdues parts signen aquest conveni de col·laboració 
per triplicat i a un sol efecte, al lloc i a la data indicats a l’encapçalament.  
 
5.6.- APROVACIÓ DEFINITVA DE LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 1/2017, PRESENTADA PER LES 
ENTITATS DE L’ÀREA DE CULTURA 
 

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. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que feu 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. 
 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF Import 
atorgat 

C. ESTUD.Lluís Domenech 
(CELDIM) 

Exposició bases de Manresa/edició 
Domenechiana 9 i 10 

G66152349 2.012,18

PLATAFORMA PER LA 
LLENGUA 

Presentacions 2017/comp.scrabble 
2017/V jocs de la llengua/cinema 
inf.català 

G60417631 2.006,70

ASSOC.BALLET JUVENIL 
ESEMBLE 

Gal.la benefica i equipació ballarins G66967621 360,29 €
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ASSOC.CULTURAL ESTUDI 
TENES 

Memòria Josep Tenas G66997651 1.109,71 €

 
En les dates que es transcriuen a continuació amb registre de sortida de 
l’ajuntament, es van notificar la resolució del decret d’alcaldia 1108/2018, de 26 
de juliol de 2018, corresponent a la aprovació justificació de subvencions de 
cultura,  
 

Nom entitat Projecte sol·licitud 
subvenció Data registre Núm.registre

C. ESTUD.Lluís Domenech 
(CELDIM) 

Exposició bases de Manresa/edició 
Domenechiana 9 i 10 

23/10/2018 3753

PLATAFORMA PER LA 
LLENGUA 

Presentacions 2017/comp.scrabble 
2017/V jocs de la llengua/cinema 
inf.català 

23/10/2018 3754

ASSOC.BALLET JUVENIL 
ESEMBLE 

Gal.la benefica i equipació ballarins 23/10/2018 3751

ASSOC.CULTURAL ESTUDI 
TENES 

Memòria Josep Tenas 23/10/2018 3752

 
En la resolució del Decret d’alcaldia núm.1108 de 26 de juliol de 2018, en la qual 
el punt segon i tercer deia el següent,  

 
“SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial 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
C. ESTUD. Lluís 
Domènech (CELDIM) 

G66152349 Exposició bases de Manresa/edició 
Domenechiana 9 i 10

944,17 €

PLATAFORMA PER LA 
LLENGUA 

G60417631 Presentacions 2017/comp.scrabble 2017/V 
jocs de la llengua/cinema inf.català  

166.37 €

ASSOC.BALLET 
JUVENIL ESEMBLE 

G66967621 Gal.la benefica i equipació ballarins  42,98 €

ASSOC.CULTURAL 
ESTUDI TENES 

G66997651 Memòria Josep Tenas 2,56 €

 
B)Incompliments que motiven revocació  
 

Nom d’entitat Nif Projecte Observacions 
C. ESTUD. Lluís 
Domènech (CELDIM) 

G66152349 Exposició bases de 
Manresa/edició 
Domenechiana 9 i 10

S'ha pogut verificar 2.136,02 € 
de despeses presentades. 

PLATAFORMA PER LA 
LLENGUA 

G60417631 Presentacions 
2017/comp.scrabble 2017/V 
jocs de la llengua/cinema 
inf.català 

S'ha pogut verificar 2.951,07 € 
de despeses presentades. 

ASSOC.BALLET 
JUVENIL ESEMBLE 

G66967621 Gal.la benefica i equipació 
ballarins 

S'ha pogut verificar 1.452,62€ 
de despeses presentades.
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Nom d’entitat Nif Projecte Observacions 
 

ASSOC.CULTURAL 
ESTUDI TENES 

G66997651 Memòria Josep Tenas S'ha pogut verificar 2.214.31€ 
de despeses presentades. 
 

 
TERCER.- 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”. 

 
Atès que les entitats, Plataforma per la Llengua, Associació Ballet Juvenil Esemble 
i Associació Cultural Estudis, no han fet cap al·legacions ni han aportat documents 
que estim dintre del termini establert.  
 
Atès que l’entitat Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner, ha presentat per 
registre d’entrada núm.8465/2018 amb data 31 d’octubre. 
 
Vist informe de la tècnica de Cultura de data 5 de desembre de 2018, que 
proposa acceptar les al·legacions presentades per l’entitat beneficiaries. 
 
Vist l’informe d’intervenció, 
 
“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 
NÚM.199/2018 

 
ASSUMPTE: Aprovació definitiva de la revocació parcial de la subvenció de la 
convocatòria 1/2017, presentada per les entitats de l’àrea de Cultura. 
 
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 de cultura. 
 
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 
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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 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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
Es preveu a la proposta l’avocació a favor de l’alcaldia per adoptar 
exclusivament el present acord. 
 
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: 
 
«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.» 
 
Així mateix en data 31 d’octubre i amb registre d’entrada 8465/2018, l’entitat 
Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner, presenta instancia al·legant que la 
justificació de la subvenció de la convocatòria 1/2017, presentada en data 17 de 
gener de 2018, és correcta i es ratifica en la documentació presentada 
inicialment.  
 
Revisada la documentació aportada per l’entitat des del departament 
d’intervenció, no és suficient per justificar la despesa, és a dir, no són despeses 
justificables per la subvencions. En conclusió, es ratifiquen les objeccions 
observades a l’informe 104/2018. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
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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 
 
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. 
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Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de 
documentació, 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 
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S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ 
FISCAL no suspensiva, pels compliments 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, 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada de Cultura, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la revocació parcial de les subvencions de 
cultura, amb el següent detall, 
 

Nom d’entitat Nif Projecte
Import a 

revocar
PLATAFORMA PER LA LLENGUA G60417631 Presentacions 2017/comp.scrabble 

2017/V jocs de la llengua/cinema 
inf.català 

166,37 €

ASSOC.BALLET JUVENIL 
ESEMBLE 

G66967621 Gal.la benefica i equipació ballarins  42,98 €

 
ASSOC.CULTURAL ESTUDI TENES G66997651 Memòria Josep Tenas 2,56 €

 
SEGON.- Estimar les al·legacions a l’entitat Centre d’Estudis Lluís Domènech i 
Montaner, d’acord amb l’informe de la tècnica de cultura, de data 5 de 
desembre de 2018, i arxivar l’expedient de revocació parcial de la convocatòria 
1/2017.  
 
TERCER.- - 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 a 

revocar
C. ESTUD. Lluís 
Domènech (CELDIM) 

G66152349 Exposició bases de Manresa/edició 
Domenechiana 9 i 10

944,17 €

 
QUART.- Notificar el present acord als interessats i comunicar als departaments 
de cultura i tresoreria-intervenció.  
 
5.7.- ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT, EN LA 
MODALITAT D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA, D’EQUIPS I 
ACCESSORIS PER AL SISTEMA DE COMUNICACIONS TRUNKING TETRA A 
LA POLICIA LOCAL DE CANET DE MAR, I EL SEU MANTENIMENT 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 d’octubre d’enguany, va 
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acordar aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament d’equips i 
accessoris per al sistema de comunicacions Trunking Tetra a la Policia Local de 
Canet de Mar, i el seu manteniment, amb un pressupost base de licitació de 
30.492,00 € IVA inclòs, així com aprovar el plec de clàusules administratives i el 
plec de prescripcions tècniques particulars, que han de regir l’esmentada 
contractació. 
 
Atès que segons consta al certificat emès per la secretària de la corporació en 
data 14 de novembre d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han 
presentat les proposicions següents: 
 
1. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
2. Tecno Radio Comunicaciones, SLU  
3. Caixabank Equipment Finance, SAU 
 
Atès que en data 23 de novembre d’enguany, la Mesa de Contractació ha efectuat 
la valoració de les ofertes presentades pels licitadors, en els termes següents: 
 
“ACTA DE VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA, D’EQUIPS I ACCESSORIS PER AL 
SISTEMA DE COMUNICACIONS TRUNKING TETRA A LA POLICIA LOCAL DE CANET 
DE MAR, I EL SEU MANTENIMENT. 
 
Lloc:                 Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                23/11/2018 
Horari:             11,55 h 
Hi assisteixen:  Pere Xirau Espàrrech, president 
 Servando Gómez  Gónzalez, Sergent cap acctal. de Policia Local t 
 Joan Méndez Martínez, interventor 
 Clara Pérez González, secretària 
Cristina Cabruja Sagré, que actua com a secretària 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 15 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 15 del PCAP, en 
els termes següents: 
 
a) oferta econòmica: Fins a 75 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador respecte 

al pressupost base de licitació referent a l’arrendament i posada en marxa, indicat en 
el present plec d’acord amb el següent criteri: 

 
- Puntuació màxima: 75 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

 

Puntuació = 75 . [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS]) 

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



S/Amn 

 
41 

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 

[Oferta] : Oferta a valorar 
 

Licitador Oferta Baixa Punts 
Banco Bilbao Vizacaya Argentaria, SA    15.278,40 € 39% 75
Tecno Radio Comuncaciones, SLU 15.400,00 € 39% 74,09
Caixabank equipment finance, SAU 20.687,54 € 18% 34,11

 
b) Proposta tècnica: Fins a 8 punts. Es valorarà l’oferta de millora en les característiques 

tècniques dels equips terminals, de conformitat amb el que es preveu expressament 
en el plec de prescripcions tècniques i es farà segons els següents subcriteris i 
puntuació: 

 
1. Pel que fa a la proposta tècnica dels terminals portàtils: Fins a cinc (5) punts. Segons la 
classificació utilitzada al PPTP: 
2.1.2.1.-   Teleserveis (0,3pt) 
2.1.2.2.-   Serveis portadors de dades (0,4 pt) 
2.1.2.3.-   Serveis i prestacions suplementàries (0,3 pt) 
2.1.3.2.-   Mode de funcionament DMO (0,5 pt) 
2.1.3.3.-   Funcionament en mode degradat o “fallback” (0,4 pt) 
2.1.3.4.-   Modes de funcionament Repeater (0,10 pt) 
2.1.4.-      Mòdul GPS (0,8pt) 
2.1.7.1.-   Pantalla (0,20 pt) 
2.1.7.2.-   Teclat i polsadors (0,3pt)  
2.1.7.3.-   Agenda (0,10 pt) 
2.1.7.4.-   Ergonomia (0,10 pt) 
2.1.7.5.-   Funcions del terminal (0,5 pt) 
2.1.8.1.-   Físiques (1pt) 
 
2.1.2.1. Teleserveis 
 
 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN11 0,1 0,1 0,1 

TPN13 0,1 0,1 0,1 

TPN17 0,1 0,1 0,1 

Total 0,3 0,3 0,3 

 
2.1.2.2. Serveis portadors de dades (0,4 pt) 

 

 
 

BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN22 0,0571 0,0571 0,0571 

TPN23 0,0571 0,0571 0,0571 

TPN27 0,0571 0,0571 0,0571 

TPN28 0,0571 0,0571 0,0571 

TPN29 0,0571 0,0571 0,0571 

TPN30 0,0571 0,0571 0,0571 

TPN31 0,0571 0,0571 0,0571 

Total 0,4 0,4 0,4 
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2.1.2.3.-   Serveis i prestacions suplementàries (0,3 pt) 
 
 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN40 0,1 0,1 0,1 

TPN41 0,1 0,1 0,1 

TPN42 0,1 0,1 0,1 

Total 0,3 0,3 0,3 

 
2.1.3.2.-   Mode de funcionament DMO (0,5 pt) 
 

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN48 0,0625 0,0625 0,0625 

TPN49 0,0625 0,0625 0,0625 

TPN50 0,0625 0,0625 0,0625 

TPN51 0,0625 0,0625 0,0625 

TPN52 0,0625 0,0625 0,0625 

TPN53 0,0625 0,0625 0,0625 

TPN54 0,0625 0,0625 0,0625 

TPN55 0,0625 0,0625 0,0625 

Total 0,5 0,5 0,5 

 
2.1.3.3.-   Funcionament en mode degradat o “fallback” (0,4 pt) 
 
 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN58 0,08 0,08 0,08 

TPN59 0,08 0,08 0,08 

TPN60 0,08 0,08 0,08 

TPN61 0,08 0,08 0,08 

TPN62 0,08 0,08 0,08 

Total 0,4 0,4 0,4 

 
2.1.3.4.-   Modes de funcionament Repeater (0,10 pt) 

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN63 0,10 0,10 0,10 

Total 0,10 0,10 0,10 

 
2.1.4.- Mòdul GPS (0,8pt) 
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 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN70 0,8 0,8 0,8 

Total 0,8 0,8 0,8 

 
2.1.7.1.-   Pantalla (0,20 pt) 

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN82 0,0333 0,0333 0,0333 

TPN83 0,0333 0,0333 0,0333 

TPN84 0,0333 0,0333 0,0333 

TPN93 0,0333 0,0333 0,0333 

TPN94 0,0333 0,0333 0,0333 

TPN95 0,0333 0,0333 0,0333 

Total 0,20 0,20 0,20 

 
2.1.7.2.-   Teclat i polsadors (0,3pt) 

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN102 0,05 0,05 0,05 

TPN103 0,05 0,05 0,05 

TPN104 0,05 0,05 0,05 

TPN105 0,05 0,05 0,05 

TPN106 0,05 0,05 0,05 

TPN107 0,05 0,05 0,05 

Total 0,3 0,3 0,3 

 
2.1.7.3.-   Agenda (0,10 pt) 
 
 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN110 0,10 0,10 0,10 

Total 0,10 0,10 0,10 

 
2.1.7.4.-   Ergonomia (0,10 pt) 

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN115 0,10 0,10 0,10 

Total 0,10 0,10 0,10 

 
2.1.7.5.-   Funcions del terminal (0,5 pt) 
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 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN117 0,0833 0,0833 0,0833 

TPN118 0,0833 0,0833 0,0833 

TPN119 0,0833 0,0833 0,0833 

TPN120 0,0833 0,0833 0,0833 

TPN121 0,0833 0,0833 0,0833 

TPN122 0,0833 0,0833 0,0833 

Total 0,5 0,5 0,5 

 
2.1.8.1.-   Físiques (1pt) 
 
 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TPN131 0,1667 0,1667 0,1667 

TPN133 0,1667 0,1667 0,1667 

TPN134 0,1667 0,1667 0,1667 

TPN136 0,1667 0,1667 0,1667 

TPN138 0,1667 0,1667 0,1667 

TPN139 0,1667 0,1667 0,1667 

Total 1 1 1 

  
Puntuació total criteri b)1. 
 

Licitador Total 
Banco Bilbao Vizacaya Argentaria, SA 5
Tecno Radio Comuncaciones, SLU 5
Caixabank equipment finance, SAU 5

 
2. Pel que fa a la proposta tècnica dels terminals mòbils i fixes, fins a tres (3) punts . 

Segons la classificació utilitzada al PPTP: 
 
2.2.2.1.- Teleserveis (0,1 pt) 
2.2.2.2.- Serveis portadors de dades (0,3 pt) 
2.2.2.3.- Serveis i prestacions suplementàries (0,1 pt)  
2.2.3.2.- Mode de funcionament DMO (0,4 pt)  
 2.2.3.3.- Funcionament en mode degradat o “fallback” (0,3 pt)  
2.2.4.-    Mòdul GPS (0,6pt)  
2.2.6.-    Software de programació (0,4pt)  
2.2.7.1.- Pantalla (0,2 pt)  
2.2.7.2.- Teclat i polsadors. (0,2 pt)  
2.2.7.3.- Agenda (0,1 pt)  
2.2.7.4.- Ergonomia (0,1 pt)  
2.2.7.5.- Funcions del terminal (0,2 pt) 
 
2.2.2.1.- Teleserveis (0,1 pt) 
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 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TMF12 0,0333 0,0333 0,0333 

TMF14 0,0333 0,0333 0,0333 

TMF18 0,0333 0,0333 0,0333 

Total 0,1 0,1 0,1 

 
2.2.2.2.- Serveis portadors de dades (0,3 pt) 

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TMF23 0,1 0,1 0,1 

TMF24 0,1 0,1 0,1 

TMF28 0,1 0,1 0,1 

Total 0,3 0,3 0,3 

 
2.2.2.3.- Serveis i prestacions suplementàries (0,1 pt)  

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TMF29 0,0167 0,0167 0,0167 

TMF30 0,0167 0,0167 0,0167 

TMF31 0,0167 0,0167 0,0167 

TMF40 0,0167 0,0167 0,0167 

TMF41 0,0167 0,0167 0,0167 

TMF42 0,0167 0,0167 0,0167 

Total 0,1 0,1 0,1 

 
2.2.3.2.- Mode de funcionament DMO (0,4 pt)  

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TMF49 0,05 0,05 0,05 

TMF50 0,05 0,05 0,05 

TMF51 0,05 0,05 0,05 

TMF52 0,05 0,05 0,05 

TMF53 0,05 0,05 0,05 

TMF54 0,05 0,05 0,05 

TMF55 0,05 0,05 0,05 

TMF56 0,05 0,05 0,05 

Total 0,4 0,4 0,4 
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2.2.3.3.- Funcionament en mode degradat o “fallback” (0,3 pt) 

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TMF59 0,06 0,06 0,06 

TMF60 0,06 0,06 0,06 

TMF61 0,06 0,06 0,06 

TMF62 0,06 0,06 0,06 

TMF63 0,06 0,06 0,06 

Total 0,3 0,3 0,3 

 
2.2.4.-    Mòdul GPS (0,6pt)  

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TMF73 0,6 0,6 0,6 

Total 0,6 0,6 0,6 

 
2.2.6.-    Software de programació (0,4pt)  

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TMF85 0,1 0,1 0,1 

TMF86 0,1 0,1 0,1 

TMF87 0,1 0,1 0,1 

TMF88 0,1 0,1 0,1 

Total 0,4 0,4 0,4 

 
2.2.7.1.- Pantalla (0,2 pt)  
 
 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TMF90 0,05 0,05 0,05 

TMF91 0,05 0,05 0,05 

TMF99 0,05 0,05 0,05 

TMF100 0,05 0,05 0,05 

Total 0,2 0,2 0,2 

 
2.2.7.2.- Teclat i polsadors. (0,2 pt) 

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TMF107 0,04 0,04 0,04 
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TMF108 0,04 0,04 0,04 

TMF109 0,04 0,04 0,04 

TMF110 0,04 0,04 0,04 

TMF111 0,04 0,04 0,04 

Total 0,2 0,2 0,2 

 
2.2.7.3.- Agenda (0,1 pt) 

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TMF114 0,1 0,1 0,1 

Total 0,1 0,1 0,1 

 
2.2.7.4.- Ergonomia (0,1 pt)  

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TMF117 0,1 0,1 0,1 

Total 0,1 0,1 0,1 

 
2.2.7.5.- Funcions del terminal (0,2 pt) 

 BBVA Tecno Radio Caixabank 

TMF119 0,0333 0,0333 0,0333 

TMF120 0,0333 0,0333 0,0333 

TMF121 0,0333 0,0333 0,0333 

TMF122 0,0333 0,0333 0,0333 

TMF123 0,0333 0,0333 0,0333 

TMF124 0,0333 0,0333 0,0333 

Total 0,2 0,2 0,2 

 
Puntuació total criteri b)2. 
 

Licitador Total 
Banco Bilbao Vizacaya Argentaria, SA 3
Tecno Radio Comuncaciones, SLU 3
Caixabank equipment finance, SAU 3

 
c) Altres requeriments o millores: Fins a 10 punts. Segons la terminologia i classificació 

utilitzada al PPTP:  
 

a. Pla de manteniment dels equips actuals: Fins a 2 punts. Es valorarà el cost del 
manteniment atorgant-se els 2 punts a l’oferta més econòmica i 0 punts a les 
ofertes d’import 0 €.   

 
Licitador Cost manteniment Puntuació 
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equips actuals 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 1 € 2  
Tecno Radio Comuncaciones, SLU  1 € 2 
Caixabank Equipment Finance, SAU 1.600,00 € 0 
 

b. Pla de manteniment dels nous equips: Fins a 8 punts. Es valoraran els 
següents extrems:  

 
1. Que l’adjudicatari pugui garantir la vida de les bateries, i respongui a 

la seva reposició fins a la vida útil d’aquestes recomanada pel 
fabricant. 

2. Que l’adjudicatari realitzi canvis de bateries al segon any de 
contracte, de totes aquelles que tinguin un funcionament per sota del 
60% de las seva capacitat de treball per a 8 hores de servei. 

3. Que l’adjudicatari realitzi el canvi de totes les bateries al tercer any 
de contracte. 

4. Que l’adjudicatari realitzi el canvi de totes les bateries al tercer any 
de contracte. I realitzi canvis de bateries abans de finalitzar el quart 
any de contracte, de totes aquelles que tinguin un funcionament per 
sota del 60% de las seva capacitat de treball per a 8 hores de servei. 

5.  
 

Licitador Fins vida 
útil 

Fins 2n 
any 

Tercer any Tercer any i 
funcionament 

per sota el 60% 

Puntuació 
Total 

BBVA 2 2 2 2 8 
Tecno Radio  2 2 2 2 8 
Caixabank  2 0 0 0 2 
 
d) Termini de lliurament dels equips: Fins a 7 punts, atorgant-se 1,75 punts per setmana 

que rebaixin del termini del lliurament. 
 

Licitador Setmanes Puntuació 
BBVA 4 7 
Tecno Radio  0 0 
Caixabank  4 7 

 
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 
 

Licitador Puntuació 
BBVA 100 
Tecno Radio  92,09 
Caixabank  51,11 

 
4. A la vista de l’anterior valoració,  la Mesa de contractació acorda per unanimitat elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte de subministrament, en la 
modalitat d’arrendament amb opció de compra, d’equips i accessoris per al sistema de 
comunicacions Trunking Tetra a la policia local de Canet de Mar i el seu manteniment, a la 
mercantil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, atès que ha estat el licitador que ha 
presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu i que s’ajusta al que es disposa al plec de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeixen el present 
contracte. 
 
Essent les 12,00 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el president, la 
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secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1760/2018, de data 28 de 
novembre d’enguany, es va requerir a l’empresa, Banc de Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA per tal que en el termini de 7 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 11 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest 
contracte, així com aportés a les oficines municipals la documentació 
administrativa relacionada a la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen aquest contracte,  així com la documentació justificativa 
de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, i acredités la constitució, a disposició de la Tresoreria municipal, 
d’una garantia definitiva, xifrada en 763,92 €. 
 
Atès que en data 11 de desembre d’enguany l’empresa Banc de Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA, ha dipositat la garantia definitiva dins del termini conferit a tal 
efecte i 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 d’aquesta Alcaldia, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte per al subministrament, en la modalitat 
d’arrendament amb opció de compra, d’equips i accessoris per al sistema de 
comunicacions Trunking Tetra a la Policia Local de Canet de Mar, i el seu 
manteniment, a l’empresa Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, amb CIF núm. 
A48265169, pel preu de 15.278,40 €, IVA exclòs, el qual pujarà un import de 
3.208,46 €, amb subjecció al PCAP i PPTP i a l’oferta presentada pel propi 
licitador, així com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi 
licitador que s’accepten i que son les següents: 
  

 El termini de lliurament dels equips serà d’una setmana a comptar des de 
la formalització del contracte. 

 Les millores ofertades en les característiques tècniques dels equips 
terminals. 

 
SEGON.- L’adjudicatari durà a terme el pla de manteniment, tant dels equips 
actuals com dels nous equips, ofertat en la seva plica. 
 
TERCER.- Aquest contracte tindrà una durada de quatre anys a comptar des de 
la seva formalització. Aquesta durada no serà objecte de pròrroga. 
 
El termini d’execució del present contracte iniciarà amb la recepció de les 
terminals, moment en el qual s’aixecarà la corresponent acta de recepció, i 
finalitzarà transcorreguts 48 mesos des d’aquella data. 
 
QUART.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a 
responsable del contracte al Sergent en cap acctal. de la Policia Local de Canet de 
Mar. Les seves funcions seran les següents: 
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 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. 

 
CINQUÈ.- Donat que el present contracte no iniciarà la seva execució fins a 
l’exercici 2019, l’Ajuntament consignarà amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries núm. 43 13300 62301 i 43 13000 21300 pel que fa a 
l’arrendament financer i el manteniment respectivament del pressupost de cada 
exercici econòmic, el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu, 
això és: 
 

 Exercici 2019: 4.390,63 € pel que fa a l’arrendament i 231,08 € pel que fa 
al manteniment.  

 Exercici 2020: 4.390,63 € pel que fa a l’arrendament i 231,08 € pel que fa 
al manteniment.  

 Exercici 2021: 4.390,63 € pel que fa a l’arrendament i 231,07 € pel que fa 
al manteniment.  

 Exercici 2022: 4.390,63 € pel que fa a l’arrendament i 231,07 € pel que fa 
al manteniment.  

 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 
del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per als 
esmentats exercicis, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
SISÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que 
es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SETÈ.- Comunicar 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. 
 
VUITÈ.- 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. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 54 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.3 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.  
 
5.8.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
REALITZACIÓ D’UN COBERT I REPARACIÓ DEFECTES CONSTRUCTIUS A 
L’EDIFICI DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 
L’edifici de la Fundació “Els Garrofers”, projectat per l’arquitecte David Sainz 
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Viladecans i construït a l’any 2010 per la constructora Cots & Claret, té problemes 
d'un seguit de patologies i defectes constructius des del moment que es van 
acabar les obres de construcció.  
 
Per tal de garantir l’habitabilitat i la salubritat de l’edificació i evitar la degradació 
accelerada de l’edificació, s’ha estudiat a través d’un projecte executiu les 
reparacions de les lesions i defectes existents, i s’han plantejat les solucions 
adequades per arranjar les patologies a través dels treballs d’obra corresponents. 
 
Atès l’abast del projecte i els treballs d’obra a realitzar, es considera que l’actuació 
sobrepassa la disponibilitat i capacitat per executar-la amb mitjans propis, conseqüentment 
és imprescindible procedir a la seva contractació externa. 
 
Vist l’informe emès en data 17 de desembre d’enguany, per l’arquitecte 
municipal, en el que justifica la necessitat de la present contractació, així com la 
idoneïtat de l’objecte del contracte per a satisfer la necessitat plantejada 
 
Vist l’informe referent a la legislació aplicable i el procediment a seguir de 
Secretaria i Intervenció núm. 35/2018 que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja 
que el seu valor estimat puja la quantitat de 779.008,47 €, IVA exclòs i per tant, 
no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament 
ni la quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que 
superi els 4 anys, eventuals pròrrogues incloses, ni els anteriors imports. No 
obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, es 
va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i 
concretament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de 
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que 
haurà de ser publicat en el perfil del contractant”. 
 
Vistos i trobats conforme el plec de clàusules administratives i el plec de 
prescripcions tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat 
per a la contractació de les obres de realització d’un cobert i reparació defectes 
constructius a l’edifici de la Fundació Els Garrofers, i tenint en compte allò que es 
es disposa a la la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, pel Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en 
tot allò que no es trobi derogat, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel 
que s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules administratives generals, en tot allò 
que no contradigui la LCSP, aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar, així com 
per la resta de normativa legal aplicable i pel document en què es formalitzi el 
contracte, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació de les obres de realització 
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d’un cobert i reparació defectes constructius a l’edifici de la fundació Els 
Garrofers, amb un pressupost base de licitació de 942.600,25 €, IVA inclòs, per a 
tota la durada inicial del contracte, això és 7 mesos. 
 
Aquest pressupost es desglossa en lots de la manera següent: 
 

Concepte Import (IVA 
exclòs) 

IVA Import total (IVA 
inclòs) 

Pressupost base de 
licitació LOT NÚM. 1 

23.804,75 € 4.999,00 € 28.803,75 € 

Pressupost base de 
licitació LOT NÚM. 2 

755.203,72 € 158.592,78 € 913.796,50 € 

 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, 
els quals s’annexen al present acord. 
 
TERCER.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de 
licitació al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 942.600,25 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 40 23100 63200 del pressupost municipal per a l’any 2018.  
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
execució i formalització de la present resolució. 
 
5.9.- APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ANY 2018 

 
Vist que l'art. 70 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre de 2015, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, disposa que les 
necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagin de 
proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de 
l'oferta d'ocupació pública, o mitjançant un altre instrument similar de gestió de 
la provisió de les necessitats de personal, el que comportarà l'obligació de 
convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses i 
fins un 10% addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels 
mateixos. En tot cas, l'execució de l'oferta d'ocupació pública o instrument similar 
haurà de desenvolupar-se dintre del termini improrrogable de tres anys.  
 
Atès que el dia 3 de juliol de 2018 es va aprovar la Llei 6/2018, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2018 (LPGE), amb novetats respecte la llei de 
pressupostos generals de l’Estat de l’any 2017 en relació a la regulació de la 
incorporació de nou personal al sector públic, per la qual cosa cal adaptar l’OPO 
2018 a aquesta normativa.  
 
Vist que l’article 19.U.2 de la LPGE, estableix que, les Administracions Públiques 
que en l’exercici anterior hagin complert els objectius d’estabilitat pressupostària i 
deute públic i la regla de despesa, tindran una taxa de reposició del 100 per cent.  
 
Vist així mateix que l’article 19.U.5. de la LPGE estableix per a les Forces i Cossos 
de Seguretat de l’Estat, Cossos de Policia Autonòmica i Policies Locals la taxa de 
reposició serà del 115 per cent.  
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Atès que conforme el càlcul de la taxa de reposició d’efectius (article 19.U.7 de la 
LPGE), es poden incorporar a l’OPO 2018 cinc places, dues de sectors prioritaris i 
tres de sectors no prioritaris, per la qual cosa es pot incorporar una plaça més 
respecte l’OPO 2018 aprovada el dia 8 de març de 2018  
 
Atès, així mateix, que l’esmentat article 19.U.7 de la LPGE, estableix que no 
computaran dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició 
d’efectius, aquelles places que es convoquin per a la seva provisió mitjançant 
processos de promoció interna i les corresponents al personal declarat indefinit no 
fix mitjançant sentència judicial.  
 
Atès que continua en vigor per a l’article 19.U.6 de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2017, per la que es va incorporar a l’OPO 2018 una 
plaça d’educador social vacant a la plantilla de personal laboral.  
 
Vist l’article 19.U.9 de la LPGE estableix que a més del que està establert a 
l’article 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2017, s’autoritza una taxa addicional per a l’estabilització de 
l’ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estant 
dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i 
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 
2017 en els següents sectors i col·lectius: personal dels serveis d’administració i 
serveis generals, d’investigació, de salut pública i inspecció mèdica així com altres 
serveis públics.  
 
Vist que les ofertes d’ocupació que articulin aquests processos d’estabilització, 
s’hauran d’aprovar i publicar en els respectius Diaris Oficials en els exercicis 2018 
a 2020.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 18 de desembre 
de 2018, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, de  data 18 de desembre de 
2018, que consta a l’expedient.  
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar  l’oferta pública d’ocupació al marc jurídic i administratiu 
aplicable i a les prioritats municipals, tal com vénen definides en virtut de les 
polítiques pròpies que es deriven de les corresponents disponibilitats i previsions 
pressupostàries i d’acord amb l’informe transcrit. 
 
SEGON.- En els termes precedents, aprovar l’oferta pública d’ocupació següent: 

 
a) Oferta Pública d'Ocupació, segons taxa de reposició d'efectius: 
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Règim Grup Plaça Accés Sistema
  Escala Sotsescala Classe Denominació Núm  Selecció
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Funcionari C2 Admini

s 
Especia
l 

Serveis 
Especials 

Policia Local Caporal 1 Promo 
ció 
Interna 

Concurs  
Oposició 

Personal 
Laboral 

C2   Auxiliars Auxiliar  
administratiu

1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal  
Laboral 

AP   Personal 
Oficis 

Oficial 2n 
ferrer 

1 Promo 
ció 
Interna 

Concurs 
Oposició 

Personal 
Laboral 

AP   Personal 
Oficis 

Vigilant 
Instal·lacions 
municipals

1 Lliure Concurs  
Oposició 

 
b) Oferta Pública d'Ocupació, segons taxa addicional per a l’estabilització 
d’ocupació temporal: 

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 	
 

Règim Grup Plaça Accés Sistema
  Escala Sotsescala Classe Denominació Núm  Selecció
         
Funcionari A1 Administ 

Especial 
Tècnica Tècnics 

superiors
Arquitecte 1 Lliure Concurs 

oposició
Personal 
Laboral 

A2   Tècnics 
mitjos

Tècnic/a de 
Turisme

1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
Laboral 

A2   Tècnics 
mitjos

Mestra d'Adults 2 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
Laboral 

C1   Tècnics 
auxiliars

Tècnic aux. 
Festes

1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
Laboral 

C2   Auxiliars Auxiliar  
administratiu

1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
laboral 

C2   Personal 
oficis

Oficial 1a  
obres

2 Lliure  Concurs 
Oposició

Personal 
laboral 

C2   Personal 
oficis

Oficial 1a  
electricista

2 Lliure  Concurs 
Oposició

Personal 
laboral 

C2   Personal 
oficis

Oficial 1a  
fuster

1 Lliure  Concurs 
Oposició

Personal 
laboral 

C2   Personal 
oficis

Oficial 1a  
ferrer

1 Lliure  Concurs 
Oposició

Personal  
Laboral 

AP   Personal 
Oficis

Oficial 2n 
Brigada

1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal  
Laboral 

AP   Personal 
Oficis

Peó jardineria 1 Lliure Concurs 
Oposició

 
TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, 
disposar la publicació de l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de 
l’Estat, a l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques 
d’ocupació de la resta de les administracions públiques i a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
5.10.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE TREBALL PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE 
TREBALL I FORMACIÓ, PER A L’ANY 2018. 
 
Mitjançant Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, es van aprovar les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, 
publicades en del DOGC núm. 7713, de data 26 de setembre. 
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L'Ajuntament de Canet de Mar, segons DE1565/2018, de 29 d’octubre de 2018, 
va aprovar les memòries i va sol·licitar una subvenció per un import de 
178.315,20 € per a la contractació d’onze treballadors en el marc del programa 
abans esmentat. 
 
Atès que per Resolució de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
de data 14 de desembre de 2018, es va atorgar a l'Ajuntament de Canet de Mar, 
les subvencions que es relacionen per a la realització de les accions del Programa 
Treball i Formació: 
 
Línia PANP Treball i Formació adreçat a persones en risc de caure en situació 
d'atur de llarga durada, no perceptores de prestacions per desocupació i/o 
subsidi, preferentment més grans de 45 anys 
 

Expedient: 2018/PANP-6-SPOO-0045 
Núm Tipus d'acció formativa Codi i nom de l'àrea professional o

mòduls transversals Import
hora

Durada
(hores)

Nombre
de 

contracte

Subvenció 
Experiència 
professional 

Subvenció 
acció 

formativa 
Subvenció

total 
1 Certificat de Professionalitat IFC- Informàtica i comunicacions 8,00 € 90,00 2 18.760,00 € 1.440,00 € 20.200,00 

€

2 Certificat de Professionalitat ADG – Administració i gestió 7,44 € 120,00 2 18.760,00 € 1.785,60 € 20.545,60 
€

    TOTAL 4 37.520,00 € 3.225,60 € 40.745,60 
€ 
 

Expedient: 2018/PANP-12-SPOO-0045 
Núm Tipus d'acció formativa Codi i nom de l'àrea professional 

o mòduls transversals Import
hora

Durada
(hores)

Nombre
de 

contracte

Subvenció 
Experiència 
professional 

Subvenció 
acció 

formativa 
Subvenció

total 
1 Certificat de Professionalitat ADG – Administració i gestió 7,44 € 120,00 6 112.560,00 € 5.356,80 € 117.916,80 

€ 
  TOTAL 6 112.560,00 € 5.356,80 € 117.916,80 

€ 
Línia DONA Treball Formació per a dones en situació d'atur 

Expedient: 2018/DONA-12-SPOO-0045 
Núm Tipus d'acció formativa Codi i nom de l'àrea professional 

o mòduls transversals Import
hora

Durada
(hores)

Nombre
de 

contracte

Subvenció 
Experiència 
professional 

Subvenció 
acció 

formativa 
Subvenció

total 
1 Certificat de Professionalitat ADG – Administració i gestió 7,44 € 120,00 6 18.760,00 € 892,80 € 19.652,80 €

TOTAL 6 18.760,00 € 892,80 € 19.652,80 €

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Recursos Humans, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, en 
el marc del Programa Treball i Formació, a l'empara de la Resolució 
TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per a la qual s'obria la convocatòria per a l'any 
2018, per a la contractació de treballadors, d'acord amb els termes i la distribució 
econòmica que s'especifica: 
 
Línia PANP Treball i Formació adreçat a persones en risc de caure en situació 
d'atur de llarga durada, no perceptores de prestacions per desocupació i/o 
subsidi, preferentment més grans de 45 anys 
 

Expedient: 2018/PANP-6-SPOO-0045 
Núm Tipus d'acció formativa Codi i nom de l'àrea professional o

mòduls transversals Import
hora

Durada
(hores)

Nombre
de 

contracte

Subvenció 
Experiència 
professional 

Subvenció 
acció 

formativa 
Subvenció

total 
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1 Certificat de Professionalitat IFC- Informàtica i comunicacions 8,00 € 90,00 2 18.760,00 € 1.440,00 € 20.200,00 
€

2 Certificat de Professionalitat ADG – Administració i gestió 7,44 € 120,00 2 18.760,00 € 1.785,60 € 20.545,60 
€

    TOTAL 4 37.520,00 € 3.225,60 € 40.745,60 
€ 
 

Expedient: 2018/PANP-12-SPOO-0045 
Núm Tipus d'acció formativa Codi i nom de l'àrea professional 

o mòduls transversals Import
hora

Durada
(hores)

Nombre
de 

contracte

Subvenció 
Experiència 
professional 

Subvenció 
acció 

formativa 
Subvenció

total 
1 Certificat de Professionalitat ADG – Administració i gestió 7,44 € 120,00 6 112.560,00 € 5.356,80 € 117.916,80 

€ 
  TOTAL 6 112.560,00 € 5.356,80 € 117.916,80 

€ 
Línia DONA Treball Formació per a dones en situació d'atur 

Expedient: 2018/DONA-12-SPOO-0045 
Núm Tipus d'acció formativa Codi i nom de l'àrea professional 

o mòduls transversals Import
hora

Durada
(hores)

Nombre
de 

contracte

Subvenció 
Experiència 
professional 

Subvenció 
acció 

formativa 
Subvenció

total 
1 Certificat de Professionalitat ADG – Administració i gestió 7,44 € 120,00 6 18.760,00 € 892,80 € 19.652,80 €

TOTAL 6 18.760,00 € 892,80 € 19.652,80 €

 
SEGON: Facultar la Sra. alcaldessa per signar els documents necessaris per a 
l'efectivitat del present acord. 
 
TERCER.- Comunicar expressament al SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, 
l’acceptació de la subvenció atorgada, així com a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals als efectes oportuns. 
 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 17.20 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcaldessa  
   
 
 
 


