
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 22 DE JULIOL DE 2010 

 
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: 21.00 hores 
Hora que acaba: 23.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
  

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 15.07.10  

2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació serveis extraordinaris mes de juliol 
4) Aprovació atorgament subvencions convocatòria ordinària 1/2010 
5) Aprovació bestreta subvenció a l’Associació Cercle Artístic Canetenc 
6) Aprovació bestreta subvenció a l’Associació Amics de la Sardana 
7) Acceptació subvenció a les corporacions locals titulars de llars d’infants 

per al curs 2009-2010 i aprovació del conveni amb la Generalitat per a la 
seva formalització 

8) Acceptació subvenció per a l’organització d’escoles obertes al juny i al 
setembre de 2010 



 
 
 

9) Incoació expedient concurs públic per a la concessió de l’explotació del 
bar del camp de futbol municipal 

10) Atorgament de l’edició 2009-2010 del premi d’investigació Raimon Bonal 
i de Falgàs 

11) Relació de decrets des del dia 5 fins al dia 9 de juliol de 2010 
12) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 15.07.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 15 de juliol 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 s’acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 22 de juliol  de 2010, per import de 
54.171,25 EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/21  
 
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 2010, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 12 de 
maig de 2010. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 22 de juliol 2010, per 
import de  54.171,25  EUR, corresponent a la relació de factures núm. 
F/2010/21 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2010. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15  DE JUNY AL 15 DE JULIOL DE 2010 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de juny al 15 de juliol  de 2010.  
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 



 
 
 

 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2010, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de deu mil dos-cents setanta-quatre 
euros amb vuitanta-sis cèntims (10.274,86 €) els serveis extraordinaris  
efectuats pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període 
comprès entre el  15 de juny  i el 15 de juliol  de 2010, segons relació detallada 
que s’adjunta.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil cinc-cents noranta-vuit euros 
amb noranta-dos cèntims (1.598,92 €) corresponent als serveis nocturns 
efectuats pel personal de la Policia  i fins a la quantitat de trenta-un euros amb 
setanta-sis cèntims (31,76 €) durant  el mes de juliol de 2010. 
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat tres-cents cinquanta-cinc euros amb 
seixanta-tres cèntims(355,63 €)  corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de juliol de 2010.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vuitanta-quatre euros amb 
trenta cèntims (284,30 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
juliol  de 2010.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat dos-cents vint-i-tres euros amb 
noranta-vuit cèntims (223,98 €)  corresponent al complement de festivitat amb 
què es retribueix al personal de la Policia Local, per prestar servei en les dates 
establertes en el conveni (dia 23 de juny, torns de tarda i de nit).  
 



 
 
 

SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat cinc-cents vint-i-sis euros amb quaranta-
vuit cèntims (526.48 €) corresponent a l’assistència a judicis, fora d’hores de 
treball,  per personal  de la Policia local durant el mes de juliol de 2010.  
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2010. 
 
4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS 
CONVOCATÒRIA 1/2010 

 
Vist allò que es determina a l’article 14 de l’ordenança reguladora de la 
concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a l’atorgament de subvencions per 
part d’aquest ajuntament. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2010 va aprovar la 
convocatòria 1/2010, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’exercici 2010, establint els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les 
subvencions a atorgar, en funció de les finalitats.  
 
Atès que en el mateix acord s’establia el termini de presentació de sol·licituds, 
que finia el dia 15  de juny d’enguany. 
 
Vist l’informe emès pel consell regulador en data 15  de juliol de 2010, que es 
transcriu a continuació,  en el que s’atorga una puntuació a cada entitat 
peticionària (resultat d’aplicar els criteris ponderats de distribució de les 
subvencions), així com el coeficient/valor que s’atorga a cada punt, amb la qual 
cosa s’obté l’import de subvenció a atorgar a cada entitat 
 
  1 2 3 4 5 6 7 Total Valor/  Subvenció  
Nom  entitat 30p 20p 15p 10p 10p 10p 5p   punt   
                      
Entitats d'Educació                     
           

CEIP Misericòrdia 24 16 12 10 8 5 5 80 46,3 3.705€ 

CEIP Turó del drac 8 7 4 8 2 3 3 35 46,3 1.620€ 

Col·legi Sta. Rosa de Lima 6 3 0 4 0 0 0 13 46,3 602€ 

Col·legi Yglesias 6 3 0 5 0 0 0 14 46,3 648€ 

AMPA Col·legi Sta. Rosa 2 0 0 4 1 0 0 7 46,3 324€ 

AMPA Turó del drac 4 2 2 0 0 0 0 8 46,3 370€ 

AMPA EBM El Palauet 5 2 1 4 1 0 0 13 46,3 602€ 

As. Cultural Soroll.som 7 4 5 7 3 0 0 27 46,3 1.250€ 

           

Entitats de Cultura                     

                      
Orfeó Misericòrdia 9 1 6 7 6 1 0 30 40 1.200,00 € 



 
 
 

Amics del Ball 20 13 10 15 7 10 0 75 40 3.000,00 € 
Centre d'Estudis Canetencs 7 7 7 3 1 0 0 25 40 1.000,00 € 
Colla de Diables 16 12 10 15 10 5 0 67,5 40 2.700,00 € 
Plataforma per la Llengua 3 5,8 1 1 1 0 0 11,25 40 450,00 € 
Amics de la Sardana 10 5 7 6 3 0 0 30 40 1.200,00 € 
Pekutes de Canet 4 0 0 1 0 0 0 5 40 200,00 € 
Cercle Artístic Canetenc 25 15 20 10 10 10 0 90 40 3.600,00 € 
ARTENAC 8 10 10 0 0 2 0 30 40 1.200,00 € 
Ass. Cult. Soroll.Som 3 1 3 4 0 3 0 13,5 40 540,00 € 
Cop de Roc 3 0 2 5 3 2 0 15 40 600,00 € 
           

Entitats de Medi Ambient                     

                      
ACP Odeon (Fot-li Castanya) 30 20 15 10 10 7 5 100,00 97,00 800,00 € 

                      

Entitats de Joventut                     

                      
ADAK 5 10 5 4 1 5 - 30 17 510 € 

Soroll.som 5 10 5 8 2 - - 30 17 510 € 

Esplai Bitxus 6 10 10 6 - - - 32 17 544 € 

Esplai Bitxus 8 10 10 8 - - - 36 17 612 € 

DEKAA 6 10 5 4 - 5 - 30 17 510 € 

Esplai Strankis 15 10 10 10 5 - - 50 17 850 € 

Otaku Soul 5 10 5 3 4 - - 27 17 459 € 

                      
Entitats d'Esports                     
           
Associació Mar i Vent 0,783   0,52         1,30 383,75 500,03 € 

Canet Futbol Club 4,498 3 1,94 4 1,5 2   16,94 383,75 6.499,96 € 

Canet Futbol Sala 6 2 1,5 2,65 1,42 1,8   15,37 383,75 5.899,77 € 

Club Atletisme Canet 0,975 0,5 2,3 0,4 1,6 1   6,78 383,75 2.599,91 € 

Club Bàsquet Canet 5 2 2 3,5 2,63 0,5   15,63 383,75 5.998,01 € 

Club Billar Canet 0,5 0,906 1 0,2       2,61 383,75 1.000,05 € 

Club Botxes Canet 0,5 0 0,5 0,5 0,49 0,62   2,61 383,75 1.000,05 € 

Club Ciclista Canet 0,28 0,7 0,24 0,24 0,1     1,56 383,75 598,65 € 

Club Escacs Canet 1 0 1,17 0,19 0,5     2,86 383,75 1.097,53 € 

Club Petanca Canet 0,4 0,4 0,4 0,32 0,3     1,82 383,75 698,43 € 

Club Petanca Maresme 0,34 0,3 0,3 0,1       1,04 383,75 399,10 € 

Club Tennis Canet 1971 0 0,395 0,39         0,78 383,75 299,33 € 

Club Tennis Taula Canet 1,45 0,6 0,59 0,27 0,48 0   3,39 383,75 1.299,38 € 

Club Twirling Canet 0,69 0 0,55 0,6 0,5     2,34 383,75 897,98 € 

Club Vela Canet 0,4 0 0,4 0,35 0,16     1,30 383,75 499,26 € 

Club Excursionista Canet 0,2   0,32 0,2 0,2     0,92 383,75 352,28 € 

Societat Colombòfila 0,495 0,2 0,4 0,27 0,2     1,57 383,75 600,57 € 

Societat de Pesca "La Daurada" 0,565 0,4 0,4 0,2       1,57 383,75 600,57 € 

Penya blanc i blava 0,14     0,18     0,2 0,52 383,75 199,55 € 

RACE Canet 1,75   1,00 0,47 0,50 0,49 1,00 5,21 383,75 2.000,11 € 



 
 
 

4 manilles 0,17   0,25 0,18       0,60 383,75 € 229,87 € 

           
 

Atès que l’àrea de Participació i Ciutadania, a més dels criteris de valoració establerts a 
l’article 10 de la convocatòria, ha aplicat els aprovats per la comissió promotora de la 
Mostra d’Entitats, aprovats el dia 7 de maig de 2009, i que són els següents: 
 

1. Activitats relacionades amb la temàtica de l’edició corresponents de la Mostra, 
fins a 25 punts. 

2. Activitats innovadores, fins a 25 punts 
3. Activitats de treball conjunt i compartit entre les entitats, fins a 20 punts. 
4. Activitats desenvolupades en espais comuns, fins a 20 punts. 
5. Activitats finançades per la pròpia entitat (proporció demandada), fins a 10 

punts. 
En resulta la puntuació següent:  

 

Entitats de Participació i 
Ciutadania 

1 2 3 4 5 6 7 
M1 M2 M3 M4 M5 

Total 

V
a
l
o
r
/
p
u
n
t

Subvenció 

30p 20p 15p 10p 10p 10p 5p 

25p 25p 20p 20p 10p 

Ass. Voluntaris Protecció 
Civil 30 20 15 10 10 10 5 20 20 20 20 10 

190 3,62 687,80 €
Col·legi Yglesias 0 5 0 5 0 0 0 5 5 5 5 0 30 2,5 75,00 €
Gea XXI 15 10 5 0 0 10 0 20 15 15 10 0 100 1,28 128,00 €
ACAAD Maresme 5 0 0 0 0 0 0 5 15 10 5 0 40 3,5 140,00 €
DIREM 0 0 0 5 0 0 0 5 4 5 5 0 24 3 72,00 €
 

Proposar la denegació de les peticions presentades per les entitats que 
s’indiquen pels motius que s’esmenten: 
 
Àrea Entitat sol·licitant Motiu denegació 

 
Esports Dekaa Les activitats proposades no es corresponen 

amb l’objecte d’aquesta convocatòria. A més 
de no disposar d’espais preparats per a les 
esmentades activitats.  

Educació Col·legi Sta. Rosa de 
Lima 

Carnaval 

Educació  AMPA el Palauet Mostra Entitats i festa final de curs 
Educació AMPA Sta. Rosa de 

Lima 
Celebració Nadal, Carnaval, Mostra Entitats, 
Festa fi de curs,  

Educació AMPA Institut 
Domènech i Montaner 

Activitats extraescolars 

Cultura  Col·legi Yglesias El suport econòmic per a la celebració del 
calendari festiu no correspon amb l’objecte de 
subvenció d’aquesta àrea 

Cultura DIREM El projecte presentat no està en concordança 
amb el pla de Cultura 2008-2011 



 
 
 

Cultura ADAK El projecte presentat no està en concordança 
amb el pla de Cultura 2008-2011  

Participació i 
Ciutadania 

DIREM Les activitats festives i de Festa Major no es 
corresponen amb l’objecte de subvenció 
d’aquesta Àrea 

 Ass. Catalunya contra 
el càncer 

Objecte de subvenció nominativa 

 Rotary Club Sant Pol Els projectes presentats manquen d’informació 
mínima per a la seva valoració i es 
correspondrien amb línies de subvenció i 
exercicis no coberts per la present 
convocatòria  

 Junta de venedors de 
la Plaça Mercat 

Objecte de subvenció nominativa 

 Unió de Botiguers i 
Comerciants 

Objecte de subvenció nominativa 

 Catalunya contra el 
càncer 

Objecte de subvenció nominativa 

 Associació Terra i Cel Objecte de subvenció nominativa 
 Sàlvia Objecte de subvenció nominativa 
 Caritas Parroquial  Objecte de subvenció nominativa 
 
Atès que segons l’article 5 de la convocatòria, l’òrgan competent per atorgar les 
subvencions és la Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Atorgar les quantitats que s’esmenten a  les entitats que es 
relacionen, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 1/2010, en 
règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg: 
 
NOM ENTITAT  SUBVENCIÓ  
   
    
Entitats d'Educació   
CEIP Misericordia 3.705,00 € 
CEIP Turó del drac 1.620,00 € 
Col·legi Sta. Rosa de Lima 602,00 € 
Col·legi Yglesias 648,00 € 
AMPA Col·legi Sta. Rosa 324,00 € 
AMPA Turó del drac 370,00 € 
AMPA EBM El Palauet 602,00 € 
As. Cultural Soroll.som 1.250,00 € 
  
Entitats de Cultura   
    
Orfeó Misericòrdia 1.200,00 € 
Amics del Ball 3.000,00 € 
Centre d’Estudis Canetencs 1.000,00 € 



 
 
 

Colla de diables de Canet 2.700,00 € 
Plataforma per la Llengua 450,00 € 
Ass. Amics de la Sardana 1.200,00 € 
Perkutes de Canet 200,00 € 
Artenac 1.200,00 € 
Ass. Cult. Soroll.som 540,00 € 
Cercle Artístic Canetenc 3.600,00 €  
Cop de Rock  600,00 € 
  
Entitats de Medi Ambient   
    
ACP Odeon 800,00 €  
    
Entitats de Joventut   
    
ADAK 510,00 € 
Soroll.som 510,00 € 
DEKAA 510,00 € 
Esplai Bitxus 544,00 € 
Esplai Bitxus 612,00 € 
Esplai Strankis 850,00 € 
Otaku Soul 459,00 € 
    
Entitats d'Esports   
    
Associació Mar i Vent 500,03 € 
Canet Futbol Club 6.499,96 € 
Canet Futbol Sala 5.899,77 € 
Club Atletisme Canet 2.599,91 € 
Club Bàsquet Canet 5.998,01 € 
Club Billar Canet 1.000,00 € 
Club Ciclista Canet   598,65 € 
Club Botxes Canet 1.000,00€ 
Club Escacs Canet 1.097,53 € 
Club Petanca Canet 698,43 € 
Club Petanca Maresme 399,10 € 
Club Tennis Canet 1971 299,33 € 
Club Tennis Taula Canet 1.299,38 € 
Club Twirling Canet 897,00 € 
Club Vela Canet   499,26 € 
Club Excursionista Canet 352,28 € 
Societat Colombòfila   600,57 € 
Societat de Pesca "La Daurada" 600,57 € 
Penya blanc i blava 199,55 € 
RACE Canet 2.000,11 € 
4 manilles 229,87 € 
  



 
 
 

Entitats de Participació i Ciutadania  
  
Ass. Voluntaris Protecció Civil 687,80 € 
Col·legi Yglesias 75,00 € 
Gea XXI 128,00 € 
ACAAD Maresme 140,00 € 
DIREM 72,00 € 
  
 
SEGON: Desestimar les peticions de subvenció, presentats per les entitats 
següents pels motius que s’indiquen d’acord amb l’informe del consell 
regulador: 
 
Entitat sol·licitant Motiu denegació 

 
Dekaa Les activitats proposades no es corresponen amb 

l’objecte d’aquesta convocatòria. A més de no 
disposar d’espais preparats per a les esmentades 
activitats.  

Col·legi Sta. Rosa de 
Lima 

Carnaval 

AMPA el Palauet Mostra Entitats i festa final de curs 
AMPA Sta. Rosa de 
Lima 

Celebració Nadal, Carnaval, Mostra Entitats, Festa 
fi de curs,  

AMPA Institut 
Domènech i Montaner 

Activitats extraescolars 

Col·legi Yglesias El suport econòmic per a la celebració del calendari 
festiu no correspon amb l’objecte de subvenció 
d’aquesta àrea 

DIREM El projecte presentat no està en concordança amb 
el pla de Cultura 2008-2011 

ADAK El projecte presentat no està en concordança amb 
el pla de Cultura 2008-2011  

DIREM Les activitats festives i de Festa Major no es 
corresponen amb l’objecte de subvenció d’aquesta 
Àrea 

Ass. Catalunya contra el 
càncer 

Objecte de subvenció nominativa 

Rotary Club Sant Pol Els projectes presentats manquen d’informació 
mínima per a la seva valoració i es correspondrien 
amb línies de subvenció i exercicis no coberts per la 
present convocatòria  

Junta de venedors de la 
Plaça Mercat 

Objecte de subvenció nominativa 

Unió de Botiguers i 
Comerciants 

Objecte de subvenció nominativa 

Catalunya contra el 
càncer 

Objecte de subvenció nominativa 

Associació Terra i Cel Objecte de subvenció nominativa 
Sàlvia Objecte de subvenció nominativa 
Caritas Parroquial  Objecte de subvenció nominativa 
 



 
 
 

TERCER:  Establir que el pagament de les subvencions es farà en dos terminis, 
una bestreta del 50% durant l’any 2010 i l’altre 50% una vegada justificada la 
despesa.  
 
QUART: Autoritzar les despeses generades amb càrrec a les partides del 
pressupost de l’any 2010 que es detallen,  d’acord amb  les operacions de 
retenció de crèdit que es detallen: 
 
Àmbit    Partida   Núm. Operació retenció 
crèdit 
  
Participació i  Ciutadania 11 91200  48900  2592 
Cultura   40 33100  48900  3886 i 2603 
Medi Ambient   51 16900  48908  2596 
Joventut   90 33100  48906  2595 
Educació i infància  50 32100  48905  2594 
Esports   70 34000  48900  2593    
 
5.- CONCESSIÓ D’UNA BESTRETA DE LA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ 
CERCLE ARTISTIC CANETENC 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
de data 20 de maig de 2010 va aprovar la convocatòria 1/2010, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg.  
  
Atès que l’Associació Cercle Artístic Canetenc, va presentar la documentació 
requerida per a la sol·licitud de subvenció per a l’any 2010. 
 
Atès que d’entre les activitats que organitza l’associació abans esmentada 
destaca l’exposició del grup Artgrup dels Vents a la Cúpula de Comediants, que 
és una activitat que es desenvolupa des de fa tres estius a Canet, amb gran 
repercussió que afectarà a altres sectors de la població com són comerços, 
bars o restaurants  
 
Atès que la celebració d’aquesta activitat està prevista pel dia 14 d’agost de 
2010 a la Cúpula de Comediants.  
 
Atès que la realització d’aquesta activitat suposarà  una important despesa a 
l’entitat, es fa necessari i convenient que puguin disposar d’una part de la 
subvenció que l’Ajuntament els atorgarà abans de l’inici de l’activitat. 
 
Atès que 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, estableix en el seu article 20, que en casos 
especials es podran concedir bestretes a compte de la subvenció anyal. 
 



 
 
 

Atès que el pressupost municipal per a l’any 2010 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar al Cercle Artístic Canetenc per a l’exposició Artgrup dels 
Vents una bestreta per import de 3.000,00€ euros en concepte de bestreta de la 
subvenció que resulti d’aplicar els criteris ponderats  de valoració de les 
sol·licituds, previstos a la convocatòria 1/2010, en règim de concurrència 
competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg 
aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 40 33100 48901 del 
pressupost ordinari per a l’any pel 2010. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
QUART.- Comunicar-los que hauran de presentar la documentació justificativa 
de la subvenció d’acord amb el que estableixen les bases.  
 
6.- CONCESSIÓ D’UNA BESTRETA DE LA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ 
AMICS DE LA SARDANA 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
de data 20 de maig de 2010 va aprovar la convocatòria 1/2010, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg.  
  
Atès que l’Associació Amics de la sardana, va presentar la documentació 
requerida per a la sol·licitud de subvenció per a l’any 2010. 
 
Atès que d’entre les activitats que organitza l’associació abans esmentada 
destaca la Gran Nit de la Sardana, que és una activitat que es desenvolupa des 
de fa anys a Canet, amb gran repercurssió  per Canet i que afectarà a altres 
sectors de la població com són comerços, bars o restaurants  
 
Atès que la celebració d’aquesta activitat està prevista pels dies 31 de juliol i 1 
d’agost de 2010. 
 
Atès que la realització d’aquesta activitat suposarà  una important despesa a 
l’entitat, es fa necessari i convenient que puguin disposar d’una part de la 
subvenció que l’Ajuntament els atorgarà abans de l’inici de l’activitat. 
 
Atès que 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, estableix en el seu article 20, que en casos 
especials es podran concedir bestretes a compte de la subvenció anyal. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2010 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar a l’Associació Amics de la Sardana una bestreta per import 
de 1.200,00€ euros en concepte de bestreta de la subvenció que resulti 
d’aplicar els criteris ponderats  de valoració de les sol·licituds, previstos a la 
convocatòria 1/2010, en règim de concurrència competitiva de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 40 33100 48901 del 
pressupost ordinari per a l’any pel 2010. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
QUART.- Comunicar-los que hauran de presentar la documentació justificativa 
de la subvenció d’acord amb el que estableixen les bases.  
 
7.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ A LES CORPORACIONS LOCALS 
TITULARS DE LLARS D’INFANTS, PER AL CURS 09-10 I APROVACIÓ DEL 
CONVENI PER A LA SEVA FORMALITZACIÓ 
 
Atès que mitjançant  Ordre del Departament d’Educació de data 3 de juliol de 
2001, es va obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a 
la creació i la consolidació de places escolars de primer cicle d’educació infantil 
en centres de titularitat municipal. 
 
Atès que en base a aquesta ordre es va sol·licitar la corresponent subvenció al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 1 de juny 
de 2010 s’ha autoritzat el finançament de les llars d’infants de titularitat 
municipal per al curs 2009-2010.  
 
Vista la Resolució EDU/2267/2010, de 7 de juny, per la qual s’atorguen 
subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 2009-
2010 en la qual s’atorga una subvenció de 295.200€ destinada a minorar les 
quotes que suporten les famílies pel servei d’ensenyament durant el curs 
escolar 2009-2010. 
 
Atès que d’acord amb l’article 38 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives estableix que “les transferències, 



 
 
 

les subvencions directes i les subvencions establertes amb caràcter nominatiu 
per la Llei de pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis, 
fundacions i altres persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil 
euros s’han de formalitzar mitjançant convenis”. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar, el contingut literal del 
qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, PER LA FORMALITAZCIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE 
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER 
AL CURS 2009-2010. 
 
Barcelona, 6 de juliol de 2010 
 
D’una part, la Sra. M. Dolors Rius i Benito, secretaria general d’Educació, 
actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució EDU/3193/2008, 
de 16 d’octubre, de delegació de competències de la persona titular del 
Departament d’Educació en diversos òrgans del Departament (DOGC Núm. 
5248 de 31.10.2008). 
 
D’altra banda, Il·lm Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde President de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, que actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, 
en ús de les seves facultats atribuïdes en virtut de 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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament poders i facultats suficient per a 
formalitzar el present conveni i 
 
EXPOSEN: 
 
L’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, disposa que el 
Departament d’Educació ha de subvencionar el sosteniment de places per a 
infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. 
 
Per Resolució de 7 de juny, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Canet de Mar una 
subvenció per un import de 295.200,00 euros, destinada a minorar les quotes 
del servei d’ensenyament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 
2009-10. 
 
D’acord amb l’article 94 apartat 5 del text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
modificat per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, les subvencions directes que es facin a favor de 
persones jurídiques per quantia superior a 50.000,00 euros s’han de formalitzar 
mitjançant conveni. 
 
En conseqüència ambdues parts consideren adient la formalització d’aquest 
conveni, mitjançant l’adopció de les següents 
 
CLÀUSULES: 



 
 
 

 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és formalitzar la subvenció atorgada per 
Resolució del conseller de 7 de juny de 2010 a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
per un import de 295.200,00 euros, per al funcionament dels centres educatius 
del primer cicle de l’educació infantil de titularitat de l’Ajuntament de Canet de 
Mar per al curs 2009-2010. 
 
La subvenció que s’atorga a cada llar d’infants és la següent: 
Centre        Import 
08063187 Llar d’infants de Canet de Mar   295.200,00 euros 
 
SEGONA.- L’aportació del Departament d’Educació és el resultat d’aplicar el 
mòdul de 1.800,00 euros per a cada alumne equivalent. La subvenció atorgada 
anirà a càrrec als crèdits EN03 D/460000700/421A/0062 de l’any 2010. 
 
TERCERA.- Un cop signat aquest conveni el Departament d’Educació tramitarà 
una bestreta del 80% de l’import atorgat. Donades les característiques de les 
entitats beneficiàries no caldrà aportar cap garantia per a la tramitació de la 
bestreta. 
 
Per al pagament de la subvenció restant l’Ajuntament de Canet de Mar haurà 
de trametre a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, Servei de 
Règi Econòmic de Centres Educatius, abans del 30 de setembre de 2010, la 
documentació següent: 
 

- Acord del ple de la Corporació Local pel qual s’accepta la 
subvenció. 
- Certificació del secretari/a o interventor/a de la corporació sobre el 
cost del servei del curs escolar 2009-2010 desglossat per despeses de 
personal i despeses de funcionament. 

 
QUARTA.- L’Ajuntament de Canet de Mar se sotmet al control financer i 
facilitarà tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de 
la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents d’acord amb el que disposa l’article 92.2h del text refós de la llei de 
finances públiques de Catalunya i haurà de facilitar tota la informació requerida 
pels òrgans de control de l’Administració. 
 
CINQUENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol 
IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, i  allò previst a la Llei 38/2003 
general de subvencions, de 17 de novembre. El control del compliment de 
l’objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats rebudes s’efectuarà 
d’acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei anteriorment esmentats. 
 
SISENA.- La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura i 
fins el 30 de novembre de 2010. 
 
SETENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la 
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes pel 
conseller d’Educació. Contra els seus actes que posen fia a la via 
administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu d’acord amb 
la normativa reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 



 
 
 

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per 
duplicat exemplar i a un so efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció per al funcionament de centres educatius de 
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2009-2010, per 
import de 295.200 € concedida mitjançant la resolució EDU/2267/2010, del 
conseller d’Educació.  
 
SEGON.- Aprovar la minuta del conveni a signar amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la formalització d’aquesta 
subvenció. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, per signar els 
documents necessaris per al compliment de l’acord present. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació de Generalitat de 
Catalunya i a la Intervenció i la Tresoreria de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
8.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIO PER LA ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
ESCOLES OBERTES AL JUNY I/O AL SETEMBRE DE 2010.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 d’abril de 20 
va prendre l’acord que es transcriu a continuació:  
 

Atès que en data 08.03.2010 es va publicar al DOGC número  5582 l’Ordre 
EDU/123/2010, d’1 de març, per la qual s’aproven les bases generals de les línies 
de subvencions i projectes del Departament d’Educació i les bases específiques 
dels programes que les integren, i s’obre convocatòria pública per a l’any 2010. 

 
Atès que l’article 2, al punt 2.2.5 estableix la línia de subvencions adreçada als 
ajuntaments: 

 
- Programa A. Subvencions per al foment i la participació en activitats 

extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 225A  
EN04) 

- Programa B.  Subvencions per a l’organització de l’activitat Escoles Obertes 
(codi 225B EN04) 

- Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04). 

- Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l’organització  del servei 
d’acollida matinal d’infants, en centres educatius sufragats amb fons públics de 
Catalunya, que imparteixen educació infantil i/o primària (codi 225D EN04) 

 
Atès que, en els termes de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, 
un dels elements afavoridors de la conciliació de la vida laboral i familiar és el que 
es canalitza a través de l’organització d’activitats extraescolars, les quals amplien 
els camps de l’educació i socialització de l’alumnat i faciliten que aquest estigui atès 
i ocupat en unes franges horàries determinades. 

 



 
 
 

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té com a un dels seus objectius afavorir 
aquesta conciliació, bo i posant a disposició de l’alumnat i dels centres uns espais i 
uns professionals responsables dels infants durant el temps que dura l’activitat per 
tal de desplegar capacitats i competències complementàries a les dels plans 
d’estudi i enriquir l’oferta de formació integral. 

 
Atès que els programes A i B preveuen que els ajuntaments puguin sol·licitar els 
ajuts per a centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya (per tant 
també concertats) que no tinguin constituïda l’associació de mares i pares 
d’alumnes, situació en què es troba el Col·legi Yglesias de la nostra localitat. 

 
Atès que l’anterior situació no impedeix que aquest ajuntament, actuant en nom i 
per compte de l’òrgan concedent, lliuri i distribueixi els fons públics als beneficiaris 
quan així s’estableixi a les bases reguladores o col·labori en la gestió de la 
subvenció sense que es produeixi el lliurament i la distribució prèvies dels fons 
rebuts, els quals no es consideraran en cap cas integrants del seu patrimoni.  

 
Atès que l’anterior possibilitat, la qual comporta que aquest ajuntament actuï en 
qualitat d’entitat col·laboradora, ve expressament prevista als articles 12 a 16 de la 
Llei 3872003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 18 a 29 del seu 
reglament, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol. 

 
Atès que la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat 
assenyala que cada dia es fa més evident la necessitat de garantir els drets dels 
infants entre els zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les 
noves realitats socials.  

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és titular d’una llar d’infants des del curs 
2003-2004. 

 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència d’Alcaldia de Medi Ambient i Educació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Sol·licitar del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
els ajuts convocats: 

 
- Programa A. Subvencions per al foment i la participació en activitats 

extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 225A  
EN04) 

- Programa B.  Subvencions per a l’organització de l’activitat Escoles Obertes 
(codi 225B EN04) 

- Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04). 

- Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l’organització  del servei 
d’acollida matinal d’infants, en centres educatius sufragats amb fons públics de 
Catalunya, que imparteixen educació infantil i/o primària (codi 225D EN04) 

 
En els termes de l’Ordre EDU/123/2010, d’1 de març, per la qual s’aproven les 
bases generals de les línies de subvenció del Departament d’Educació, les bases 
específiques dels programes que les integren, i s’obre la convocatòria pública per a 
l’any 2010. 

 
SEGON.-  Determinar que per a la sol·licitud dels programes A,B i D l’ajuntament 
demanarà als centres sostinguts amb fons públics que no tinguin constituïda 



 
 
 

associació de mares i pares d’alumnes que compleixin els requisits i aportin la 
documentació que s’estableix a l’annex 2 de l’Ordre EDU/123/2010, per a la línia de 
subvencions adreçada a entitats i associacions, concretament per als programes A 
(punts 3,5,6 i 8) C (punts 3, 5, 6 i 8) i E (punts 3, 5, 6 i 8). 

 
TERCER.- Determinar que es tramitarà les sol·licituds següents per als centres 
sostinguts amb fons públics que no tenen AMPA constituïda 

 
Programa Centre Activitat 
Participació activitats 
Extarescolars 

Col·legi Yglesias 5 activitats (món màgic, 
informàtica, mans brutes i 
calaix de sastre) 

Escola oberta Col·legi Yglesias Període juny i setembre 
Acollida matinal Col·legi Yglesias Acollida de 8 a 9 h del matí 

durant el curs 10-11 
  

QUART.- Determinar que pel que fa a les activitats extraescolars organitzades 
per l’ajuntament els criteris i condicions són els que s’estableixen a l’Ordre 
EDU/123/2010, de per a la línia de subvencions adreçada als ajuntaments  al 
programa A (punts 3, 4, 6, 7 i 9). 
En relació a la modalitat de concessió de subvencions individualitzades a les 
famílies d’alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides que participi 
en activitats subvencionades pel programa esmentat, l’ajuntament el 
seleccionarà mitjançant un procediment de concurrència pública, segons els 
criteris que s’estableixen a les bases específiques de la línia de subvencions 
adreçada als ajuntaments, programa A al punt 2.2.2 i 2.2.3 de l’annex 2. 

 
CINQUÈ.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per relació d’activitats 
extraescolars organitzades per l’ajuntament següent:  

 
Nom Activitat Descripció Nre. 

Grups. 
Aula suport aprenentatge cicle mitja Suport a l’escolaritat i tècniques 

d’estudi a 12 alumnes cicle mitjà  
1 

Aula suport aprenentatge cicle 
superior 

Suport a l’escolaritat i tècniques 
d’estudi a 12 alumnes cicle superior 

1 

Aula suport aprenentatge 1r i 2n 
ESO 

Suport a l’escolaritat i tècniques 
d’estudi a 12 alumnes de 1r i 2n ESO 

1 

Aula suport aprenentatge 3r i 4t 
ESO 

Suport a l’escolaritat i tècniques 
d’estudi a 12 alumnes 3r i 4t ESO 

1 

 
SISÈ.- Determinar que  per al programa C de subvencions als ajuntament 
titulars de llar d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que 
es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides es tindrà en compte els 
criteris establerts al punt 2.5 del programa C de l’annex 2 bases específiques de 
la línia de subvencions adreçada als ajuntaments. 

 
SETÈ.- Facultar l’alcalde per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 

 
Atès que s’ha rebut comunicació del Servei de Gestió dels Serveis a l’Alumnat 
notificant la resolució de la convocatòria per la qual es concedeixen 
subvencions als ajuntaments per l’organització de l’activitat escoles obertes al 



 
 
 

juny i/o al setembre de 2010, convocada per l’ordre EDU/123/2010, d’1 de 
març. 
  
Vist això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Educació 
i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció per la organització de l’activitat d’escoles 
obertes al juny i/o al setembre durant l’any 2010 per import de 1.680€, dels 
quals 840€ corresponen al període del més de juny i 840€ al de setembre.  
 
SEGON.-  Facultar l’alcalde per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones i entitats interessades, i a la 
Tresoreria Municipal.  
 
9.- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ 
DEMANIAL DE L’ÚS PRIVATIU DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR 
UBICAT AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
 
Atès que en el camp de futbol municipal existeix el servei de bar, el qual no pot 
explotar directament aquesta corporació. 
 
Atès que interessa a aquesta corporació que l’esmentat servei estigui en 
funcionament i es fa necessària la seva concessió demanial. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars, redactat per la secretària de 
la corporació, que haurà de regir la convocatòria pública per a la concessió 
demanial de l’ús privatiu per a l’explotació del bar situat al camp de futbol 
municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es 
disposa a la normativa de legal aplicació. 
  
És pel que, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Esports 
la Junta de Govern Local, per delegació del Ple, per acord adoptat en sessió 
extraordinària de data 26 de juliol de 2007, acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a 
la concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al 
camp de futbol municipal, de conformitat amb les clàusules administratives que 
s’aproven mitjançant aquest acord. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de 
regir aquesta contractació que es transcriuen a continuació i sotmetre’ls a 
informació pública, pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci al BOP, al 
DOGC i al tauler d’edictes de la corporació: 
 
PLEC DE CLÀUSULES PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CAMP 
DE FUTBOL MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC.  
 



 
 
 

I. Objecte.  
 
1. L’objecte d’aquesta concessió demanial és l’adjudicació, mitjançant 
procediment obert, de l’ús privatiu per a l’explotació del bar ubicat al camp de 
futbol municipal. 
 
2. El bar del camp de futbol municipal constitueix un bé de domini públic afectat al 
servei públic d’activitats i instal·lacions esportives, en els termes de l’article 5 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 
17 d’octubre (RPEL). 
 
3. La present concessió no té naturalesa contractual administrativa, per la qual cosa 
queda exclosa de l’àmbit d’aplicació de la  Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic (LCSP), en els termes del seu article 4.1.o), llevat quan la normativa 
patrimonial declari expressament d’aplicació les prescripcions d’aquesta llei. 
   
II. Procediment d’adjudicació i òrgan de contractació. 
 
1. La contractació es durà a terme mitjançant procediment obert, en virtut d’allò 
que estableixen els articles 66.2 RPEL i 141, següents i concordants LCSP.  
 
2. L’òrgan de contractació serà la Junta de Govern Local, per delegació del Ple 
municipal, en els termes de l’acord adoptat el dia 26 de juliol de 2007. 
  
III. Criteris que han de servir de base per a la licitació. 
 
Els criteris que es tindran en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació màxima que es detalla per a cadascun d’ells: 
  

a) Oferta econòmica (50 punts). Es valorarà la memòria en el seu vessant 
econòmic i la seva congruència amb l’oferta presentada. El cànon al que es 
refereix la subsegüent clàusula XI d’aquest plec podrà ser millorat a l’alça. 
L'oferta econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge 
d’alça respecte del cànon de licitació, rebent la màxima puntuació aquella, o 
aquelles ofertes, l’alça de la qual, en percentatge, sigui igual a la mitja 
aritmètica de les alces, també en percentatge, de totes les ofertes admeses, 
augmentada en cinc punts; la puntuació d'aquelles ofertes el percentatge d’alça 
de les quals difereixi, en més o en menys, de l’alça més cinc punts, anirà 
descendent linealment. Es puntuaran en zero punts aquelles ofertes l’alça de 
les quals sigui igual o superior a la mitja aritmètica de les alces, en percentatge, 
de totes les ofertes admeses, augmentada en deu punts, així com les ofertes 
que vagin al tipus de licitació. 

 
b) Millores tècniques proposades (40 punts). Es valorarà la memòria en el seu 

vessant tècnic i la seva congruència amb l’oferta presentada. Aquest criteri es 
quantificarà a través d’un judici de valor, per bé que aquest s’haurà d’emetre 
motivadament i en relació amb aspectes concrets de la memòria. 

 
c) Altres millores proposades (10 punts).  

 
IV. Proposicions. 
 



 
 
 

1. Poden presentar propostes les persones naturals o jurídiques que tinguin plena 
capacitat d'obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional, a través de qualsevol dels medis establerts als articles 64 i 67, 
respectivament LCSP  
 
2. Les unions temporals d'empreses (UTE) també poden presentar propostes, de 
conformitat amb l'article 48 del LCSP; en aquest cas, cada empresa de les que hagi de 
compondre la UTE: 
 

a) haurà d'acreditar la capacitat d'obrar i la solvència econòmica o financera i 
tècnica o professional amb la presentació de la documentació referida a 
l’apartat anterior d’aquesta clàusula; 

 
b) haurà d’indicar en un document privat i únic per a cada proposta d’UTE, el nom 

i les circumstàncies de les empreses participants, la proporció de cada una 
d'elles i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte, els 
representarà de cara a l’Administració i que assumeixen el compromís de 
constituir-se en UTE (article 24 del RGLCAP). Aquest document haurà d'estar 
signat pels representants de cada una de les empreses components de la Unió. 

 
3. La presentació de propostes pels licitadors pressuposa l'acceptació sense condicions 
de les clàusules d'aquest PCAP i la declaració responsable que reuneixen totes les 
condicions exigides per contractar amb l'Administració. 
 
4. Les proposicions es presentaran en tres sobres tancats i signats pels candidats o per 
la persona que els representi, i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, el 
telèfon i el fax. A més a més, en cadascun dels sobres s’hi indicarà el títol del 
procediment obert i el nom de l’empresa o de les empreses licitadores en cas d’UTE. 
Els documents inclosos en cada sobre hauran de ser originals o còpies degudament 
autenticades conforme a la legislació vigent. 
 

4.1. Documentació administrativa. Sobre A. En aquest sobre s’hi hauran 
d'incloure necessàriament els següents documents acreditatius: 

 
4.1.1. Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La capacitat d'obrar de 
l’empresari persona jurídica s'acreditarà mitjançant escriptura de constitució 
i de modificació, en el seu cas, inscrita en el Registre Mercantil quan aquest 
requisit sigui exigible. Altrament s’acreditarà mitjançant l'escriptura, 
document de constitució, estatuts o acte fundacional en el qual constin les 
normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. Les persones jurídiques hauran de justificar 
que l’objecte social de l’entitat comprèn el desenvolupament de totes les 
activitats que constitueixen l’objecte del contracte al que concorren. 
L’acreditació es realitzarà mitjançant presentació dels estatuts socials 
inscrits en el Registre mercantil o en aquell altre registre oficial que 
correspongui en funció del tipus d’entitat social. La capacitat d'obrar de les 
empreses no espanyoles d'estats membres de la Comunitat Europea o 
signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà 
mitjançant la inscripció en els registres o presentació de les certificacions 
que s'indiquen a l'annex I del RGLCAP, en funció dels diferents contractes. 
La capacitat d'obrar d’altres empreses estrangeres s'acreditarà mitjançant 
informe emès per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular 
d'Espanya de l’estat del domicili social de l'empresa. En l’informe s’hi farà 
constar que l’empresa en qüestió figura inscrita en el Registre local 
professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actua 



 
 
 

normalment en el tràfic econòmic local en l'àmbit de les activitats a les que 
s'estén l'objecte del contracte. En aquests supòsit, a més, s’haurà 
d'adjuntar un informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya o de 
la Secretaria General de Comerç Exterior del Ministeri d'Economia sobre la 
condició de l'Estat signatari de l'Acord sobre Contractació Pública de 
l'Organització Mundial del Comerç. La capacitat d’obrar de l’empresari 
persona física s’acreditarà amb el Document Nacional d’identitat i, en el seu 
cas, l'escriptura d'apoderament degudament legalitzada.  
 
4.1.2. Capacitat per a contractar.- Els licitadors no hauran d’estar incursos 
en cap de les causes de  prohibició de contractar establertes a l’article 49 
LCSP en la data de conclusió del termini de presentació de proposicions. 
Tampoc hauran d’estar incursos en aquesta situació quan es procedeixi a 
l’adjudicació definitiva del contracte ni posteriorment, durant tota la seva 
vigència. La prohibició per contractar sobrevinguda es considerarà un 
incompliment d’obligacions contractuals essencials i donarà lloc a la 
resolució del contracte per causa imputable al contractista, en els termes de 
l’article 206.g) LCSP. S’acreditarà aportant una declaració responsable del 
licitador en la que es deixi constància d’aquest requisit. Aquesta declaració 
comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributaries i de les quotes a la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents. La prova d'aquesta 
circumstància es podrà fer per qualsevol dels mitjans assenyalats a l'article 
62.1 del LCSP. En el cas de resultar adjudicataris provisionals, els licitadors 
hauran d'acreditar, en el termini de 15 dies hàbils comptats des del següent 
a aquell en el que es publiqui l’adjudicació provisional en un diari oficial, les 
circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns expedits per 
l’òrgan competent. L’acreditació de disposar de les dades relatives a 
personalitat jurídica i capacitat d’obrar es podrà realitzar mitjançant la 
certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades. 
 
4.1.3. Representació.- Les persones que compareguin en nom d’altri 
hauran de presentar un apoderament. Si el licitador és persona jurídica, 
aquest poder haurà de figurar inscrit al Registre Mercantil llevat que, de 
conformitat amb l'article 94.1.5 del Reglament del Registre Mercantil, es 
tracti d'un poder per acte concret. 
 
4.1.4. Solvència econòmica i financera.- Es podrà acreditar per un o varis 
dels mitjans establerts a l’article 64 LCSP i podrà realitzar-se mitjançant 
certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades. 
 
4.1.5. Solvència tècnica o professional.- Es podrà acreditar per un o varis 
dels mitjans establerts a l’article  67 LCSP. 
 
4.1.6. Fiança.- No s’exigeix. 
 
4.1.7. Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració 
expressa de renúncia del fur que els pogués correspondre i de sotmetre’s a 
la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes 
les incidències que de manera directa o indirecta es poguessin produir per 
raó de la concessió. 
 



 
 
 

4.1.8. Índex.- Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre. 
Els documents  podran presentar-se originals o mitjançant còpies que 
tinguin caràcter d’autèntiques, d'acord a la legislació vigent. 
 

4.2. Proposta tècnica. Sobre B. En aquest sobre s’hi hauran d'incloure una 
memòria tècnica que inclourà com a mínim els extrems següents: 

 
 Dades bàsiques relatives a la descripció del servei, la seva 

planificació i la forma concreta de la prestació. 
 
 Descripció expressa i detallada dels mitjans materials 

necessaris (equips, eines, mobiliari etc.) que els licitadors es 
comprometen a adscriure al servei cas d’esdevenir 
adjudicataris, deixant constància de la totalitat del material 
que considerin necessari adscriure, acompanyant una 
memòria descriptiva de les seves característiques tècniques 
i aportant, en el seu cas, justificants de la data de compra de 
cada element, anteriors propietaris, estat d’ús, fotografia i, en 
general, totes aquelles dades que permetin obtenir una 
màxima informació respecte de l’amortització del material 
ofert, el seu finançament, els consums de funcionament, les 
reparacions, el manteniment, la neteja i les assegurances. 

 
 Relació numèrica de la dotació de personal que es destinarà 

a la prestació del servei, amb la seva distribució per 
categories i per sectors de treball. 

 
 Millores que, sense incrementar el tipus màxim de licitació, 

els licitadors estimin convenient oferir. 
 

 Tots aquells extrems que es requereixen al llarg de l’articulat 
del present plec. 

 
4.3. Proposta econòmica. Sobre C. En aquest sobre s’hi hauran d'incloure els 
documents següents: 
 

4.3.1. Oferta econòmica que s’ajustarà al model següent: 
 
“El/la Sr./a ________ major d’edat veí de __________ i amb domicili al 
c/plaça/Avda. ______ telèfon ________ amb DNI núm. ________, actuant en 
nom i representació ________  (propi o de l’empresa a que representi),  
 
MANIFESTA 
 
Que havent tingut coneixement del concurs públic per a l’explotació del servei 
de bar del camp de futbol municipal de Canet de Mar, faig constar que conec el 
plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, comprometent-me 
a dur a terme l’objecte del contracte ingressant a l’Ajuntament un cànon anual 
per l’import de ________ euros(en números i lletres).   
 
Lloc, data, signatura i segell.” 
 
4.3.2. Descomposició i descripció dels preus. 

 



 
 
 

5. Cap licitador no podrà presentar més d’una sola proposta (sense perjudici de 
l’establert als articles 131 y 132 LCSP) ni participar en una UTE si concorre 
individualment, ni participar en més d’una UTE. L’incompliment d’aquesta norma 
donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes en les que 
s’hagués presentat. 
 
6. Els sobres indicats anteriorment s’hauran de lliurar en el registre general de 
l'Ajuntament, en hores d'oficina durant el termini dels 15 dies naturals següents al de la 
publicació de l’anunci del contracte en el DOGC. Si les propostes s’envien per correu, el 
proponent haurà de justificar la data de lliurament a l'oficina de correus i comunicar a 
l’òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu 
electrònic si en coneix l’adreça, el mateix dia. En cas contrari no s’admetrà la proposta 
si l’òrgan de contractació la rep amb posterioritat a la data de finalització del termini. No 
obstant això, si transcorreguts 10 dies naturals següents a la indicada data encara no 
s’ha rebut la proposta, aquesta no serà admesa. 
 
V. Durada de la concessió 
 
La concessió s’atorga per a un termini de vuit (8) anys a comptar des de la 
formalització del contracte. A la durada inicial es podran afegir, per mutu acord 
de les parts, i sempre de forma expressa, una pròrroga que tindrà una durada 
de dos (2) anys. 
 
VI. Adjudicació provisional i definitiva. 
 
1. L’òrgan de contractació classificarà les proposicions presentades i acordarà 
l’adjudicació provisional en resolució motivada que es notificarà a tots els 
licitadors i es publicarà al perfil de contractant. L’adjudicació provisional s’haurà 
d’acordar en el termini màxim d’UN MES des de l’obertura de les proposicions.  
  
2. Pel que fa a les proposicions desproporcionades o anormals, s'estarà als criteris 
establerts per a les subhastes en l’article 85 RGLCAP. La valoració de les propostes 
formulades per diferents empreses les quals pertanyin a un mateix grup es realitzarà de 
conformitat a allò previst a l’article 86 del RGLCAP. 
 
3. Un cop notificada l'adjudicació provisional l’adjudicatari estarà obligat a 
constituir, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’adjudicació al perfil de contractant, una fiança definitiva del 5 per 
100 (cinc per cent) de l'import del cànon ofert multiplicat per 5. La garantia 
podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes a l'article 84 LCSP, 
amb els requisits establerts a l'article 55 i següents RGLCAP o mitjançant la 
garantia global, amb els requisits establerts a l'article 86 LCSP. De no complir-
se aquest requisit per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament declararà 
resolt el contracte. També serà possible constituir la garantia definitiva 
mitjançant retenció en el preu. Aquesta garantia respondrà dels conceptes 
inclosos en l’article 88 LCSP. 
 
4. En el supòsit d'adjudicació a un empresari la proposició del qual hagués 
incorregut inicialment en presumpció de temeritat, l'òrgan de contractació exigirà al 
contractista la constitució d'una garantia complementària del 5 per 100 de l'import 
d'adjudicació, exclòs l’IVA, de manera que la garantia definitiva total a ingressar 
serà del 10 per cent del preu del contracte (art. 83.2 LCSP). Per apreciar la 
presumpció de temeritat s’estarà als criteris establerts a l’article 85 del Reglament 



 
 
 

general de la Llei de contractes de les Administracions públiques de 12.10.01. 
 
5. Pel que fa a la cancel·lació i devolució de les garanties s’estarà a allò que 
disposen els articles 90 LCSP i 65.2 i 3 RGLCAP. 
 
6. En el mateix termini de 15 dies hàbils l’adjudicatari provisional haurà de 
presentar la documentació que acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevulla altres 
acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició dels medis 
que s’haguessin compromès  a dedicar o adscriure a l’execució del contracte que li 
reclami l’òrgan de contractació. 
  
7. L’adjudicació provisional s’elevarà a definitiva dins dels 10 dies hàbils  
següents a aquell en el que expiri el termini assenyalat a l’apartat anterior, 
sempre que l’adjudicatari hagués acomplert la totalitat de les seves obligacions.  
 
8. Realitzada l’adjudicació definitiva del contracte, es procedirà a la devolució de la 
garantia provisional presentada pels candidats, a excepció de la corresponent a 
l’adjudicatari que es retindrà fins a la constitució de la garantia definitiva. 
 
VII. Formalització, renúncia i desistiment. 
 
1. El contracte es formalitzarà en document administratiu dins del termini dels 10 
dies hàbils següents al de la notificació de l’adjudicació definitiva, constituint aquest 
document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
 
2. En els termes de l’article 135.5 LCSP, si no procedeix l’adjudicació definitiva del 
contracte al licitador que hagués resultat adjudicatari provisional, per no complir 
aquest les condicions necessàries, l’Ajuntament podrà efectuar una nova 
adjudicació provisional al licitador o licitadors següents, per l’ordre en el que 
haguessin quedat classificades llurs ofertes, sempre que això fos possible i que el 
nou adjudicatari hagués prestat la seva conformitat, supòsit en el que se li 
concedirà un termini de 10 dies hàbils per complimentar la totalitat de les 
obligacions exigides a la clàusula anterior. 
 
3. El mateix procediment podrà seguir-se en el cas que el contracte no arribés a 
formalitzar-se, i quan es tracti de continuar l’execució del contracte ja iniciat i que 
hagués estat declarat desert. En aquest darrer supòsit, i per al cas que no existissin 
altres licitadors, fins i tot serà possible efectuar una nova adjudicació a una empresa no 
consultada, prèvia declaració de la imperiosa urgència.  
 
4. L’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades, podrà 
renunciar a celebrar un contracte abans de l’adjudicació provisional. També podrà 
desistir de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
   
VIII. Drets i obligacions del concessionari 
 
1. El concessionari ostentarà els drets i obligacions que dimanen del present plec i, en 
especial, els següents: 
 

a) utilitzar els béns de domini públic necessaris per dur a terme les activitats en la 
forma establerta. 

 



 
 
 

b) conservar l’objecte de la concessió en perfecte estat d’entreteniment i 
conservació, no podent alterar-lo sense prèvia autorització municipal, tenint 
cura que les instal·lacions i locals estiguin nets, lliures de residus i en perfectes 
condicions higièniques i sanitàries. 

 
c) aportar tots els materials que siguin necessaris per a la normal prestació del 

servei i com a mínim, els fixats a la clàusula X del present plec. 
 

d) aportar, amb les despeses al seu càrrec, la vaixella, cristalleria, coberts i altres 
estris necessaris per prestar el servei de bar. Aquests estris romandran de 
propietat de l’adjudicatari i podrà recuperar-los en finalitzar el contracte. 

 
e) mantenir el bar obert al públic ininterrompudament de dimarts a divendres de 

17,30 a les 23 hores, a més de l’horari complementari al que s’hagués 
compromès en la seva proposició. Els dissabtes i diumenges haurà de 
romandre obert, en tot cas, durant l’horari en el qual es duguin a terme activitats 
esportives al camp de futbol. Durant els mesos de juliol i d’agost es podrà 
tancar el bar per vacances no obstant, haurà de romandre obert en aquells dies 
i durant les hores en què hi hagi activitats, les quals seran degudament 
comunicades al concessionari amb antelació suficient. 

 
f) complir la normativa sectorial específica que resulti d’aplicació, així com les 

disposicions aplicables en matèria tributària, fiscal, laboral, de seguretat social i 
de seguretat i higiene en el treball. 

 
g) mantenir en tot moment a disposició dels clients un llibre de reclamacions per 

tal que en puguin fer ús si ho estimen convenient. 
 

h) tenir a la vista del públic totes les existències dels articles que es venguin, 
sense que es pugui ocultar, seleccionar o decantar part d’aquestes, llevat en el 
cas que per la seva quantitat i forma de disposició no puguin ser col·locades 
totes a la vista. 

 
i) vestir polidament i amb la indumentària apropiada. El personal assalariat 

contractat haurà d'observar igualment aquesta obligació. 
 
j) regentar personalment el bar, no podent cedir-lo ni transmetre’l a tercers sense 

la prèvia autorització municipal. 
 

k) permetre, en el seu cas, la inspecció dels béns objecte de la concessió i de les 
instal·lacions, per part de l’Ajuntament. 

 
l) prestar el servei objecte de la concessió en les condicions fixades en el present 

plec de clàusules i en la proposta presentada pel concessionari, 
ininterrompudament, amb precisió i seguretat, sotmetent-se a les instruccions 
que dicti l'Ajuntament, davant del qual serà responsable per les faltes que 
cometin els seus treballadors i empleats amb motiu de la prestació defectuosa 
del servei, per manca de netedat, decòrum, descortesia o mal tracte als 
ciutadans en general, sense perjudici de les sancions contractuals que es 
poguessin imposar. L’Ajuntament ostentarà el dret d’ordenar al concessionari la 
separació del servei de qualsevol treballador que, amb el seu comportament, 
justifiqués l’adopció d’aquesta mesura, prèvia instrucció del corresponent 
expedient contradictori.  

 



 
 
 

m) una vegada finalitzada la concessió el concessionari deixarà a disposició de  
l’Ajuntament tot el material aportat al qual es fa referència a la clàusula X del 
present plec, així com aquell altre al que en faci referència expressa en la seva 
plica. 

 
n) aportar les factures de tot el material que adquireixi el concessionari a l’objecte 

de destinar-lo a l’explotació del bar. 
 

o) substituir tots els materials, béns i instal·lacions adscrits a aquest servei tant 
des de el seu inici com per aportacions posteriors, sigui quin sigui el seu origen, 
prèvia comunicació i autorització municipal, en cas de deteriorament, robatori, 
pèrdua o qualsevol altra causa que impedeixi o alteri el seu ús normal, a 
l’objecte de mantenir la qualitat del servei. 

 
p) haurà de sol·licitar i acreditar l’obtenció de l’Ajuntament de les llicències i els 

permisos necessaris per procedir a l’obertura de l’establiment i exercir les 
activitats pròpies de l’explotació del servei, així com la inspecció sanitària 
corresponent. 

 
2. El concessionari facilitarà en tot moment la documentació requerida per l’Ajuntament a 
l'objecte de comprovar la plena legalitat de l'empresa en l'ordre fiscal, laboral o 
administratiu. 
 
3. El concessionari contractarà una assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers d’una quantia mínima de 60.000 €, responent de tota indemnització civil de 
danys i perjudicis per accidents que ocasionin els operaris i els instruments de treball 
utilitzats pels serveis, sense perjudici dels drets que els assisteixin davant dels autors 
dels fets o les companyies d'assegurances dels riscs. 
 
4. Seran a càrrec del concessionari les despeses i impostos dels anuncis de licitació 
fins a un màxim de 600 €, assumint totes les altres obligacions que es derivin de 
disposicions legals aplicables. 
 
5. Queda expressament prohibit: 
 

a) la venda per persona afectada per alguna malaltia contagiosa o portadora de 
gèrmens. 

 
b) la venda de begudes alcohòliques als menors d’edat, així com la venda de 

begudes alcohòliques de més de 20 graus centesimals a qualsevol usuari. 
 

c) la venda de tabac a qualsevol persona. 
 

d) realitzar obres i introduir modificacions de qualsevol tipus al bar sense la 
corresponent autorització. Quedaran de propietat de l'Ajuntament les que es 
realitzin. 

 
e) una vegada hagi quedat resolta la concessió, el concessionari haurà de deixar 

lliures i vacus, a disposició de l’Administració, els béns de retorn adscrits a 
aquesta.  

 
IX. Drets i deures de l’Ajuntament 
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar ostenta, de conformitat amb allò que disposa l’article 
194 LCSP, les prerrogatives següents: 



 
 
 

 

a) la interpretació d’aquest plec i de la resta de normativa aplicable. 
b) resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 
c) modificació de la concessió per raons d’interès públic. 
d) la revocació de la concessió i la determinació dels seus efectes. 

 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar també ostenta, respecte de la concessió, les 
prerrogatives i obligacions següents: 
 

a) pot inspeccionar en tot moment els béns objecte de la concessió i també les 
instal·lacions i construccions, en el seu cas. 

 
b) pot deixar sense efecte la concessió abans del seu venciment, si ho 

justifiquessin circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, mitjançant 
indemnització al concessionari dels danys que se li causessin, o sense aquesta 
quan no procedís. 

 
c) queda obligat a mantenir el concessionari en l’ús i gaudi de la concessió, i a 

indemnitzar-lo en els supòsits en què sigui procedent. 
 

d) posarà a disposició de l’adjudicatari els béns mobles, adscrits al servei, que es 
detallen a continuació: 

- Taulell de fusta 
- Aigüera d’acer inox. de dos cubetes i eixugaplats amb aixeta 
- Instal·lació elèctrica 
- Instal·lació de calefacció 
- Instal·lació d’antena de TV 

 
X. Material a aportar pel concessionari 
 
1. El concessionari haurà d’aportar com a mínim el material següent: 
 

- Campana extractora 
- Cuina (a gas butà) 
- Caixa registradora (o equivalent) 
- Sota barra d’acer inox 
- Moble cafeter amb picamorros, prestatges i armaris 
- 2 taules de treball d’acer inox., amb estants inferiors. 
 (Totes les taules de treball han de portar un sòcol de 15cm per higiene, evitant 
juntes i formació de fongs….) 
- Microones 
- Nevera  
- Cafetera 
- Planxa 
- Taules per a bar (4 taules 1,2 x 0,7m) 
- Cadires per a bar (16 unitats)  
- Tamborets (6 unitats) 
- Televisió amb TDT, amb suport 

 
2. Aquest material i aquell altre que en el moment de finalitzar la concessió ja 
es trobi íntegrament amortitzat, revertirà en favor de l’Ajuntament una vegada 
hagi finalitzat la concessió.  
 



 
 
 

3. En relació a aquell material que estigui pendent d’amortitzar al finalitzar el 
contracte, l’Ajuntament tindrà el dret preferent d’adquirir-lo d’acord amb les 
condicions que figuren en el quadre d’amortitzacions que s’adjunten com annex 
I a aquest plecs, abonant al concessionari el preu resultant. Només en el 
supòsit que l’Ajuntament no vulgui fer ús d’aquest dret, el concessionari podrà 
recuperar el material no amortitzat. De l’exercici o renuncia d’aquest dret de 
l’Ajuntament, n’haurà de quedar constància en l’acta de recepció. 
 
4. Als efectes de l’establert en els apartats anteriors, el concessionari haurà d’aportar 
una còpia autèntica de les factures emeses per a l’adquisició de tot el material adquirit. 
 
XI. El cànon i la seva revisió. 
 
1. El concessionari està obligat a satisfer a l’Ajuntament de Canet de Mar, a partir de la 
posada en funcionament de la instal·lació, el cànon que resulti de l’adjudicació, sobre 
un cànon mínim de 3.600.- € l’any, millorable a l’alça en les propostes que presentin els 
licitadors, el qual s’haurà de satisfer repartit entre els 12 mesos de l’any essent pagador 
entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
2. Aquest cànon serà revisat cada any i actualitzat en un import equivalent a l’índex 
de Preus al Consum estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
XII. Reversió 
 
1. Quan finalitzi la concessió les instal·lacions revertiran a l’Ajuntament i el 
concessionari les haurà de lliurar en bon estat de conservació, cessant en l’ús privatiu 
del domini públic. 
 
2. A més a més de les instal·lacions, també revertirà a l’Ajuntament tot aquell material 
adquirit pel concessionari i que ja es trobi amortitzat, i com a mínim, aquell al que es fa 
referència a la clàusula X del present plec, a més d’aquell a la reversió del qual en faci 
referència expressa el concessionari en la seva plica.  
 
3. Tres mesos abans de finalitzar la concessió l’Ajuntament designarà els tècnics per 
inspeccionar l’estat en què es troben les instal·lacions, ordenant, a la vista dels resultats 
de la inspecció tècnica, l’execució de les obres i treballs de reparació i reposició que 
s’estimin necessàries per mantenir-les en les condicions previstes. Les obres i treballs 
de reparació o reposició que s’hagin d’efectuar seran a càrrec del concessionari. 
 
XIII. Infraccions. 
 
1. Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus i per a la seva qualificació 
s’estarà a allò que disposa la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, en els seus articles 47, 48 i 49. 
2. A més, també s'estimaran faltes lleus les infraccions imputables al contractista que 
impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la concessió sense incórrer en un 
incompliment directe de qualsevol de les seves clàusules. En tot cas, es consideraran 
faltes lleus: 

 
a) Incompliment de l’horari fixat en el contracte. 
b) la falta de neteja de les instal·lacions. 
c) el tancament del bar d'un a cinc dies, no autoritzat per l'Ajuntament. 
d) la no observança de les instruccions municipals. 
e) la manca de netedat en el personal i en el material afecte al servei. 



 
 
 

f) la realització dels treballs de manera defectuosa. 
g) la no utilització dels mitjans personals i materials oferts. 
h) tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles. 
i) totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus.  
 

3. Es qualifiquen de greus les infraccions imputables al concessionari que impliquin 
deficiència en el normal desenvolupament de la concessió incorrent en un incompliment 
directe de qualsevol de les clàusules del present plec. En tot cas es consideren 
infraccions greus les següents: 

 
a) la reiteració de tres faltes lleus en un any. 
b) la manca d’ingrés del cànon. 
c) el tancament del bar sense autorització per més de cinc dies i menys de deu. 
d) l'incompliment de les obligacions sanitàries. 
e) el desacatament ostensible de les disposicions dictades per l'autoritat 

municipal. 
f) les ofenses del personal als usuaris o ciutadans en general. 
g) la desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals. 
h) l’incompliment durant un mes de les obligacions laborals o de la seguretat social. 
i) la introducció sense autorització de modificacions en el serveis. 
j) la prestació irregular i reiterada del servei. 
  

4. Es qualifica de molt greu tota pertorbació de la concessió que posi en perill la seva 
gestió adequada o lesioni els interessos dels ciutadans. Les infraccions de qualsevol 
dels preceptes de la LCSP i del RGLCAP que no tinguin altra consideració en el present 
plec es consideraran sempre molts greus. Seran en tot cas infraccions molt greus: 

 
a) la reiteració de faltes greus de qualsevol naturalesa en el transcurs d'un any. 
b) la cessió o subrogació de la concessió sense autorització municipal. 
c) el tancament del bar sense autorització per més de deu dies. 
d) l'abandonament injustificat del bar durant un mes. 
e) el frau en la quantitat o qualitat dels articles venuts. 
f) el reiterat incompliment de la normativa sanitària. 
g) la realització d'obres i instal·lacions sense l'autorització municipal. 
h) causar perjudicis o deteriorar béns o instal·lacions el recinte del camp de futbol 

municipal. 
   

XIV. Penalitats i sancions. 
 
1. Les infraccions seran penalitzades conforme a la seva qualificació: 
 

- les infraccions lleus, fins a 600.- €. 
- les infraccions greus, de 601 fins a 1.200.- €. 
- les infraccions molt greus, de 1.201.- € fins al cànon anual de la concessió.  
 

2. Alternativament a la tipificació d'infraccions establerta pels articles 
precedents, l'Ajuntament podrà sancionar aquelles faltes tipificades en lleis 
sectorials que siguin d'aplicació i amb les sancions que aquestes estableixin, en 
especial respecte de les sancions previstes en els articles 50, 51 i 52 de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives.  
 
3. Serà competent per a la imposició de la sanció l'Alcalde. En el procediment es 
garantirà l'audiència al concessionari. La imposició de sancions o incautació de garantia 



 
 
 

no alliberen el concessionari d'indemnitzar l'Ajuntament dels danys i perjudicis que 
ocasioni l'incompliment. 
  
4. En cap cas les sancions imposades per l'aplicació d'aquest plec eximiran de les 
altres responsabilitats civils, laborals, fiscals o penals en què s'hagi incorregut en 
cometre la infracció. 
  
XV. Resolució de la concessió 
 
La concessió podrà resoldre’s: 
 

1. Per venciment del termini. 
2. Per mutu acord entre l’Ajuntament i el concessionari. 
3. Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada. 
4. Per desafectació del bé. 
5. Per renúncia del concessionari.  
6. Per revocació de la concessió. 
7. Per resolució judicial. 

  
XVI. Constitució de la mesa i obertura de pliques 
 
1. Tindrà lloc al despatx annex a l’Alcaldia, a les 13 hores del primer dia hàbil següent a 
aquell en què acabi el termini per a la presentació de pliques, excepte si aquest s’escau 
en dissabte, que s’entendrà posposada l’obertura al primer dia hàbil subsegüent. 
 
2. De conformitat amb allò que es disposa a l’article 21.4 del Reial decret 817/2009, de 
8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, la composició de la Mesa de contractació es publicarà al 
perfil de contractant de l’Ajuntament de  Canet de Mar amb una antelació mínima de 7 
dies en relació amb la data de la reunió en la que s’hagi de realitzar la qualificació de la 
documentació referida a l’article 130.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre. 
 
XVII. Termini de garantia. 
 
S’estableix un termini de garantia de tres mesos a comptar des de la finalització de 
la concessió, que es documentarà a través d’un acte formal i positiu de recepció, en 
els termes de l’article 205 LCSP. 
 
ANNEX 
 
BAR CAMP DE FUTBOL  
   
QUADRE D'AMORTITZACIONS  

   

Unitats Material 
Període 

amortització 
considerat 

(anys) 
1 Caixa registradora 8 
1 Campana extractora 10 
1 Cuina amb planxa (a gas butà) 10 
1 Sotabarra material inoxidable 10 



 
 
 

2 Taula material inoxidable 10 
1 TV 5 
4 Conjunt taula + 4 cadires 10 
6 Tamboret 10 
1 Microones 10 
1 Forn 10 
1 Congelador 10 
1 Nevera inox sota barra 10 
1 Cafetera 10 
1 Moble cafeter 10 
1 Rentavaixelles 10 
1 Material divers cuina 4 

 
TERCER.- Publicar l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i en el perfil del contractant per tal que, durant el termini de quinze 
dies naturals, a comptar a partir del dia següent a la publicació en el BOP, es 
puguin presentar les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
10.- ATORGAMENT DE L’EDICIÓ 2009-2010 DEL PREMI D’INVESTIGACIÓ 
RAIMON BONAL I DE FALGÀS. 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de juny de 2001 va 
prendre entre d’altres, el acord següent: 
 

“Aprovar la creació d’un Premi d’Investigació Local Raimon Bonal, 
anual al millor treball d’investigació d’alumnes d’instituts sobre 
Canet de Mar de 100.000 pessetes.” 

 
En la convocatòria de 2009-2010 del Premi Raimon Bonal s’han presentat els 
treballs següents:  
 

- Història i llegendes de la casa Forta de Canet, d’Oriol Silva Torrent 
- La Didàctica de la passejada nocturna de Canet de Mar, d’Estefania 

Aranda Vega 
- La relació de la música amb la gent de Canet: Les 6 hores i Canet 

Rock, de Natàlia Cirera Riera 
 
Atès que la Comissió del lliurament de Premi Bonal 2010 reunida el 21 de juny 
ha emès el veredicte següent: 
 
“Després d’una àmplia deliberació i una vegada analitzats i avaluats els treballs 
es considera que el treball mereixedor del Premi és el presentat sota el títol de 
Història i llegendes de la casa Forta de Canet, d’Oriol Silva Torrent 
 



 
 
 

La Comissió el destaca per l’estructuració i la claretat en la presentació del 
tema, i per la compilació exhaustiva i acurada de les fonts bibliogràfiques i 
documentals. 
 
Per últim, la Comissió també agraeix l’esforç que han esmerçat els alumnes i 
tutors de tot els treballs presentats. Així mateix es destaca la tasca de difusió 
del premi que fa l’IES Domènech i Montaner, i s’anima a professors i alumnes  
que continuïn treballant en la mateixa línia i participin en noves edicions del 
premi” 
 
Atès que des de la primera convocatòria del Premi Raimon Bonal l’oficina núm. 
0037 de La Caixa de Canet de Mar ha estat col·laboradora d’aquest premi 
aportant la quantitat íntegra del premi.  
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció del Premi Raimon Bonal 
segons el qual s’atorga el premi de 600€ de l’edició 2009-2010 al treball : el títol 
de Història i llegendes de la casa Forta de Canet, d’Oriol Silva Torrent 
SEGON.- Acceptar la col·laboració de 600 € de l’oficina número 0037 de La 
Caixa de Canet de Mar els quals es lliuraran mitjançant l’obertura d’una llibreta 
d’estalvis en l’esmentada oficina a d’Oriol Silva Torrent 
 
11.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 5 AL 9 DE JULIOL DE 2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

564 05/07/2010 Advertiment primera multa R. Pinar, xx- Cati Forcano 
565 05/07/2010 Adjudicació definitiva salvament platges Alcalde 
566 05/07/2010 Comparèixer recurs ordinari 340/2010 Alcalde 
567 05/07/2010 Llicència parcel·lació planta baixa, c/ Castanyer, xx Cati Forcano 
568 06/07/2010 Canvi de nom del supermercat Riera Buscarons xx Sílvia Tamayo 
569 06/07/2010 Canvi nom de la botiga dels xinos de la Riera Gavarra xx Sílvia Tamayo 
570 06/07/2010 Adequació magatzem construcció del Rial dels Oms xx Sílvia tamayo 
571 07/07/2010 Despeses setmanals Alcalde 
572 07/07/2010 Llicència primera ocupació carrer Empordà, xx Cati Forcano 
573 07/07/2010 Autorització celebració festes Càmping Globo Rojo Alcalde 
574 07/07/2010 Autorització celebració festes Càmping Victòria Alcalde 
575 07/07/2010 Contracte Vídeo Memòria Històrica Alcalde 
576 08/07/2010 Llicència primera ocupació via Figuerola, xx Cati Forcano 
577 09/07/2010 Subvenció Plaça Mercat Alcalde 
578 09/07/2010 Subvenció Unió de Botiguers Alcalde 

 
12.- PUNTS URGENTS 
 
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 de diversos punts no 
inclosos a l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és 
apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva 
deliberació i votació en els termes següents. 
 
12.1.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS D’ORDENACIÓ 
AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR PER A L’ANY 2010.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11 de març de 
2010 va prendre l’acord que es transcriu a continuació:  

 
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn, i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa, tenen per objectiu regular les instal·lacions i els 
aparells d’il·luminació exterior i interior pel que fa a la contaminació lluminosa que 
poden produir. 
 
Atès que el decret 82/2005 determina que els ajuntaments han de formular i 
comunicar un pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent. 
 
Atès que el Pla Municipal d’Adequació de la Il·luminació exterior de Canet de Mar 
fou redactat pel Consell Comarcal del Maresme i aprovat per aquesta Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de data 27 de març de 2008. 
 
Atès que l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa va informar 
favorablement aquest Pla Municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent, 
segons escrit de la Cap de l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació 
Lluminosa de data 7 de novembre de 2008. 
 
Atès que la il·luminació exterior existent en la data d'entrada en vigor del Decret 
82/2005 abans esmentat, tant de titularitat pública com privada, ha de complir les 
prescripcions de la Llei 6/2001 i del seu Reglament de desenvolupament no més 
enllà del 31 d'agost de 2009.  
 
Atès que per complir amb la normativa vigent en matèria de contaminació lluminosa 
s’han d’anar realitzant les actuacions proposades a l’esmentat Pla d’Adequació de 
l’enllumenat exterior. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha convocat uns ajuts per a la realització 
d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l’any 2010, amb 
la resolució MAH/493/2010, de 10 de febrer, que es regirà per les bases 
reguladores aprovades per l’Ordre MAH/159/2006, de 29 de març, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia dObres, Serveis i Via Pública, Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat: 



 
 
 

 
PRIMER.- Sol·licitar la subvenció convocada pel Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya per realitzar actuacions 
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l’any 2010. 
 
SEGON.- Acceptar el compromís de realitzar l’activitat per a la qual es 
demana la subvenció, en cas d’obtenir-la. 

 
Atès que s’ha rebut comunicació de la Direcció General de Qualitat Ambiental 
notificant la resolució de la convocatòria de concessió d’ajuts per actuacions 
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior publicada per la Resolució 
MAH/493/2010, per la qual s’atorga una subvenció de 1.133,86 € a l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
Vist això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres, 
serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció per portar a terme l’execució del projecte per a 
la prevenció de la contaminació lluminosa “Actuacions d’adequació de la 
il·luminació exterior existent a Canet de Mar” per import de 1.133,86 €.  
 
SEGON.-  Facultar l’alcalde per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades, i a la Tresoreria 
Municipal.  
 
12.2.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA AMICS DE CADILLAC 
 
L’Ordenança Municipal de Subvencions i l’article 28 de les Bases d’execució del 
pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2010, regulen les normes 
generals per a l’atorgament de subvencions amb càrrec al pressupost 
municipal. 
 
Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2010 en el 
corresponent a l’Àrea d’Alcaldia al capítol 4 “Transferències corrents” té, entre 
d’altres, la següent assignació nominativa:  
 

PARTIDA ENTITAT SUBVENCIÓ 
10-91200-48901 Amics de Cadillac 920,00 € 

 
Atès que el pressupost municipal es va aprovar en data 12 de maig de 2010, 
per la qual cosa la subvenció es pot considerar formalment atorgada.  
 
Atesa la rellevància de les activitats de promoció de l’agermanament del nostre 
municipi amb el de Cadillac que aquesta subvenció facilita i promou, i que 
l’entitat abans esmentada ha manifestat el seu interès en què se les faci efectiu 
el pagament de la subvenció prevista. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 



 
 
 

 
PRIMER.- Subscriure el següent conveni individualitzat amb l’entitat: ”Amics de 
Cadillac”; estipulant les condicions de la subvenció i l’acord de col·laboració 
corresponent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE 
CADILLAC I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
–ANY 2010- 

 
 

Canet de Mar, a 28 de juliol de 2010 
 

REUNITS 
 

D’una part, Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, assistit per la secretària Sra. Núria Mompel Tusell, que dóna fe de 
l’acte; i de l’altra el Sr. JPC, president de l’Associació Amics de 
Cadillac, amb domicili a Canet de Mar,  

 
INTERVENEN 

 
L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament, na Núria Mompel 
Tusell en qualitat de secretària de l’Ajuntament que dóna fe i el Sr. JPC, 
en nom i representació de l’Associació Amics de Cadillac. 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el 
present conveni. 
 
EXPOSEN 

 
I.- L’Associació Amics de Cadillac és una entitat local que té per 

finalitat l’intercanvi cultural amb el municipi francès de Cadillac. 
 
II.- L’Associació Amics de Cadillac ha estat referent al llarg d’aquests 

anys de la promoció i dinamització de l’agermanament del nostre municipi 
amb el de Cadillac. 

 
III.- 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 la 
Ordenança municipal de subvencions, de data 12 de maig de 2004, i la 
corresponent Llei 38/2003, General de Subvencions. 

 
IV.- Les esmentades línies de treball de l’Associació Amics de 

Cadillac poden ser considerades de “fi públic” i, per tant, 
subvencionables per l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
V.- D’acord amb l’establert a l’article 7.2.a. de l’Ordenança 

Municipal de Subvencions, el pressupost general de la Corporació per a 
l’exercici 2010 té assignació nominativa, entre d’altres, una subvenció 
per import de 920,00 € per a l’entitat “AMICS DE CADILLAC”. 

 
 



 
 
 

Per la qual cosa, ambdues parts convenen el present conveni de 
col·laboració de conformitat amb les següents 

 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i l’Associació Amics de 
Cadillac comparteixen, entre d’altres, l’objectiu de promocionar 
l’agermanament assolit amb el municipi de Cadillac. 
 
SEGONA.- En aquest sentit, l’Associació Amics de Cadillac planteja el 
desenvolupament durant 2010 d’un viatge d’intercanvi cultural amb el 
municipi de Cadillac. 
 
TERCERA.-  L’Associació Amics de Cadillac declara complir els següents 
requisits necessaris per a l’obtenció de subvencions i autoritza a 
l’Ajuntament de Canet de Mar a comprobar-ho i obtenir els certificats 
corresponents. 

a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre societats o 
l’impost sobre la renda de no residents. 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a 
compte. 
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si 
s’escau, les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries 
de l’impost sobre el valor afegit. 
d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en 
els articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, durant el període en què resultin exigibles d’acord amb 
l’article 70 de la Llei abans esmentada. 
e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període 
executiu, llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es 
trobin ajornades, fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 
f) A més a més, quan l’òrgan que concedeix la subvenció depengui 
d’una Comunitat Autònoma o d’una entitat local, que no tinguin deutes o 
sancions de tipus tributari amb l’Administració de la comunitat 
autònoma o local respectiva, en les condicions fixades per 
l’Administració corresponent. 
g) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte 
contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 

 
QUARTA.- L’Ajuntament de Canet de Mar, col·laborarà en 2010 al 
finançament d’aquesta activitat de “fi públic” amb una subvenció de per 
import de 920,00 €. 
 
CINQUENA.- És obligació de l’Associació Amics de Cadillac: 

- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni. 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat 
dels actes.  
- Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l'obtenció d'ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 



 
 
 

- Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de 
Subvencions. 

 
SISENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 
2011 en la forma següent: 

a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor 
grau de realització, d'acord amb els termes subvencionats, sempre fets 
dins del període al que 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 les inversions de l'activitat, 
amb identificació del creditor i del document, el seu import, data 
d'emissió i, en el seu cas, de la data de pagament. 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades 
dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures que 
justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:  
- Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de 
subvenció.  
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents:  
* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista.  
* Número de factura.  
* Lloc i data d'emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 
preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  
No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació 
de tiquets o vals en els casos següents:  
* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d'hosteleria i restauració.  
* Subministrament de begudes i comestibles.  
* Revelat de fotografies.  
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l'emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  
e) La liquidació econòmica de l'activitat.  
f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou 
concedida.  
g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la 
procedència. 

 
SETENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2010. 
 



 
 
 

VUITENA.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 

 
SEGON.- Aprovar la següent despesa amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost ordinari per a l’any 2010, en concepte de subvenció a l’entitat que 
es relaciona, d’acord amb el número d’operació de retenció de crèdit que es 
refereix, i les formes i terminis de pagament especificats a continuació: 
 

PARTIDA ENTITAT SUBVENCIÓ R.C. 
10-91200-
48901 

Subv. Amics de Cadillac 920,00 € 220100004036 

 
Compatibilitat 
amb altres 
subvencions 

Sí. 

Termini i forma 
de pagament 

Bestreta del 50% a partir de la signatura del conveni i l’altre 50% una 
vegada justificada la despesa. 

 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
12.3.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA PROTECCIÓ CIVIL 
 
L’Ordenança Municipal de Subvencions i l’article 28 de les Bases d’execució del 
pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2010, regulen les normes 
generals per a l’atorgament de subvencions amb càrrec al pressupost 
municipal. 
 
Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2010 en el 
corresponent a l’Àrea de Governació al capítol 4 “Transferències corrents” té, 
entre d’altres, la següent assignació nominativa:  
 

PARTIDA ENTITAT SUBVENCIÓ 
30-13400-48904 Protecció Civil 9200,00 € 

 
Atès que el pressupost municipal es va aprovar en data 12 de maig de 2010, 
per la qual cosa la subvenció es pot considerar formalment atorgada.  
 
Atesa la rellevància de les activitats de protecció civil i col·laboració cívica que 
aquesta subvenció facilita i promou, i que l’entitat abans esmentada ha 
manifestat el seu interès en què se les faci efectiu el pagament de la subvenció 
prevista. 
 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Seguretat 
Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 
 



 
 
 

PRIMER.- Subscriure el següent conveni individualitzat amb l’entitat: 
”Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar”; estipulant les 
condicions de la subvenció i l’acord de col·laboració corresponent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CANET DE MAR I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
–ANY 2010- 

 
 

Canet de Mar, a 28 de juliol de 2010 
 

REUNITS 
 

D’una part, Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, assistit per la secretària Sra. Núria Mompel Tusell, que dóna fe de 
l’acte; i de l’altra el Sr. VSG, president de l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Canet de Mar, amb domicili a Canet de Mar,  

 
INTERVENEN 

 
L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament, na Núria Mompel 
Tusell en qualitat de secretària de l’Ajuntament que dóna fe i el Sr. 
VSG, en nom i representació de l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil de Canet de Mar. 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el 
present conveni. 
 
EXPOSEN 

 
I.- L’Associació de voluntaris Protecció Civil de Canet de Mar és una 

entitat local constituïda l’any 1996, reconeguda per la Generalitat de 
Catalunya l´any 2000, i que –tutelada per la Policia Local- desenvolupa 
tasques complementaries a les inherents de la Policia Local. Com poden 
ser les de: 

- Coordinació de l’aportació desinteressada del voluntariat en tasques 
de protecció civil dins el municipi. 
- L’impuls de la participació ciutadana en temes de prevenció o 
actuacions de protecció civil. 
- La sensibilització de la població respecte dels riscos que els puguin 
afectar. 
- Les activitats formatives i divulgatives. 
- El suport en l’elaboració, la implantació o el manteniment de plans 
de protecció civil que dugui a terme l’Administració. 

 
II.- L’Associació de voluntaris Protecció Civil de Canet de Mar 

desenvolupa de forma estable al llarg de l’any tot un seguit d’activitats 
preventives en coordinació amb els diversos serveis municipals. 

 
III.- 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 la 



 
 
 

Ordenança municipal de subvencions, de data 12 de maig de 2004, i la 
corresponent Llei 38/2003, General de Subvencions. 

 
IV.- Les esmentades línies de treball de l’Associació de Voluntaris 

de Protecció Civil de Canet de Mar poden ser considerades de “fi 
públic” i, per tant, subvencionables per l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
V.- D’acord amb l’establert a l’article 7.2.a. de l’Ordenança 

Municipal de Subvencions, el pressupost general de la Corporació per a 
l’exercici 2010 té assignació nominativa, entre d’altres, una subvenció 
per import de 9200,00 € per a l’entitat “Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Canet de Mar”. 

 
 

Per la qual cosa, ambdues parts convenen el present conveni de 
col·laboració de conformitat amb les següents 

 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar i l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Canet de Mar comparteixen, entre d’altres, 
l’objectiu de desenvolupar activitats de protecció civil i col·laboració 
cívica. 
 
SEGONA.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats 
l’Associació de Voluntaris Protecció Civil de Canet de Mar s’haurà de 
coordinar amb la Policia Local. 
 
TERCERA.-  L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar 
declara complir els següents requisits necessaris per a l’obtenció de 
subvencions i autoritza a l’Ajuntament de Canet de Mar a comprobar-ho i 
obtenir els certificats corresponents. 

a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre societats o 
l’impost sobre la renda de no residents. 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a 
compte. 
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si 
s’escau, les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries 
de l’impost sobre el valor afegit. 
d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en 
els articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, durant el període en què resultin exigibles d’acord amb 
l’article 70 de la Llei abans esmentada. 
e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període 
executiu, llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es 
trobin ajornades, fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 
f) A més a més, quan l’òrgan que concedeix la subvenció depengui 
d’una Comunitat Autònoma o d’una entitat local, que no tinguin deutes o 
sancions de tipus tributari amb l’Administració de la comunitat 
autònoma o local respectiva, en les condicions fixades per 
l’Administració corresponent. 



 
 
 

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

 
QUARTA.- L’Ajuntament de Canet de Mar, col·laborarà en 2010 al 
finançament d’aquestes activitats de “fi públic” amb una subvenció de per 
import de 9200,00 €. 
 
CINQUENA.- És obligació de l’Associació de Voluntaris Protecció Civil de 
Canet de Mar: 

- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni. 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat 
dels actes.  
- Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l'obtenció d'ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de 
Subvencions. 

 
SISENA.- El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 
2011 en la forma següent: 

a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor 
grau de realització, d'acord amb els termes subvencionats, sempre fets 
dins del període al que 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 les inversions de l'activitat, 
amb identificació del creditor i del document, el seu import, data 
d'emissió i, en el seu cas, de la data de pagament. 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades 
dintre del període corresponent al seu exercici. Les factures que 
justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:  
- Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de 
subvenció.  
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents:  
* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista.  
* Número de factura.  
* Lloc i data d'emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 
preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  
No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació 
de tiquets o vals en els casos següents:  
* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d'hosteleria i restauració.  
* Subministrament de begudes i comestibles.  



 
 
 

* Revelat de fotografies.  
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l'emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  
e) La liquidació econòmica de l'activitat.  
f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou 
concedida.  
g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la 
procedència. 

 
SETENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2010. 
 
VIUTENA.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 

subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 

 
SEGON.- Aprovar la següent despesa amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost ordinari per a l’any 2010, en concepte de subvenció a l’entitat que 
es relaciona, d’acord amb el número d’operació de retenció de crèdit que es 
refereix, i les formes i terminis de pagament especificats continuació: 
 

PARTIDA ENTITAT SUBVENCIÓ R.C. 
30-13400-
48904 

Protecció Civil 9200,00 € 220100004037 

 
Compatibilitat 
amb altres 
subvencions 

Sí. 

Termini i forma 
de pagament 

Bestreta del 50% a partir de la signatura del conveni i l’altre 50% una 
vegada justificada la despesa. 

 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
12.4.- APROVACIÓ SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ NOVA CASA 
D’OFICIS 
 
Atès que al DOGC de 6 de juliol va sortir publicat el nou programa “Noves 
Cases per a Nous Oficis (TRE/369/2010, de 28 de juny), que s’adreça al 
desenvolupament d’aprenentatges ocupacionals relacionats amb els nous 
sectors i les activitats emergents, així com qualsevol altra activitat d’utilitat 
pública o social. 
 
Atès que queden exclosos l’aprenentatge d’oficis relacionats amb la 
construcció, excepte que estiguin relacionats amb el sector de la recuperació i 
la gestió de diferents espais socials i equipaments de titularitat o d’ús públic.  



 
 
 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha elaborat un projecte per 
desenvolupar una nova casa d’oficis al municipi amb l’objectiu de la recuperació 
i la gestió de diferents espais socials i equipaments d’ús públic, prioritzant 
sempre el desenvolupament sostenible del medi ambient. 
 
Vist el projecte redactat en què es detallen les actuacions que aquesta 
corporació municipal vol incloure dins la convocatòria per a la concessió de 
subvenció. 
 
ÚNIC.- Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya una subvenció per al desenvolupament del programa 
d’una Casa per a Nous Oficis, per import de 527.423,20 € a l’empara de la 
resolució TRE/369/2010, de 28 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a 
la concessió de subvencions per al desenvolupament d’aprenentatges 
ocupacionals relacionats amb els nous sectors i les activitats emergents, així 
com qualsevol altra activitat d’utilitat pública o social. 
 



 
 
 

13.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 
 


