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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
13 D’OCTUBRE DE 2004 

 

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: 20.00 hores 
Hora que acaba: 21.45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 

 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 

 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 

Antoni Isarn Flores 
Laureà Gegori Fraxedas 

 

 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Primera tinenta d’acalde: Ibis Puig Valls 
Joan Fuentes Albareda 

 

 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 

Marcel.lí Pons i Duat, secretari 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Aprovació de la relació de factures 
3)  Aprovació de la retenció de crèdits 
4)  Incoació subhasta per a la venda d’un condomini a la U5-B 
5)  Acceptació  subvenció  Diputació  de  Barcelona  programa  ajut  a  la  difusió 

artística de les arts visuals. 
6)  Subscripció assegurança d’accidents membres de la comissió organitzadora 
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cavalcada reis 
7)  Precs i preguntes 

 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

 
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 6 
d’octubre de 2004 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, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 

 
 

2.- APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES. 
 

Vista  la  relació  de  despeses    de  data  13  d’octubre  de  2004,  per  import  de 
169.753,71 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

 
Atès  que  totes  aquestes  despeses  tenen  consignació  suficient  a  nivell  de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2004, que 
fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 17 de febrer de 2004. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 166 i concordants de la Llei 39/1988 de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb la proposta 
de la regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 

 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 13 d’octubre de 2004, per import 
de 169.753,71 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2004. 

 

 
 

3.- APROVACIÓ DE RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 

Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
9110 a  9390 de la  relació núm. 32/04 del pressupost ordinari, segons la relació 
adjunta. 

 
Atès que l’import de la relació es de 9.524,16 €, a l’empara del que disposa l’article 18 
de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2004, de conformitat amb la 
proposta de la regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 32/04, que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 9.524,16 €. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 
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4.- INCOACIÓ SUBHASTA PER A LA VENDA D’UN CONDOMINI A LA U5-B. 
 

L’Ajuntament de Canet de Mar ve desenvolupant des de ja fa temps una política 
de contenció de la despesa, que harmonitzi les aspiracions de la comunitat veïnal 
amb les disponibilitats pressupostàries i de dèficit acumulat. 

 

 
Conseqüentment,  és  evident  que  no  es  fa  possible  desenvolupar,  a  plena 
satisfacció dels corporatius, la política d’inversions desitjable, això és, la que 
reclama la vila de Canet de Mar, sinó que cal desenvolupar aquella que respongui 
als principis pressupostaris de contenció de la inversió. 

 

 
Així les coses, en l’estat d’ingressos del pressupost 2004 està previst el derivat de 
la venda d’un condomini al sector U5b de Canet de Mar. 

 

 
Fent-se necessària la venda d’aquest condomini ubicat al sector U5b, per capitalitzar 
el producte d’acord amb els ingressos previstos en el pressupost, a fi i efecte de 
poder-lo destinar a inversions, tal i com requereix l’article 5 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Iniciar expedient de subhasta pública en relació al condomini ubicat al 
sector U5b, que correspon a la parcel·la B de resultat i que té una superfície de 
9.837,54 m2. 

 
SEGON.- Aprovar el Plec de condicions econòmiques i administratives que han de 
regir la subhasta, el contingut del qual és el següent: 

 
“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA 
VENDA, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA I PEL PROCEDIMENT OBERT, D’UN 
PROINDIVÍS DINS L’ÀMBIT U5B DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT DE CANET DE MAR. 

 
CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE I TIPUS DE LICITACIÓ. 

 
1. Aquest plec (PCAP) té per objecte regular la venda per mitjà de subhasta pública i 
procediment obert d’un proindivís del 14,21 % de la finca urbana següent: 

 
SECTOR TERCIARI U5B, CA L’AMARGANT I CASA ROSA. Parcel·la B de resultat, de 
forma poligonal, amb topografia sensiblement horitzontal i completament urbanitzada, de 
superfície   9.837,54   m2.   El   usos   admesos   son   l’hoteler,  apart-hotel,  recreatiu, 
espectacles, oficines i sociocultural. Confronta a tramuntana amb terrenys no 
urbanitzables; a llevant amb parcel·la d’espais lliures de protecció; a migdia amb parcel·la 
d’aprofitament  privat  i  a  ponent  amb  carrer  1.  Fou  adquirida  per  adjudicació  a 
l’Ajuntament de Canet de Mar com a finca de resultat i en proindivís pel projecte de 
compensació del sector U5B, inscrita en el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar en el 
tom 2.150 de l’arxiu, llibre 241 de Canet de Mar, foli 17, finca núm. 10.298, inscripció 1ª. 
El seu valor de taxació és el de 4.036.637,79 €. D’aquesta finca l’Ajuntament de Canet de 
Mar només n’ostenta un proindivís del 14,21 % (en endavant finca número 1.4.) 

 
2. El tipus de licitació és de 573.606,00 €, el qual podrà ésser millorat a l’alça per les 
ofertes que presentin els proponents. Aquest preu no inclou l’IVA ni l’import dels impostos 
que es derivin de la transmissió, els quals seran satisfets en tot cas per l’adquirent. 
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CLÀUSULA SEGONA. RÈGIM JURÍDIC. 
 

1. El present contracte es regirà, quant a la seva preparació i adjudicació, per aquest 
PCAP i, quant als seus efectes i extinció, per les normes de dret privat. 

 
2. Quant a la seva preparació i adjudicació, en tot allò no previst en aquest PCAP,  és 
d’aplicació la legislació següent: 

 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques 

(LPAP); 
- 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); 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 

dels ens locals de Catalunya (RPEL); 
- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la 

Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP); 
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 

del TRLCAP (RLCAP). 
 

CLÀUSULA TERCERA. FIANCES. 
 

1.  Per  prendre  part  a  la  licitació  els  proponents  hauran  de  constituir  una  fiança 
provisional, en qualsevol de les modalitats legalment admeses, equivalent al dos per cent 
del tipus de licitació abans d’impostos. 

 
2. Donada la naturalesa del contracte s’excepciona la necessitat de constituir fiança 
definitiva. 

 
CLÀUSULA QUARTA. PROPOSICIONS. 

 
1. Les proposicions hauran d’ésser presentades en un sobre tancat que contingui la 
llegenda “proposició per prendre part en la subhasta per a la compra d’un proindivís dins 
l’àmbit U5b de les Normes Subsidiàries de Planejament. Les proposicions s’hauran 
d’ajustar al model següent: 

 
“El qui subscriu, en                                                                       , actuant en nom propi (o 
en  nom  i  representació  de     com  ho  acredita  mitjançant 
  ) veí de   , amb NIF número 
   i  domicili  a  efectes  de  notificacions  a     
codi  postal    ,  telèfon     fax    ,  DECLARA  que, 
havent tingut coneixement de la convocatòria de subhasta per a la venda d’un proindivís 
dins l’àmbit U5b de les Normes Subsidiàries de Planejament del PCAP aprovat per la 
Junta de Govern Local en sessió data 13 d’octubre de 2004, hi pren part i es compromet, 
en els estrictes termes de l’al·ludit PCAP, a comprar aquest proindivís  pel preu que fa 
constar, abans d’impostos:                        €”. 

 
2. En un sobre independent del que contingui la proposició econòmica i amb la llegenda 
Documentació complementària a la subhasta per a l’adquisició d’un proindivís dins la 
U5B de les NNSS de Canet de Mar, el proponent haurà de presentar la documentació 
següent: 

 
 

a) fotocòpia compulsada del DNI, si qui licita és una persona física. 
b) escriptura de constitució de la persona jurídica de què es tracti, inscrita en el 

Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible. 
c) escriptura de poders, vigents, si s’actua en representació d’una altra persona. 
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d) declaració, conforme a l’annex I, de no trobar-se afectat per cap prohibició per 
contractar, d’acord amb els articles 15 a 20 TRLCAP. 

e) per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats 
i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que poguessin 
sorgir del contracte. 

f) resguard  acreditatiu  d’haver  dipositat  a  la  Caixa  de  la  Corporació  la  fiança 
provisional assenyalada a la clàusula 3a d’aquest plec. 

 
3. Les proposicions han d’ésser presentades al registre general d’entrada de documents 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, de les 9 a les 14 hores, tots els dies hàbils de dilluns a 
divendres, en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci de licitació al DOGC. 

 
 

CLÀUSULA CINQUENA. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PLIQUES. 
 

1. La mesa de contractació estarà integrada per: 
 

-  L’alcalde o regidor en qui delegui. 
-  El regidor d’Hisenda. 
-  La regidora d’Urbanisme. 
-  El secretari de l’Ajuntament. 
-  L’interventor municipal. 
-  Actuarà com a secretària la cap d’àrea de secretaria. 

 
2. L’obertura de proposicions tindrà lloc a la Sala de reunions annexa a l’Alcaldia a les 
9.00 hores, del tercer dia hàbil següent a aquell en què finalitzi el termini per a la 
presentació de proposicions; si aquest dia s’escau en dissabte, l’obertura s’ajornarà fins 
al primer dia hàbil següent. 

 
CLÀUSULA SISENA. ADJUDICACIÓ I TRANSMISSIÓ DEL DOMINI. 

 
1. La mesa de contractació formularà la proposta d’adjudicació que es sotmeti a la 
consideració del ple de l’Ajuntament, a favor de les proposicions més avantatjoses 
econòmicament. 

 
2. L’adjudicatari resta subjecte a les limitacions de l’article 1522 del Codi Civil. A aquests 
efectes   l’adjudicació,   al   comportar   la   perfecció   del   contracte,  serà  fefaentment 
comunicada per l’Ajuntament a la resta de comuners. 

 
3. L’Ajuntament retindrà la titularitat dominical de la finca adjudicada fins el moment del 
pagament de l’import del preu d’adjudicació i la resta de despeses previstes a l’apartat 5 
d’aquesta clàusula. Una vegada produït el pagament l’Ajuntament formalitzarà escriptura 
pública de compravenda en la que constarà que té lloc la traditio. En el protocol notarial 
s’adjuntaran els últims rebuts d’impostos i taxes en els que s’acrediti que el venedor es 
troba al corrent de pagament dels mateixos. 

 
4. El preu haurà d’ésser satisfet per l’adjudicatari en el termini màxim dels quinze dies 
hàbils comptadors a partir de la data de notificació de l’adjudicació. Transcorregut aquest 
termini l’impagament facultarà l’Ajuntament per acordar la resolució del contracte, prèvia 
audiència de l’adjudicatari; cas de no acordar-se, a partir del transcurs dels primers 
quinze dies hàbils l’import de la compra venda generarà un interès del 9% en favor de 
l’Ajuntament, que haurà de satisfer l’adjudicatari. 

 
5. Totes les despeses notarials, registrals, de naturalesa fiscal, i de qualsevol altre 
caràcter que es meritin amb motiu de la compra venda aniran a càrrec de l’adjudicatari. 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Bar6celona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

CLÀUSULA VUITENA. CAUSES ESPECIALS D’EXTINCIÓ. 
 

A més de les establertes amb caràcter general per a la resolució de la compra 
venda, seran causes específiques de resolució de l’adjudicació realitzada: 

 
a) la manca de pagament o fiançament dins de terminis. 
b) la concurrència en l’adjudicatari d’alguna prohibició de contractar amb 

l’Administració.” 
 
 

TERCER.- Disposar que es publiquin en el tauló d'anuncis i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, l’anunci de la licitació. 

 
QUART.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris en 
relació a aquest acord. 

 
5.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA PROGRAMA AJUT A 
LA DIFUSIÓ ARTÍSTICA DE LES ARTS VISUALS. 

 
Seguidament per part del regidor de Cultura es dóna compte que en data 2 de 
setembre de 2004 i per part de l’Il.lm. Sr. president delegat de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, Carles Ruiz Novella, ha dictat un decret, el text del qual és el 
següent: 

 
“ Us comunico que,  per decret de l’Il·lm. Sr. president delegat de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, Carles Ruíz i Novella, de data  2 de setembre de 2004,  ha estat 
aprovada una proposta del cap de l’Oficina de Difusió Artística, el text del qual, en allò que us 
correspon, és el següent: 

 
“Subvencions a ens locals de la província de Barcelona com a suport als programes 
d’arts visuals, en desenvolupament del protocol XBMQ 2004-2007 
Any 2004 

 
La Diputació de Barcelona, en data 29 de gener de 2004, i per Ple, va aprovar el Protocol 
General “Xarxa de Barcelona-Municipis de Qualitat” 2004-2007, com a conveni marc que regula 
l’acció concertada entre la Diputació i els ens locals de la província de Barcelona. 

 
D’acord amb la clàusula 6à, es consideren partíceps pel que fa al protocol, la pròpia Diputació 
de  Barcelona  en  qualsevol  cas  i,  els  ajuntaments,  entitats  municipals  descentralitzades  i 
consells comarcals que s’hi adhereixin; aquests últims poden deferir llur adhesió traslladant el 
protocol a mancomunitats de municipis, comunitats de municipis i altres ens locals no territorials 
que en depenguin o als quals estiguin vinculats, incloent-hi els consorcis i els ens instrumentals 
de dret públic i societats mercantils que en depenguin o estiguin vinculats, prèvia autorització 
expressa de l’ens local de cobertura. 

 
Donat que a  la clàusula 4 del protocol es defineix com a objectiu estratègic per incrementar la 
qualitat de vida de tots els pobles i ciutats, el foment de la cultura i que, d’acord amb la clàusula 
8, les actuacions vinculades als fins i objectius previstos es podran desplegar a través de 
diferents instruments o tècniques, entre ells, l’atorgament d’ajuts i subvencions a través de 
conveni específic o d’acte unilateral sotmès a acceptació. 

 
Atès que els ajuntaments, patronats municipals de cultura i altres entitats locals que es 
relacionen a l’annex I  s’han adherit voluntàriament al protocol “Xarxa Barcelona – Municipis de 
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Qualitat” i han tramés a l’Oficina de Difusió Artística, una relació de les seves necessitats així 
com les propostes concretes de col·laboració i actuació conjunta que estan disposat a portar a 
terme en desplegament del protocol per l’àmbit de les arts visuals durant aquest any 2004. 

 
Atès que al present expedient és d’aplicació el previst a l’apartat IV, punt primer, b.4) de la 
refosa publicada en el BOPB número 175, de 23 de juliol de 2003, en virtut del qual és 
competent el president delegat de l’Àrea per a l’atorgament de subvencions per un import no 
superior a 6.010,12 EUR. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Aprovar els ajuts de la Diputació de Barcelona dins el marc del protocol general “Xarxa 
Barcelona-Municipis de Qualitat” 2004-2007, aprovat pel Ple de la Diputació en data 29 de 
gener de 2004, per un import total de  seixanta-tres mil quatre-cents euros (63.400,- EUR) en 
concepte de suport als programes d’arts visuals per a l’any 2004, als ajuntaments, patronats 
municipals de cultura i consells comarcals que es relacionen a l’Annex I i que s’han adherit 
voluntàriament al protocol. 

 
Segon.- Autoritzar l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per un total seixanta-tres 
mil quatre-cents euros (63.400,- EUR), com a suport als programes d’arts visuals, any 2004 i 
que es distribuirà d’acord amb les quantitats que es relacionen a l’annex I. 

 
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona, cal que l’ens local adherit presenti al 
Registre General de la Diputació un certificat del secretari/interventor de l’ens amb el vist-i-plau 
del president de l’entitat, en el que hi constin els apartats següents: 

 
- Una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF 
del proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació 

 
- Que l’ens local adherit té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots 

els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així 
com dels ingressos que financen l’actuació. 

 
- Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100 % 

del seu cost. 
 

El termini per justificar les actuacions serà com a màxim d’un any des de la data d’atorgament 
de la present subvenció. 

 
L’ens local beneficiari farà constar la pertinença de l’actuació d’acord amb les Instruccions per a 
la senyalització de les actuacions de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, que dicti la 
Diputació de Barcelona. 

 
 

Tercer.- Satisfer l’esmentada despesa amb càrrec a l’econòmic 462.50, ordre 5095 programa 
451.B1, orgànic 7040000 del pressupost vigent.. 

 
Quart.- Comunicar els anteriors acords als ajuntaments, patronats municipals de cultura i altres 
entitats locals beneficiàries, a fi i efecte que presentin la documentació justificativa”. 

 
En el llistat  de l’annex 1 del decret referit, figura la següent subvenció: 
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Codi Municipi Ens beneficiari Programa Actuació Import (EUR) 
XBMQ 
04/Y/1531 
8 

Canet de 
Mar 

Ajuntament  de  Canet  de 
Mar 

Ajuts als 
programes  de 
difusió artística 

Arts Visuals 500 € 

 
 

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 

 
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l’ha 
dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
Barcelona, 10 de setembre de 2004 
EL SECRETARI DELEGAT 
Jaume Miralles i Via” 

 
 

Vist l’expedient de referència i tenint en compte allò que es disposa en la normativa de 
legal aplicació , s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Acceptar i restar assabentats de l’atorgament de la subvenció de l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Barcelona, relativa als programes d’ajut de difusió artística i 
concretament per a les actuacions d’arts visuals, per un import de 500€. 

 

 
 

6. SUBSCRIPCIÓ ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
ORGANITZADORA CAVALCADA REIS. 

 
Els membres de la Comissió de la Cavalcada de Reis, són les persones encarregades 
de construir i decorar les carrosses que desfilen durant la Cavalcada. 

 
Atès que aquesta és una tasca que fan manualment, amb la utilització d’eines i 
maquinària que no constitueixen les seves eines habituals de treball, la qual cosa els 
comporta majors riscos de patir accidents. 

 
Atès  que  aquestes  persones  fan  una  col·laboració totalment  voluntària  i 
desinteressada, es considera necessari subscriure’ls una assegurança que els cobreixi 
el risc d’accidents durant la preparació de les carrosses i vestuari, tasca que es realitza 
en unes dependències municipals, així mateix també es cobreixen els riscos de patir 
accident durant el desenvolupament de la cavalcada, 

 
Atès que s’ha demanat pressupost a la Companyia d’Assegurances Zurich, que és 
amb la que l’Ajuntament de Canet de Mar té subscrites les assegurances municipals, 
amb cobertura durant la preparació de la cavalcada, durant la cavalcada i “in itinere”, 
amb una garantia de mort i invalidesa permanent absoluta i parcial per import de 
15.025,30 EUROS i despeses mèdiques fins a 601,01 EUROS per la qual ha presentat 
oferta per import de 600 EUROS, s’acorda per unanimitat: 
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SUBSCRIURE una pòlissa d’accidents pels membres de la Comissió de Reis, que 
cobreixi els riscos durant la preparació de la cavalcada, durant el seu decurs i “in 
itinere”, per un import total de 600 EUROS, autoritzant la despesa amb càrrec a la 
partida 22607.451 del vigent pressupost. 

 

 
 

L’ alcalde president 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 d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot 
seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents. 

 

 
 

7.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’UN PROGRAMA PER A 
LA GESTIÓ DE LA NOMINA. 

 
Atès que aquest ajuntament ha vist la necessitat  d’adquirir un programa de gestió de 
la nòmina del personal a l’empresa A3 Software, ja que el que estava en funcionament 
no cobria les necessitat a l’hora de confeccionar la nòmina del personal del 
Departament de Recursos Humans. 

 
Vista l’Ordre GAP/283/2004, de 29 de juliol, de convocatòria de subvencions per a la 
introducció de les noves tecnologies en la prestació de serveis dels ens locals de 
Catalunya i d’aprovació de les bases reguladores. 

 
Atès que l’objecte de la convocatòria inclou el desenvolupament i implantació de 
programes de gestió que permetin digitalitzar els diversos tipus  d’expedients de gestió 
municipal. 

 
Atès que, segons l’Ordre GAP/283/2004, “les subvencions es podran concedir per 
l’import total o parcial en relació amb els pressupostos i les característiques dels 
projectes, tenint en compte, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries d’aquesta 
línia d’ajuts i l’aplicació dels percentatges de subvenció màxims següents: 

 
(...) Ajuntaments de municipis entre 10.000 i 20.000 habitants: 60%.” 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar reuneix els requisits exigits al segon paràgraf 
del punt 2 de les bases reguladores de l’Ordre GAP/283/2004, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara de l’Ordre GAP/283/2004, de 29 de juliol, de 
convocatòria de subvencions per a la introducció de les noves tecnologies en la 
prestació de serveis dels ens locals de Catalunya i d’aprovació de les bases 
reguladores, una subvenció per a l’adquisició del programa de gestió de nòmina del 
personal. 

 
SEGON.- Facultar l'alcalde de l'Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar els 
documents que siguin necessaris. 
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8.- PRECS I PREGUNTES. 
 

Tot  seguit,  els  regidors  procedeixen  a  preguntar-se  mútuament  sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 21.45 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 

 
 

El secretari L’alcalde 
 
 
 
 
 

Marcel.lí Pons Duat Joaquim Mas Rius 
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