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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

DATA 28 DE JUNY DE 2017 
 

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: 9.10 hores 
Hora que acaba: 9.50 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Dolors Puig Gómez, secretària acctal. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas 
Peitabí, 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  21.06.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Acceptació de la subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats editorials 

en català per a la Biblioteca P Gual i Pujadas 
4) Acceptació ajuts Diputació per a la realització d’accions en el marc del règim 

regulador del catàleg de serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” 

5) Aprovació actualització cànon d’explotació del quiosc Plaça Universitat, d’acord 
amb l’IPC del mes d’abril any 2017 

6) Rectificació errada material en l’acord d’adjudicació del contracte de servei de 
suport audiovisual i comunicació institucional de l’Ajuntament de Canet de Mar 

7) Donar compte de la relació de decrets del 12 al 17 de juny de 2017 (números 
del 697 al 715) 

8) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21.06.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 21 de juny de 2017 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 
  

- Diligència d’Ordenació de data 16 de juny de 2017,  emesa pel  Jutjat Contenciós 
Adminstratiu núm. 16 de Barcelona,  en relació al Recurs Ordinari núm. 
291/2013, Secció A3, interposat per CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A. contra 
l’Ajuntament de Canet de Mar, comunicant la resolució ferma i retornant 
l’expedient administratiu. 
  

  Se’n dóna compte.  
 
3.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER A L’ADQUISICIÓ DE 
NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ PER A LA BIBLITOECA P. GUAL I 
PUJADAS.  
 
Atès que en el DOGC de dia 15 de maig de 2017 ha estat publicat l'acord adoptat 
pel Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) 
pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la 
concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural segons el qual 
s’afegeix un apartat a l’annex, amb la redacció següent: «8. Bases específiques 
de subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o 
occità destinades a les biblioteques públiques.» 
 
Atès que aquest acord preveu una subvenció en espècies per a l’adquisició del 
llibres inclosos en el Sistema d’Adquisició Bibliotecària (SAB), per a totes les 
biblioteques públiques integrades en el  de maig de sistema de Lectura Pública de 
Catalunya, i que el decret d’alcaldia 548 de 18 de maig de 2017 preveu que 
l’Ajuntament de Canet de Mar participi en aquesta convocatòria de subvencions. 
 
Atès que la Biblioteca P. Gual i Pujadas forma part del Sistema Públic de Lectura i 
que ens els darrers anys ja s’han realitzat les compres pertinents a través del 
Sistema d’Adquisició Bibliotecària, i que Canet de Mar per franja de població li 
pertoca una subvenció de 6.000 euros segons consta en el punt 4 de les bases de 
la convocatòria. 
 
Atès que per obtenir la subvenció cal presentar la sol·licitud i l’acceptació de la 
mateixa, i que la despesa es justifica amb els expedients de contractació que ha 
dut a terme la OSIC per al subministrament dels llibres que les entitats 
beneficiàries han escollit, i per tan no caldrà presentar un compte justificatiu. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, 
s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Acceptar la subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats 
editorials en català per a la Biblioteca P. Gual i Pujadas pel valor de 6.000€ 
d’acord amb la convocatòria publicada en el DOGC de dia 15 de maig de 2017. 
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
4.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM 
REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2017 DEL PLA “XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2016-2019” 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs locals amb mires a afavorir 
l'exercici de les seves competències des de la col•laboració interadministrativa i el 
ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Atès que el Protocol general configura els Catàlegs de concertació com un dels 
instruments 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 cooperació. 
 
Atès que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de 22 de desembre de 
2016, va aprovar el Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019" i el seu règim regulador, així com la convocatòria per la 
concessió dels recursos que s'hi inclouen. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió 
ordinària de data 1 de febrer de 2017, va aprovar la sol·licitud de subvencions i 
ajuts en l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i 
Turisme. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió 27 
d’abril de 2017 la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, on s’inclou la relació 
aprovada corresponent a aquest ajuntament, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 
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PRIMER.- Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc 
del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2017 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”: 
 
Còdi XGL Centre gestor Actuació  Ajut atorgat 

17/Y/240388 Gerència de serveis de 
comerç 

Promoció, difusió, animació i millora de 
serveis a la Fira Mercat Modernista de 
Canet de Mar 

4.500,00 € 

17/Y/240239 Oficina Mercats i Fires 
Locals 

Campanya de promoció de producte fresc 
del mercat “Tasta el mercat” (segona 
edició) 

1.000,00 € 

17/Y/237230 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 2017. 
 
TERCER.-. Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els presents acords. 
 
5.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON D’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC 
PLAÇA UNIVERSITAT D’ACORD AMB L’IPC DEL MES D’ABRIL ANY 2017. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 de desembre de 
2009, va prendre entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la 
concessió demanial d’ús privatiu per a l'explotació del servei de quiosc per a la 
venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat, 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. 
 
TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació 
de la concessió administrativa de l’ús privatiu del bé de domini públic, quiosc de 
venda de begudes i gelats per a la seva explotació. 
 
QUART.- 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. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de febrer de 2010 va 
acordar adjudicar provisionalment la concessió d’aquest quiosc per a la venda de 
begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al Sr. JLMA i la Sra. 
MCLL perquè la seva oferta s’ajustava a les exigències i les directrius definides en 
el Plec de clàusules administratives, tal i com consta en l’informe emès per 
l’enginyera municipal. 
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Atès que el Sr. JLMA i la Sra. MCLL van constituir la garantia definitiva que 
assenyala el Plec de clàusules econòmiques i administratives d’un import de 
3.000,00 €, corresponents al 5 per 100 de l’import del cànon ofert (6.000 euros 
anuals) multiplicat per 10, el nombre d’anys de la concessió (clàusula VI del Plec 
de clàusules) que no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el 
venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2010 va 
acordar adjudicar definitivament la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de 
Canet de Mar al Sr. JLMA i la Sra. MCLL per haver presentat la documentació 
requerida. 

 
Atès que en data 6 d’abril de 2010 es va signar el contracte administratiu especial 
per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació d’un quiosc per a la venda de 
begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al Sr. JLMA i la Sra. 
MCarmenLL. 
 
Atès que en el pacte tercer d’aquest contracte el Sr. JLMA i la Sra. MCLL es 
comprometen a abonar el cànon de la concessió, d’acord amb la seva oferta, que 
són 6.000 euros anuals que hauran de satisfer, en aquest cas, repartit entre els 
12 mesos de l’any, essent pagador entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
Atès que en aquest pacte tercer, d’acord amb la clàusula XI del Plec de clàusules 
que regeix aquest contracte, s’estableix que 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. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de maig de 2011, va 
aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça 
Universitat en 228 euros, import equivalent a l’augment del 3,8% que ha 
experimentat l’IPC en aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.228 euros com cànon anual per a l’explotació d’aquest 
quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de satisfer en 
quotes mensuals de 519 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de maig de 2012, va 
aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça 
Universitat en 130,79 euros, import equivalent a l’augment del 2,1% que ha 
experimentat l’IPC en aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.358,79 euros com a cànon anual per a l’explotació 
d’aquest quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de 
satisfer en quotes mensuals de 529,98 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada 
mes. 
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de maig de 2013, va 
aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça 
Universitat en 89,02 euros, import equivalent a l’augment del 1,4% que ha 
experimentat l’IPC en aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.447,81 euros com a cànon anual per a l’explotació 
d’aquest quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de 
satisfer en quotes mensuals de 537,31 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada 
mes. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de juny de 2013, va 
aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon dels mesos 
d’abril i maig per un import total de 14,66 euros, en concepte d’actualització del 
cànon conforme a l’índex de preus al consum estatal publicat per l’Institut Nacional 
d’estadística a l’abril de 2013. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de maig de 
2014, va aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça 
Universitat en 25,79 euros, import equivalent a l’augment del 0,4% que ha 
experimentat l’IPC en aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.473,60 euros com a cànon anual per a l’explotació 
d’aquest quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de 
satisfer en quotes mensuals de 539,46 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada 
mes. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de maig de 
2015, va aprovar, entre d’altres, els acords següents: 

 
PRIMER.- Disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat en 38,84 
euros, import equivalent a la disminució en un 0,6% que ha experimentat l’IPC en 
aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.434,76 euros com a cànon anual per a l’explotació d’aquest 
quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de satisfer en 
quotes mensuals de 536,23 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Aprovar la devolució corresponent al cànon dels mesos d’abril i maig per un 
import total de 6,46 euros, en concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de 
preus al consum estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a l’abril de 2015, el 
qual es compensarà en el mes de juny, que serà d’un import de 529,77 euros. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de maig de 
2016, va aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat en 70,78 
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euros, import equivalent a la disminució en un 0,6% que ha experimentat l’IPC en 
aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.363,98 euros com a cànon anual per a l’explotació d’aquest 
quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de satisfer en 
quotes mensuals de 530,33 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Aprovar la devolució corresponent al cànon dels mesos d’abril i maig per un 
import total de 11,80 euros, en concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de 
preus al consum estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a l’abril de 2016, el 
qual es compensarà en el mes de juny, que serà d’un import de 518,53 euros. 
 

Atès que l’actualització de l’IPC s’ha de satisfer a partir del mes d’abril. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de l’IPC 
en el mes d’abril d’enguany és d’un 2,6% 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, el cànon anual per a l’explotació del 
quiosc de la plaça Universitat augmenta en 165,46 €, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça 
Universitat en 165,46 € , import equivalent a l’augment en un 2,6% que ha 
experimentat l’IPC en aquest últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.529,44 € com a cànon anual per a l’explotació 
d’aquest quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de 
satisfer en quotes mensuals de 544,12 €, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada 
mes. 
 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon 
corresponent als mesos d’abril, maig i juny d’enguany, per un import total de 
41,36 €, en concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al 
Consum estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a l’abril de 2017.                                                                                                       
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals a tots els efectes. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquest acord en els termes recollits en l’article 
48.3 de les Bases d’execució del pressupost, i l’article 219.4 del TRLHL, aprovat 
pel RDLeg. 2/2004. L’anterior acord serà objecte d’una altra fiscalització plena a 
posteriori, mitjançant tècniques de mostreig i auditoria. 
 
6.- RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL EN L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE SERVEI DE SUPORT AUDIOVISUAL I COMUNICACIÓ 
INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de maig de 2017 va 
prendre entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Adjudicar al Sr. JBN, el contracte per a la prestació del servei de 
suport audiovisual i comunicació institucional, pel preu cert i global de 
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10.254,55 €, IVA exclòs que puja la quantitat de 2.153,45 € amb subjecció al 
plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP).  
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà 
objecte de revisió. 

 
SEGON.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, per mensualitats 
vençudes. En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, 
s’indicaran els defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es 
procedirà al pagament. El pagament es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de 
Canet de Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data 
de conformitat dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el 
termini de 30 dies des de la prestació efectiva del servei. No obstant, en cas 
que la factura es presenti amb posterioritat a la data de l’esmentada 
conformitat, el termini de 30 dies començarà a comptar des de l’entrada de la 
factura al registre de l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de demora en 
el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de 
presentar la factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre 
administratiu corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan 
administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació d’aquesta, en el 
termini de 30 dies a comptar des de l’entrega efectiva del subministrament. 

 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 
72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
els següents extrems previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional 
Trenta-tresena esmentada. 

 
a) Que l’òrgan de contractació és l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de 

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

comptabilitat pública és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número de referència comptable (RC). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que 

permeti identificar l’objecte del contracte 
 

En cas que es faci ús de la factura electrònica, a més a més, la disposició 
addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen 
els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, estableix 
que les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans 
administratius que participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el 
directori DIR3 d’unitats administratives comunes gestionat per la Secretaria 
d’Estat d’Administracions Públiques. 
 



S/Amn 

 
9 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els 
següents: 

 
Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  
L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

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

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

 
TERCER.- La durada del present contracte s’estableix en dos anys, a comptar 
des de la formalització del contracte. El contracte es podrà prorrogar de 
forma expressa abans de la seva finalització per períodes d’un any, amb un 
màxim de dues pròrrogues. 
 
QUART.- El servei s’haurà de prestar de conformitat amb el que es disposa a 
la clàusula XVIII del PCAP, i tenint en compte els  enregistraments d’actes 
públics i activitats locals habituals a petició de l’Ajuntament que es fan cada 
any, com els que es determinaran durant l’any per l’Àrea de Comunicació. 
 
CINQUÈ.- L’Àrea de Comunicació és l’àrea responsable de la comunicació 
externa i interna del consistori i per tant és qui fixa les condicions tècniques 
necessàries per a la prestació d’aquest servei. I aquestes són:  

 
-Enregistrament d’actes públics i activitats locals a petició de l’Ajuntament.  
L’Àrea de Comunicació és qui programarà el calendari d’actes que s’hauran 
de gravar, d’acord amb les necessitats de les diferents àrees i serveis de 
l’Ajuntament.  Això inclou seguiment dels actes, gravació dels moments 
pactats i en l’horari i el temps que s’acordi cobrir i que varien d’un acte a 
un altre; publicació a les xarxes socials del consistori i a la plataforma 
Multimèdia Mira TV. Els actes habituals que es fan cada any són: 
 

• Creu Pedracastell 
• Festa Major de Sant Pere 
• Festa petita i 11 de Setembre 
• Fira Mercat Modernista 
• Festes de Nadal  

 
La resta d’actes es determinaran durant l’any. El nombre màxim d’hores 
que es demanarà a l’adjudicatari que cobreixi per aquest concepte és de 
205 hores a l’any.  
 
-Enregistrament i edició de totes les sessions plenàries que es facin al 
consistori. Les sessions del Ple de la corporació es graven en vídeo i les 
cintes que ho recullen són custodiades per Secretaria de l’Ajuntament.  
Després de la revisió i la modificació del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM), per adequar-lo al segle XXI en aspectes com la gravació i difusió 
de l’activitat corporativa, tenim la possibilitat d’utilitzar els debats i els 
acords plenaris per il·lustrar la informació que fem arribar a la ciutadania. 

https://efact.eacat.cat/bustia
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Informar de les decisions municipals acompanyades d’imatges i 
explicacions dels propis càrrecs electes, és una forma útil i entenedora 
d’acostar la funció pública a la població. D’aquesta manera una tasca 
imprescindible, com és la gravació de les sessions de Ple, servirà també 
per arribar a la ciutadania. Les sessions plenàries es fan el darrer dijous 
dels mesos imparells. Hi ha sessions extraordinàries que també s’hauran 
d’enregistrar, tot i que es fixarà un màxim de 4 sessions plenàries l’any. Si 
n’hi ha més és pot substituir per alguns dels actes públics programats per 
la  gravació del Ple. Per a la celebració dels plenaris un màxim de 30 hores 
a l’any.  

 
SISÈ.- L’adjudicatari està subjecte a totes les obligacions indicades a la 
clàusula XIX del PCAP. 
 
SETÈ.- L’adjudicatari haurà d’adscriure a la prestació del servei tots els 
recursos materials i personals oferts en la seva plica. 
 
VUTÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte a la cap de l’àrea de Comunicació. Les seves 
funcions seran, com, a mínim, les següents: 

 
a) Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació 

dels servei. 
c) Elevar a l’òrgan de contractació la  iniciativa per a l’actuació de 

potestats administratives o la presa d’altres mesures. 
d) Conformar les factures i albarans acreditatius del servei  presentats per 

l’empresa adjudicatària. 
e) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  

transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu 
càrrec. 

f) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de 
contractació i el cap de la unitat administrativa responsable de 
l’execució del contracte. 

g) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa 
adjudicatària. 

h) Formalitzar l’acta de recepció del servei. 
 

NOVÈ.- L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i 
de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de 
dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
DESÈ.- L’adjudicatari ha de complir amb les prescripcions que es prevegin a 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, 
en especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al 
Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per 
RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
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En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, 
sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense 
autorització expressa de l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, 
directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els 
exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i 
informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de 
l'activitat o servei prestat. 
 
ONZÈ.- L’adjudicatari haurà de satisfer l’import de 210,00 € corresponent a 
les despeses de l’anunci de licitació. Tanmateix, haurà de fer efectiu al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya l’import corresponent a la publicació de 
l’anunci de formalització del contracte. 
 
DOTZÈ.- Disposar la despesa de 3.619,00 € amb càrrec a la partida núm. 33 
49100 22798 del vigent pressupost municipal per a l’any 2017 (Doc. A núm. 
1271). L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic 
el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu, en concret: 

 
- Exercici 2018   6.204,00 € 
- Exercici 2019             2.585,00 € 

 
TRETZÈ.- El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi fet, 
d’acord amb els seus termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de 
la prestació. Per a la seva constatació es durà a terme un acte formal i positiu 
de recepció o conformitat dins del mes següent a la realització de l’objecte 
del contracte. 
 
CATORZÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui als licitadors presentats, i 
a la Intervenció municipal, i que es publiqui en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
QUINZÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 5 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per 
tal de formalitzar el contracte. 
 
SETZÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa 
tant per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del 
contracte com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectiu el present acord. 

  
Atès que s’ha detectat que hi ha una errada material en el punt dispositiu dotzè 
quant a l’import de la despesa corresponent a l’any 2017 i la corresponent a l’any 
2019. 
 
Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, reguladora del  procediment administratiu comú, les Administracions 
Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
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Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Rectificar l’errada material existent al punt dispositiu dotzè de l’acord 
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 10 de maig de 2017, 
d’adjudicació del contracte de per a la prestació del servei de suport audiovisual i 
comunicació institucional, en el sentit que allà on diu: 
 

DOTZÈ.- Disposar la despesa de 3.619,00 € amb càrrec a la partida núm. 33 
49100 22798 del vigent pressupost municipal per a l’any 2017 (Doc. A núm. 
1271). L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic 
el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu, en concret: 

 
- Exercici 2018   6.204,00 € 
- Exercici 2019             2.585,00 € 

Ha de dir: 
 

DOTZÈ.- Disposar la despesa de 3.825,76 € amb càrrec a la partida núm. 33 
49100 22798 del vigent pressupost municipal per a l’any 2017 (Doc. A núm. 
1271). L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic 
el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu, en concret: 

 
- Exercici 2018   6.204,00 € 
- Exercici 2019             2.378,14 € 

SEGON.- Que el present acord es notifiqui al contractista així com a la 
Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
7.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 12 AL 17  
DE JUNY DE 2017 (números del 697 al  715) 
CIO 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0697/2017 12/06/2017 SIGNATURA AUTORITZADA TRESORERA 

DE0698/2017 12/06/2017 RESOLUCIÓ EXP.CIVISME - FMI 

DE0699/2017 12/06/2017 RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL SRA. F 

DE0700/2017 14/06/2017 30 hores seguides entrenament DAS 

DE0701/2017 14/06/2017 Aprovació nòmina paga extra juny 2017 
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DE0702/2017 15/06/2017 Desestimació recurs de reposició Sr. X.S.P. 

DE0703/2017 15/06/2017 Casal Estiu 2017 Club Basquet Canet 

DE0704/2017 15/06/2017 Casal Estiu 2017 Canet Futbol Sala 

DE0705/2017 15/06/2017 RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL DECRET 515 DE 
2 DE MAIG DE 2017 

DE0706/2017 15/06/2017 REQUERIMENT DEFICIÈNCIES BOTIGA RIERA 
SANT DOMÈNEC 28 

DE0707/2017 15/06/2017 Aprovació trienni Sr. J.A.S. 

DE0708/2017 15/06/2017 TERRASSA ESTIU 2017 EL CELLER DE L'ABRIL 

DE0709/2017 15/06/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 103404 

DE0710/2017 15/06/2017 Sobreseiment procediment i prohibició ús 
habitatge parcel.la 34 pol.ligon 4 de la rústica 

DE0711/2017 15/06/2017 Casal Estiu 2017 Club Esportiu Canet Run 

DE0712/2017 15/06/2017 Casal Estiu 2017 Club Patinatge Artístic Canet 

DE0713/2017 16/06/2017 WTP - ACORD INCOACIÓ - 12/06/2017 

DE0714/2017 16/06/2017 Vacances 2017 

DE0715/2017 16/06/2017 TERRASSA ESTIU 2017 BAR EL ABUELO 
_ 
8.- PUNTS D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del 
dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
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8.1.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/25/2017 de data 21 de juny de 2017 
per import de 415,25 €, corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2017. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/25/2017, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

0146 T.D.Q Desplaçaments 9,85€ 

0147 K.A. Activitats d’estiu 140,00€ 

0148 I.R.F Subministraments llum – gas 62,17€ 

0149 I.R.F Subministraments – aigua 46,78€ 

0150 K.A. Llibres – material escolar 50,00€ 

0151 M.S.E Subministraments – llum 102,45€ 

0152 S.C.V Aliments 4,00€ 

   
 

  
Import total relació BSGG/25/2017 415,25€ 
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SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
8.2.- ACCEPTACIÓ DE LES ACTUACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA REALITZACIO D’ACCIONS FORMATIVES EN 
L’ÀMBIT DE POLÍTIQUES DEL MERCAT DE TREBALL DINS EL “RECULL 
D’ACTIVITATS PER ALS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ: PERSONES I 
EMPRESES 2017” 
 
Atès que el Servei de Mercat de Treball (SMT) de la Diputació de Barcelona té la 
missió de promoure l'eficiència i impulsar la innovació del sistema públic local 
d'ocupació de la demarcació de Barcelona, tot afavorint-ne el dinamisme, la 
sostenibilitat i l'adequació a l'estructura territorial del mercat de treball. 
 
Atès que aquest servei ofereix suport tècnic i econòmic als ens locals per 
contribuir a reduir les taxes d'atur als territoris i fomentar la contractació estable. 
 
Atès que les actuacions i productes del Servei de Mercat de Treball volen 
potenciar la qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema públic local d'ocupació a 
través de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (SLO). 
 
Atès que un dels productes mes rellevant que es porten a terme en aquest eix de 
treball és el Recull d'activitats per als Serveis Locals d'Ocupació (SLO): Persones i 
empreses. Producte que ofereix diverses activitats, en format taller o sessió, que 
els ens locals poden incorporar a la seva oferta de serveis i contractar, d'acord 
amb les condicions previstes en aquest recurs, per oferir-les als seus usuaris i 
usuàries, és a dir, a persones demandants d'ocupació inscrites a la Xarxa de 
Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) i a empresaris i empresàries, així com a 
responsables de recursos humans de les empreses usuàries dels SLO.  
 
Atès que a data 1 de març de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la 
sol·licitud de les accions formatives en l’àmbit de polítiques de Mercat de Treball. 
 
Atès que l’esmentada proposta indicava que es distribuiria el pagament 
corresponent a l’aportació municipal del 25% del cost sol·licitat amb càrrec a la 
partida 30 24100 22606 del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per a 
l’any 2017, prèvia presentació de factura. 
 



S/Amn 

 
16 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat a aquest Ajuntament, en data 8 de juny de 2017 la resolució de la 
convocatòria  d’acord amb la relació aprovada corresponent a aquest ajuntament. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç 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 2017: 
 

Còdi XGL Actuació  Ajut atorgat 

17/Y/235316 Office Bàsic 1.080,00 

17/Y/235317 Fem comptes, Excel bàsic 750,00 

17/Y/235318 Taller de creació d’un vídeo currículum 1.012,50 

17/Y/235511 Com crear un perfil a Linkedin i que sigui 
atractiu 

472,50 

 

 TOTAL SUBVENCIÓ ATORGADA 3.315,00€ 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2017. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els presents acords. 
 
9.- 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 9.50 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
 
 
 
Dolors Puig Gómez     Blanca Arbell Brugarola  
 
 
 
 


	PRESIDEIX
	HI ASSISTEIXEN
	ACTUA COM A SECRETÀRIA
	DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

