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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 16 D’ABRIL DE 2015 

 
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: 19.29 hores 
Hora que acaba: 19.52 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal.També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 09.04.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Acceptació dels ajuts de la Diputació de Barcelona per a la realització 

d’accions en el marc  del règim regulador del catàleg de serveis 2015 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 

5) Acceptació dels ajuts de la Diputació de Barcelona per a la realització 
d’accions en el marc de règim reguladors del catàleg de serveis 2015 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el catàleg sectorial “Recull d’activitats 
de suports a l’activitat empresarial” de l’àrea de desenvolupament econòmic 
local”.  

6) Aprovació del conveni per a la donació de ple dret d’un desfibril·lador per el 
pavelló municipal de Canet de Mar. 

7) Canvi destinació fitxes 2013 subvencions meses de concertació 
8) Acceptació del “Programa complementari de garantia de la cohesió social”, en 

el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, del seu règim de 
concertació i de la concessió de l’ajut econòmic atorgat 

9) Pròrroga contracte servei de psicologia i logopèdia de Canet de Mar 



Ref: S/Sd 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

2

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

10) Declaració de desert d’alguns serveis de temporada a la platja per a les 
temporades d’estiu 2015 i 2016 

11) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 09.04.15 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 9 d’abril de 2015 i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1 -Diligència d’Ordenació, de data 9 d’abril de 2015, dictada per la Secretària 
Judicial del Jutjat del contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona, en el RCA 
10/2014 B (recurs de lesivitat), interposat per l’Ajuntament contra l’empresa Sorea, 
SA, per la qual es requereix a la demandada per tal que, en el termini màxim de 
quinze dies, contesti la demanda. 
 
Se’n dóna compte 
 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 
 
 
Vista la relació de despeses de data  16 d’abril de 2015, de l’Ajuntament  per 
import de 100.543,34€, corresponent a la relació F/2015/13, relació de data 30 
de gener i relació de data 27 de febrer. 
 
Vista la relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet  per import de 77.72 € 
corresponent a les relacions de data 30 de gener i 27 de febrer. 
 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici 
de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat 
al·legacions.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia 
d’Hisenda, Règim Intern i Esport s’acorda per unanimitat: 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 16 d’abril de 2015, per 
import de  69.231,48 €, corresponent a la relació  F/2015/13  de l’Ajuntament, 
la relació de data 30 de gener per import de 11.489,69 € i la relació de data 27 
de febrer per import de 19.822,17 €. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 16 d’abril de 2015 
del’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 77,72 € corresponent a les 
relacions de data 30 de gener i 27 de febrer de 2015. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
 
4.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
LA REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM REGULADOR DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2015 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-
2015” 
 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 31 de maig de 2012 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació 
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a 
finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions 
i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que l'esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 8 de juny de 2012, configura els Catàlegs de concertació com un 
dels instruments de que, juntament amb les Meses de Concertació i els 
Programes Complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de 
concertació i l'accés als àmbits de definits a la clàusula 7ª del Protocol general. 
 
Vist que el Catàleg de concertació es defineix com un instrument constituït per una 
relació completa i ordenada de recursos concertables que, en el marc del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", periòdicament publica la Diputació de 
Barcelona amb la finalitat d'oferir als ens locals els recursos disponibles per tal de 
satisfer les seves necessitats a traves de recursos tècnics, econòmics i materials i 
que per tal d’ajustar aquesta oferta a les necessitats de suport dels ens 
destinataris i a la tipologia de serveis ofertats per la Diputació. 
 
Atès que mitjançant Decret 019/2015 de 15 de gener de 2015 de l’Alcaldia 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en 
l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme. 
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Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 26 de març de 2015 
la resolució de la convocatòria  d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2015 i del 
seu règim regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb 
la relació aprovada corresponent a aquest ajuntament, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d’Alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç, Consum, 
Indústria i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc 
del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”: 
 
 

Còdi 
XGL 

Centre gestor Actuació  Ajut atorgat 

15/Y/2068

90 

Oficina de 

Mercats i Fires 

Locals 

Promoció, difusió, animació i 

implantació de serveis a la Fira Mercat 

Modernista. 

4.000,00 € 

15/Y/2069

92 

Servei de 
Comerç Urbà 

Contractació de la gestió professional 
de la dinamització comercial 

2.000,00 € 

15/Y/2067

06 

Suport a les 
Polítiques de 
Consum 

Suport per l’Oficina d’Atenció al 
Consumidor 

7.500,00 € 

 
 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2015. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
 
5.-ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM REGULADOR DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2015 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-
2015” I EL CATALEG SECTORIAL “RECULL D’ACTIVITATS DE SUPORT A 
L’ACTIVITAT EMPRESARIAL” DE L’AREA DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC LOCAL” 
 
Atès que el Servei de Teixit Productiu (STP) de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona té com a missió proveir i 
apropar serveis i recursos adequats a les necessitats –presents i futures- dels ens 
locals pel que fa a la dinamització dels seus teixits productius, i contribuir, així, a 
configurar un territori més competitiu, sostenible i cohesionat. 
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Atès que l’STP posa a l’abast del personal tècnic dels serveis locals un conjunt 
d’activitats per promoure la millora de la competitivitat de microempreses i pimes i 
enfortir els dispositius locals d’atenció i acompanyament a les iniciatives 
empresarials. Així mateix, en aquests últims anys l’STP ha desenvolupat un seguit 
d’activitats adreçades a acompanyar les empreses en el seu procés de 
consolidació i creixement, activitats publicades des dins el “Recull d’activitats de 
suport a l’activitat empresarial”. 
 
Atès que el “Recull d’activitats de suport a l’activitat empresarial” té l’objectiu de 
posar a l’abast dels ens locals un conjunt d’activitats d’acompanyament, 
formatives i informatives per a pimes i persones emprenedores i facilitar la 
planificació de l’oferta local dels centres de serveis a les empreses. 
 
Atès que mitjançant Decret 158/2015 de 11 de febrer de 2015 de l’Alcaldia 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en 
l’àmbit de de polítiques locals de Desenvolupament Econòmic. 
 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat a aquest Ajuntament, en data 02 d’abril de 2015 la resolució de la 
convocatòria  d’acord amb la relació aprovada corresponent a aquest ajuntament, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Promoció Econòmica, 
Comerç, Consum, Indústria i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de 
concertació i la convocatòria de l’any 2015: 
 

Còdi XGL Actuació  Ajut atorgat 

Bloc 1: SESSIONS D’ACOMPANYAMENT PER A PERSONES 
EMPRENEDORES 

15/Y/20344

1 

Com crear la imatge del nostre comerç 450,00 

15/Y/20344

4 

Coneix els teus talents ocults i estimula la teva 
creativitat 

382,50 

15/Y/20344

5 

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 412,50 

15/Y/20344

6 

Emprendre amb èxit i orientats al mercat 450,00 

Bloc 2: TALLER DE CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES 
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15/Y/2034

36 

Les claus per repensar l'empresa 1.440,00 

15/Y/2034

37 

Utilitza el vídeo per promocionar el teu negoci 1.440,00 

15/Y/20343

8 

Finances i control de gestió del negoci 720,00 

15/Y/20343

9 

Com fer màrqueting low cost. La “sort” de pimes i 
emprenedors: internet. 

1.440,00 

15/Y/20344

0 

Com puc millorar la comercialització del meu negoci? 945,00 

Bloc 3: TALLER AMB ACOMPANYAMENT INDIVIDUALITZAT 

15/Y/20343

5 

Com elaborar un pla de promoció i difusió del meu 
negoci? 

2.655,00 

Bloc 4:  SESSIONS INFORMATIVES SOBRE TEMES D’ACTUALITAT 

15/Y/20344

2 

Com adaptar la meva empresa a la LOPD? Fes-ho tu 
mateix. 

360,00 

15/Y/20344

3 

La reforma fiscal 2015: Com afecta a autònoms i al 

petit empresari? 

435,00 

 TOTAL SUBVENCIÓ ATORGADA 11.130,00 
 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2015. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
6.-EXÀMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA DONACIÓ DE PLE DRET 
D’UN DESFIBRIL·LADOR PER EL PAVELLÓ MUNICIAPAL DE CANET DE 
MAR. 
 
Atès que el regidor d’Esports, Laureà Gregori Fraxedas,  en els darrers temps ha 
estat acordant la col·locació en les instal·lacions esportives de desfibril·ladors per 
tal de cardio protegir els espais municipals i més concretament en la donació d’un 
desfibril·lador per part de l’Asociación Española  contra la MuerteSúbita amb destí 
al Pavelló Municipal de canet de Mar.  
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Atès que s’ ha pogut acordar els termes d’aquesta donació amb el senyor José 
Durán, consensuant el següent text:  
 
CONVENI PER A LA DONACIÓ DE PLE DRET D’UN DESFIBRIL·LADOR PER 
EL PAVELLÓ MUNICIPAL DE CANET DE MAR. 
 
Canet de Mar, a 13 d’abril del 2015 
 
REUNITS 
 
D’unapart el Sr. Jesús Marin i Hernàndez, alcalde de Canet de Mar, en nom i 
representaciód’aquestAjuntament, assistits per Sra. Núria MompelTusell,  
secretaria d’aquestacorporació. 
 
Intervenen, en representació de l’Ajuntament de Canet de Mar i en execució 
de la Junta de Govern  ............................ 
 
De l’altra, José Durán Cabello, amb DNI  xxxxxxxx en representació de 
l’Asociación Española Contra la MuerteSúbita amb domicili a El Prat de Llobregat, 
al carrer reus baixos 3a, actuant en nom propi i manifestant tenir plena facultat per 
a l’atorgament d’aquest conveni,  com a president de l’Asociación Española  
contra la MuerteSúbita. 
 
MANIFESTEN 
 

1. Que reconeixen el valor sanitari i de seguretat per els assistents, en 
general, i els esportistes en particular objecte de la donació. 

 
2. Que valoren l’interès públic col·lectiu que té aquest aparell i consideren 

convenient i necessari fer-ne donació de ple dret amb destí a la Pavelló 
Municipal de Canet de Mar, per tal de garantir la seguretat.  

 
3. Que l’Ajuntament de Canet de Mar en l’acord de la junta de Govern  

...................... ha acceptat la donació de ple dret d’un (1) desfibril·lador 
 

4. Que, per tal de formalitzar l’acte de donació i de manifestar l’acord 
d’ambdues parts pel que fa a les condicions en què es realitza, 
instrumentalitzen aquest conveni que s’articula en els pactes següents 

 
PACTES 
 
Primer.- El Sr. , José Durán Cabello, amb DNI  xxxxxxx, com a president de 
l’Asociación Española  contra la MuerteSúbita efectua la donació a l’Ajuntament 
de Canet de Mar, sense cap mena de contraprestació.  
 
Segon.- El present conveni es regula pel que s’estableix al respecte en el Codi 
Civil i en la legislació sobre la Propietat Intel·lectual. 
 
Tercer.- La donació de ple dret d’aquest comprèn:  
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1 desfibil·lador 

 
Quart.- Qui cedeix reconeix a l’Ajuntament de Canet de Mar la facultat d’establir 
els criteris de tractament específic  
 
Cinquè:- La donació d’aquest desfibril·lador suposa el traspàs de la seva titularitat 
a l’Ajuntament de Canet de Mar, que  passarà a ser el propietari i n’assumirà els 
següents compromisos: 
 

1. Integrar aquest desfibril·lador al pavelló Municipal 
2. Posar el desfibril·lador a disposició dels usuaris del pavelló municipal. 
3. Mantenir el desfibril·lador en les condicions de seguretat i conservació que 

garanteixin la seva preservació.  
 

Sisè.- Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la 
interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions, qui cedeix i 
l’Ajuntament se sotmeten a la jurisdicció ordinària dels Jutjats d’Arenys de Mar i 
Tribunals de Barcelona, amb l’expressa renúncia a qualsevol altre fur. 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència de conformitat 
amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Hisenda, Règim Intern i Esport 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar i signar el conveni de donació de ple dret acordat amb el senyor 
, José Durán Cabello, que es transcriu en aquest acord. 
 
SEGON: Facultar l’alcalde Jesus Marin i Hernàndez per signar tots els documents 
que es derivin d’aquest acord. 
 
 
7.-CANVI DESTINACIÓ FITXES 2013 SUBVENCIONS MESES DE 
CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 
 
Atès que en data 6 de juny de 2013, la Junta de Govern Local va acordar 
l’aprovació de la formalització dels preacords de les Meses de concertació per a 
l’any 2013 següents: 
 

ÀMBITS DE CREACIÓ / MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS I 
INFRAESTRUCTURES 
 
- Climatització de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner  12.250 
- Construcció d’una pista d’skate      22.000 
- Instal·lació de papereres      17.830 
- Instal·lació de calefacció al pavelló     872 
- Instal·lació de passarel·les a la platja     5.715 
- Arranjament del pàrquing de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil  10.000 
- Arranjament de l’antic camí d’Arenys     20.000 
- Arranjament mur de la riera Sant Domènec    20.000 
- Arranjament de l’Escola de Música     5.000 
- Condicionament carrers i no IES      48.279 
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- Enllumenat del carrer Romaní      16.253 
- Enllumenat zones de la població      11.701 
- Col·locació baranes parcs infantils     20.000 
- Creació accés camp de futbol municipal     30.100 
- Inversions en instal·lacions esportives     10.000 
 

TOTAL         250.000 
 
ÀMBITS DE GARANTIA DE LA PRESTACIÓ ADEQUADA DE SERVEIS PÚBLICS 
LOCALS 
 
- Escola Bressol        112.000 
- Servei de neteja de la platja      18.000 
- Elaboració del Pla estratègic      45.000 

 
TOTAL         175.000 
 
Atès que d’aquests preacords, els següents estaven pendents de subvenció per 
part del PUOSC, atorgats per la Generalitat de Catalunya: 
 

- Climatització de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner 12.250 
- Instal·lació de calefacció al pavelló     872 
- Enllumenat del carrer Romaní     16.253 
- Enllumenat zones de la població     11.701 

 
Atès que la Generalitat ha suspès l’atorgament de subvencions en l’àmbit del 
PUOSC i, per tant, aquests preacords no gaudiran d’una part de l’import necessari 
per dur-los a terme. 
 
Per aquests motius, es considera necessari i convenient sol·licitar a la Diputació 
de Barcelona un canvi de destinació d’aquestes subvencions i afegir aquests 
imports al preacord aprovat en la mateixa sessió de la Junta de Govern Local, 
amb la denominació Enllumenat zones de la població, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el canvi de destinació dels imports sol·licitats mitjançant les 
Meses de concertació per a l’any 2013, dels preacords següents: 
 

- Climatització de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner 12.250 
- Instal·lació de calefacció al pavelló     872 
- Enllumenat del carrer Romaní     16.253 
- Enllumenat zones de la població     11.701 

 
TOTAL         41.076 
 
SEGON.- Destinar la totalitat d’aquests imports, això és 41.706 euros, al preacord 
aprovat per Junta de Govern Local en la mateixa sessió del dia 6 de juny de 2013, 
amb el títol de Enllumenat zones de la població, el qual pujava un import de 
11.701 euros. 
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TERCER.- Comunicar a la Diputació de Barcelona la voluntat de l’Ajuntament de 
Canet de Mar de sol·licitar un nou preacord pel concepte de Enllumenat zones de 
la població per l’import de 41.076 euros. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde perquè pugui signar tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
 
8.-ACCEPTACIÓ DEL “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE LA 
COHESIÓ SOCIAL”, EN L MARÇ DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 
2012-2015”,DEL SEU RÈGIM DE CONCERTACIÓ I DE LA CONCESSIÓ DE 
L’AJUT ECONÒMIC ATORGAT. 
 
Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social – Àrea d’Atenció 
a les persones 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat en data 31 de maig de 
2012, va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol 
general (BOPB el 8 de juny de 2012), que configura els Programes 
complementaris com un dels instruments que, juntament amb les Meses de 
Concertació i els Catàlegs de serveis, preveuen i orienten el funcionament del 
sistema de cooperació econòmica de la Diputació de Barcelona i l’accés als 
àmbits de concertació definits a la clàusula 7ª del Protocol general. 
 
Atès que els programes complementaris es defineixen a la clàusula 11ª del 
Protocol general com aquells instruments específics de concertació elaborats de 
forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de 
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona i, de manera especial, per pal·liar 
els efectes davant situacions imprevistes o que requereixen d’una actuació 
específica per part de la Diputació. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 12 de 
març de 2015, ha aprovat el “Programa complementari de garantia de la cohesió 
social”, així com el seu règim de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB 25 de març de 2015). 
 
Atès que la Diputació de Barcelona promou aquest programa complementari, en 
consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic, amb la voluntat de donar cobertura a aquelles 
situacions en les que, havent constat l’existència de greu risc d’exclusió social, es 
considera necessari conferir suport econòmic als governs locals de l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona, tant municipis com consells comarcals. 
 
Vist i trobat conforme el règim de concertació aprovat, del programa 
complementari de garantia de la cohesió social, que esdevé la normativa aplicable 
pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que, en el marc del mateix, es 
concedeixin. 
 
Atès que l’atorgament dels ajuts es durà a terme per procediment de concessió 
directa (art. 8 règim de concertació), atesa la seva consideració com a fons de 
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prestació, de conformitat amb la clàusula 12.3 b) del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, atorgant a cada destinatari una aportació 
econòmica determinada en funció de la ràtio de distribució aplicada. En el cas dels 
municipis, s’assigna un import fix en funció del tram de població i un import 
variable resultant de ponderar l’import disponible de la dotació pel percentatge 
d’habitants del municipi vers la població total de la demarcació. 
 
Atès que la resolució de concessió dels ajuts s’efectua en el mateix acte que 
aprova aquest programa (art. 11). 
 
Atès que per tal que la concessió dels recursos econòmics es faci efectiva, es 
requereix que els ens destinataris formulin de manera expressa la seva acceptació 
dels fons concedits, com a màxim, el 30 d’abril mitjançant la realització del tràmit 
d’acceptació P300, disponible al portal de tràmits de la Seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, pel que fa a ajuntaments de més de 1.000 habitants, es preveu una 
bestreta del 60%, del recurs econòmic atorgat, que es farà efectiva un cop s’hagi 
acceptat expressament l’ajut. 
 
Atès que el període d’execució de les actuacions objecte d’aquest suport serà el 
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2015 i que els ens destinataris 
hauran de presentar la justificació, com a màxim, el 31 de març de 2016, 
mitjançant la realització del tràmit P400, disponible al portal de tràmits de la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que es fa pública la taula de distribució dels imports a percebre i que, 
concretament, l’import màxim atorgat al nostre municipi és el següent: 
 
Ens   NIF  Codi xarxa  població           
total 
Canet de Mar P0809300J 15/X/208935  14.123 71.717,18 € 
 
 
Considerant que l’adopció d’aquests acords és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Benestar Social, Festes Populars i Sanitats’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, del 
Programa complementari de garantia de la cohesió social, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així com el seu règim de concertació. 
 
SEGON.-  Notificar l’acceptació d’aquest ajut a la Diputació de Barcelona, 
Gerència de Serveis de Benestar Social, adjuntant el formulari P300 aprovat a tal 
efecte. 
 
TERCER.- Notificar l’acceptació a la Intervenció i Tresoreria municipals per al 
balanç de situació econòmica. 
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QUART.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents 
 
 
9.-PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA DE 
CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de maig de 2013, va 
acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de 
Contractació en la reunió duta a terme el 23 d’octubre de 2013, el contracte per a 
la prestació del servei de psicologia i logopèdia de Canet de Mar, a la Fundació 
privada del Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica, pel preu de 
61.472,43 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 12.909,21 €. 
 
Atès que en data 30 d’octubre de 2013 es va procedir a la formalització del 
contracte, establint-se en la clàusula tercera que la seva durada seria de 2 anys a 
comptar des del 4 de novembre de 2013, tot preveient-se la possibilitat que es 
pogués prorrogar per un any més. 
 
Atès que en data 27 de març de 2015, el Sr. Albert Vidal Solà, actuant en nom i 
representació de la Fundació El Maresme Discapacitats, ha sol·licitat d’aquest 
Ajuntament la pròrroga per un any més de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 8 d’abril d’enguany, per la tècnica d’Educació, Maria 
Artigas Gurri, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“INFORME SOBRE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE PSICOLOGIA I LOGOPEDIA. 
 
Aquest informe té per objecte la sol·licitud de pròrroga presentada per la 
Fundació El Maresme en relació al contracte per la prestació contractació 
del Servei Municipal de Psicologia i Logopèdia.  
 
FETS:  
 
En data 30 de juliol de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar el plec de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques que havien de regir la 
contractació per la prestació del Servei Municipal de Psicologia i 
Logopèdia, i en el mateix acta es va aprovar incoar l’expedient de 
contractació pertinent. 
 
En data 23 d’octubre de 2013 es va acordar adjudicar a la Fundació 
Privada El Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica la prestació 
del servei esmentat.  
 
En data 30 d’octubre de 2013 es va formalitzar el contracte corresponent, 
el qual, a la clàusula tercera sobre el termini d’execució estableix una 
vigència de dos anys, des del 4 de novembre de 2013 i la pròrroga d’un 
any més per voluntat expressa de les dues parts. 
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La Fundació Privada El Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica 
ha prestat el servei contractat des de novembre de 2013 d’acord amb allò 
que estableixen les prescripcions tècniques i administratives que regeixen 
el contracte. En total s’ha atès 28 usuaris el curs 2013-2014, en les 
diferents modalitats d’atenció (valoració diagnòstica, seguiment i grups 
terapèutics o reeducatius) i al curs 2014-2015 es preveu que el servei 
atengui 40 infants i joves. 
 
CONCLUSIONS  
 
S’informa favorablement la pròrroga  sol·licitada  per la Fundació Privada 
El Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica. Es valora la demanda 
i la utilitat del servei tant per part de l’Ajuntament de Canet de Mar com 
dels centres educatius i de les mateixes famílies.”   

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat  amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, 
Educació i Joventut s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de 
psicologia i logopèdia de Canet de Mar, prevista en la clàusula tercera del 
document de formalització, això és per un any. El servei es prestarà entre els 
mesos de setembre de 2015 a juny de 2016. 
  
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 30 
d’octubre de 2013. 
 
TERCER.- La present pròrrogaqueda sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del 
contracte a l’exercici corresponent. 
 
QUART.- Facultar tan àmpliament com sigui menester el Sr. Alcalde per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord.  
 
 
10.- DECLARACIÓ DE DESERT D’ALGUNS SERVEIS DE TEMPORADA A LA 
PLATJA PER A LES TEMPORADES D’ESTIU 2015 I 2016 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de febrer de 2015, va 
acordar expedient per a l’atorgament de les autoritzacions d’explotació dels 
serveis de temporada a les platges de Canet de Mar per als anys 2014 a 2015, 
així com aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que havien de regir l’esmentada licitació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6828, de data  11 de 
març de 2015, i al perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar en la 
mateixa data. 
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Atès que dins del termini de presentació de proposicions han presentat oferta set 
licitadors, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la Corporació 
en data 27 de març de 2015. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres B i obertura dels 
sobres C, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B I OBERTURA DELS SOBRES C 
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ATORGAMENT 
D’AUTORITZACIONS PER A L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE 
TEMPORADA A LES PLATGES DE CANET DE MAR 

 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 10/04/2015 
Horari:               13,30 h. 
Hi assisteixen: Laureà Gregori Fraxedas, president de la Mesa 

 Sílvia AmatllerMicola, enginyera municipal  
 Daniel Martín Enrique, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 
 Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la 

Mesa de Contractació 
 
 Licitadors: 

 
 JZ, en representacióde Les Llunes Platja, SL 
 PFA, en nom propi i en representació d’AFA 
 JSM 
 AM 
 RO, en representació de JG 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica 
presentada en el sobre B pels licitadors, així com l'obertura del sobre C 
aportat en el procediment obert per a l’atorgament d’autoritzacions municipals 
per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet de Mar 
per als anys 2015-2016, convocat per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió de data 26 de febrer de 2015, publicat en el DOGC núm. 6828 de data 
11/03/2015 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la 
mateixa data.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 
27.03.15 es va deduir que tots els licitadors havien aportat tota la 
documentació exigida pel PCAP. 

 
3. En data 2 d’abril de 2015, l’enginyera municipal, una vegada analitzada 
la documentació aportada en els sobres B, ha emès l’informe següent: 
 
“Na Sílvia AmatllerMicola, enginyera municipal, en relació a les pliques 
presentades en el concurs per a l’atorgament municipal d’autoritzacions 
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d’explotació dels serveis de temporada per als anys 2015 i 2016 a les platges 
del terme municipal de Canet de Mar, emet el següent: 
 
INFORME 
 
Es disposa de les memòries tècniques presentades en els sobres B dels 
següents licitadors: 

 
1- Les Llunes Platja, S.L. 
2- Sr. JSM 
3- Sr. MLE 
4- Sr. AMD 
5- Sr. AFA  
6- Sr. PFA 
7- Sr. JGR 

 
S’ha procedit a la valoració dels projectes tècnics presentats, tenint en compte 
el punt 10.1.f del criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules 
administratives particulars que regiran el procediment obert per a l’atorgament 
municipal d’autoritzacions d’explotació dels serveis de temporada per als anys 
2015 i 2016 a les platges del terme municipal de Canet de Mar, i que és el 
següent: 

 
- la memòria detallada dels criteris d’anàlisi de l’entorn i de la proposta 
d’ordenació de l’espai, que es podrà acompanyar de la documentació 
gràfica justificativa. La memòria també expressarà les propostes de 
materials i elements del mobiliari, per tal d’assegurar unes condicions 
estètiques i funcionals adequades, la qualitat i característiques tècniques 
de la instal·lació, i les característiques de funcionament i seguretat de les 
instal·lacions, atribuint-se una puntuació màxima de fins a 20 punts. 
Es tindran en compte les millores mediambientals consistents, entre 
d’altres, en l’aplicació de mesures voluntàries d’estalvi d’aigua i energia, 
actuacions de sensibilització ambiental i tractament de residus i d’impacte 
ambiental, així com mesures adreçades a facilitar l’accés a persones amb 
mobilitat reduïda. 

 
En l’apartat 7.6 del plec de clàusules, i concretament en el requadre 
d’Advertència, es diu explícitament que “la documentació que es presenti en 
els sobres A i B no pot incloure cap informació que permeti conèixer el 
contingut del sobre C, relatiu a la  proposició econòmica i  documentació 
tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment 
d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació”. Així doncs, en el sobre B 
no es podia fer cap comentari respecte quin servei es pretén explotar, de si es 
disposarà d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps 
real del limitador acústic, de si es col·locarà una segona cabina higiènica d’ús 
públic o de si s’ofereixen menús per a celíacs i altres intoleràncies 
alimentàries. 
 
Revisades les memòries presentades, s’ha constatat que diversos licitadors 
han presentat en la documentació del sobre B, informació que s’avalua de 
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forma automàtica i que, d’acord amb el paràgraf anterior, hauria d’estar en el 
sobre C. Així doncs, en base a aquest fet caldria excloure del procés als 
següents licitadors: 

 
1- Les Llunes Platja, S.L. 
2- Sr. JSM 
4- Sr. AMD 
5- Sr. AFA  
6- Sr. PFA 
7- Sr. JGR 

 
Per tant, només es farà la valoració de la memòria presentada pel licitador 
Miquel Llobet Extremera. D’aquesta proposta s’ha analitzat el tipus 
constructiu, la millora de l’entorn i condicions estètiques de la guingueta, així 
com les millores proposades, d’acord amb la documentació que el licitador 
adjunta (memòria i plànols). El criteri de puntuació és fet a judici propi de la 
tècnica que subscriu, una vegada examinats els documents aportats, i 
contrastant amb els que d’acord amb el meu lleial saber i entendre, són els 
millors. Així doncs, la puntuació atorgada del sobre B és la següent: 

 
Sr. Miquel Llobet Extremera  ............................................................... 14,5 punts 

 
La memòria fa referència a un servei de temporada del tipus A – 
GUINGUETES.” 
 
4. En base a l’anterior informe la Mesa de Contractació acorda per unanimitat, 
proposar a l’òrgan de contractació que declari exclosos els licitadors Les 
Llunes Platja, SL, JSM, AMD, AFA, PFA i JGR, per haver inclòs en el sobre B 
informació que permet conèixer part del contingut del sobre C que conté el 
que ha de ser objecte de valoració de forma automàtica. 
 
5. Seguidament  el president procedeix a llegir la puntuació del licitador Sr. 
Miquel Llobet Extremera, en els criteris establerts a la clàusula 10.1.f) del 
PCAP, “criteris que depenen d’un judici valor”. La puntuació obtinguda ha 
estat la següent: 
 
Avaluació de la memòria presentada: fins a 20 punts 

 
LICITADOR PUNTUACIÓ 
MLE 14,5 punts 

 
6. Tot seguit el president obre el sobre C l’anterior licitador, deixant-se 
constància en acta, en els següents termes:  
 
Cànon municipal:  

 
Licitador Oferta  Guingueta 
MLE 9.000,00 € GU-3 
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De forma alternativa, pel cas que no se li adjudiqués la guingueta núm. 3 opta 
a la guingueta GU-4 oferint la quantitat 9.000,00 €. 
 
Serveis als que opta: 

 
Licitador A 
MLE GU-3 

 
El limitador acústic disposa de sistema telemàtic: 

 
SI   NO X 

 
Disposa d’una segona cabina higiènica: 

 
SI   NO X 

 
Ofereix menús per a celíacs i altres intoleràncies alimentàries: 

 
SI   NO X 

 
 

7. La secretària de la Corporació convida els presents a quedar-se després 
d’aquest acte per tal que, de forma separada, cadascun d’ells pugui rebre els 
aclariments que desitgi sobre la seva proposta d’exclusió. 
 
8. El president informa els licitadors presentats que un cop efectuades les 
oportunes operacions aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida, 
s'aixecarà la corresponent acta per part de la Mesa. 
 
Essent les 14,01 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el 
president, la secretària de la Mesa, els vocals.” 

 
Atès que la clàusula 12.6 del PCAP disposa que en cas que la licitació es declarés 
deserta, i per al cas que no existissin altres licitadors, serà possible efectuar un 
nou atorgament d’autorització d’explotació de servei de temporada mitjançant un 
procediment negociat sense publicitat. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Medi 
Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure de la licitació la mercantil Les Llunes Platja, SL, per haver 
inclòs en el sobre B informació que permetia conèixer part del contingut del sobre 
C que contenia el que havia de ser objecte de valoració de forma automàtica, 
incomplint d’aquesta manera el que es disposa a la clàusula 7.6 del PCAP. 
 
SEGON.- Excloure de la licitació el Sr. JSM, per haver inclòs en el sobre B 
informació que permetia conèixer part del contingut del sobre C que contenia el 
que havia de ser objecte de valoració de forma automàtica, incomplint d’aquesta 
manera el que es disposa a la clàusula 7.6 del PCAP. 
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TERCER.- Excloure de la licitació el Sr. AMD, per haver inclòs en el sobre B 
informació que permetia conèixer part del contingut del sobre C que contenia el 
que havia de ser objecte de valoració de forma automàtica, incomplint d’aquesta 
manera el que es disposa a la clàusula 7.6 del PCAP. 
 
QUART.- Excloure de la licitació el Sr. AFA, per haver inclòs en el sobre B 
informació que permetia conèixer part del contingut del sobre C que contenia el 
que havia de ser objecte de valoració de forma automàtica, incomplint d’aquesta 
manera el que es disposa a la clàusula 7.6 del PCAP. 
 
CINQUÈ.- Excloure de la licitació el Sr. PFA, per haver inclòs en el sobre B 
informació que permetia conèixer part del contingut del sobre C que contenia el 
que havia de ser objecte de valoració de forma automàtica, incomplint d’aquesta 
manera el que es disposa a la clàusula 7.6 del PCAP. 
 
SISÈ.- Excloure de la licitació el Sr. JGR, per haver inclòs en el sobre B informació 
que permetia conèixer part del contingut del sobre C que contenia el que havia de 
ser objecte de valoració de forma automàtica, incomplint d’aquesta manera el que 
es disposa a la clàusula 7.6 del PCAP. 
 
SETÈ.- Declarar desert el procediment obert incoat per la Junta de Govern en 
sessió de data 26 de febrer de 2015, per a l’atorgament d’autoritzacions per a 
l’explotació dels serveis de temporada per als anys 2015 i 2016, a les platges de 
Canet de Mar, en relació amb els serveis següents:  
 

A- GUINGUETES 
 

REF. UBICACIÓ Sup. 
guingueta 

Sup. 
terrassa 

Cànon 
(€/temporada) 

GU-01 Platja del Cavaió 20 m2 100 m2 8.607,60.-  
GU-02 Platja del Cavaió 20 m2 100 m2 7.172,40.- 
GU-04 Platja de Canet de Mar 20 m2 100 m2 7.773,60.- 
GU-05 Platja de Canet de Mar 20 m2 100 m2 7.172,40.- 
 

B- ZONES DE TENDALS I GANDULES 
 
REF. UBICACIÓ Ut. Màx. 

Ten./Gand. 
Sup. 
Màx. 

Cànon  
(€/Ut.gand. i 
temporada) 

TN/GA-01 Platja del Cavaió 10+20 80 m2 9,57.- 
TN/GA-02 Platja del Cavaió 10+20 80 m2 9,57.- 
TN/GA-03 Platja de Canet de Mar 10+20 80 m2 9,57.- 
TN/GA-04 Platja de Canet de Mar 10+20 80 m2 9,57.- 
TN/GA-05 Platja de Canet de Mar 10+20 80 m2 9,57.- 
 

C- ZONES DE PATINS 
 
REF. UBICACIÓ Ut. Màx. Sup. Cànon  



Ref: S/Sd 
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patins Màx. (€/Ut.patí i 
temporada) 

LV-01 Platja de Canet de Mar 8 70 m2 22,72.- 
LV-02 Platja de Canet de Mar 8 70 m2 22,72.- 
LV-03 Platja de Canet de Mar 8 70 m2 22,72.- 
 

D- CONSIGNES PER GUARDAR OBJECTES 
 

REF. UBICACIÓ Sup. Màx. Cànon 
(€/temporada) 

AC-01 Platja del Cavaió 3 m2 50,00.- 
AC-02 Platja del Cavaió 3 m2 50,00.- 
AC-03 Platja de Canet de Mar 3 m2 50,00.- 
AC-04 Platja de Canet de Mar 3 m2 50,00.- 
AC-05 Platja de Canet de Mar 3 m2 50,00.- 
 
VUITÈ.- Que es procedeixi de forma immediata a la incoació del corresponent 
procediment negociat sense publicitat per tal d’adjudicar els serveis que han 
quedat deserts. 
 
NOVÈ.- Notificar la present resolució a tots els interessats. 
 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.52 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 
 
 


