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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 13 DE SETEMBRE 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: 17.19 hores 
Hora que acaba: 18.15 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 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  06.09.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
4) Atorgament de premis de Carnestoltes 2017 
5) Aprovació conveni de col·laboració entre l’ADF Vallalta i l’Ajuntament de Canet 

de Mar, per a les tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals 
6) Aprovació signatura conveni de col·laboració amb el Castell de Santa 

Florentina per realitzar visites guiades durant la Fira Mercat Modernista (2017) 
de Canet de Mar  

7) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., per a la 
instal·lació de nou subministrament al carrer Emília Domènech, núm. XX, de 
Canet de Mar 

8) Donar compte de la relació de decrets del 28 d’agost al 2 de setembre de 
2017 (números del 1013 al 1037) 

9) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 06.09.17 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 6 de setembre 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 
 

- Sentència núm. 199 de 2017, rebuda del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona, acordant desestimar el recurs contenciós administratiu núm. 
413/2013-E, interposat per Visoren Renta, S.A., contra l’Ajuntament de Canet de 
Mar.  
 
Se’n dóna compte.  
 

- Escrit de data 6 de setembre de 2017, presentat davant del Jutat Contenciós 
Administratiu núm. 16, de Barcelona,  pel Procurador dels Tribunals i la 
companyia mercantil CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A., demanant al Jutjat que 
comuniqui a l’Ajuntament de Canet de Mar, que signi la Sentència núm. 94/2017.  
 
Se’n dóna compte.  
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/36/2017 de data 13 de setembre de 
2017 per import de 93,35€ 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: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/36/2017, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/36/2017 

 
data: 13-09-17 

 

NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
aprovat 

200 A.L.L  Subm. Llum 93,35€ ENDESA ENERGIA S.A.U        A81948077 

     

Total  93,35€  
 

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. 
 
4.- ATORGAMENT DE PREMIS CARNESTOLTES 2017 
 
Atès que dins els actes del Carnaval 2017, el dissabte dia 25 de febrer es va 
realitzar la tradicional Rua de Carnaval, amb el concurs de comparses. 

Atès que segons les normes de participació van poder participar-hi comparses 
formades per grups de 10 a 20 persones i per grups de més de 20 persones. 
Depenent del nombre de participants, cada comparsa rebrà un petit ajut 
econòmic. 

Atès que al finalitzar la rua es va realitzar un recompte de participants de cada 
comparsa, tal i com recull l’acta de la reunió que es transcriu a continuació:  

“Essent les 21:00 hores, del dia 25 de febrer de dos mil disset, es reuneixen a 
l’envelat de Vil·la Flora, sota la presidència de la Sra. Assumpta Revoltós Vaquer i 
del Sr. Joan Lluís Vilà, representants de l’Ajuntament, els membres de la Comissió 
de Carnaval, per tal de procedir a la rebuda de les comparses locals i no locals 
participants a la Rua de Carnaval 2017, per tal de confirmar el número de 
participants de cada comparsa. 

El llistat d’aquestes comparses és: 

Nom Comparsa Nom responsable Núm. Participants 
Ass.Cult. Platafor. Odèon MALC 40 p. 
Assoc.Cultural Terra i Cel RRG 40 p. 
Els 4 Arreplegats ATM 90 p. 
Los Chocones LRRG 28 p. 
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La Revolta NGC 35 p. 
Fanatix CVG 50 p. 
Els Entremaliats FSA 30 p. 
Els Amics MGS 30 p. 
Quina Guassa! SPP 30 p. 
Associació Cultural Mares 
Malabaristes 

NMM 40 p. 

Los Cherokee JRV 200 p. 
Títols 2017 JMC 60 p. 
Chirigota El Bareto JSR  22 p. 
Els Liats CGJ 45 p. 
Vint-i-cinc Secrets FGR 55 p. 
Tablao Flamenco JRGL 40 p. 
Assoc. Cultur. Soroll.Som JRG 25 p. 
Cannetum Legio OMC 30 p. 
Assoc. Cultural La Tribala NAC  100 p. 

 

I no essent altre l’objecte de la present reunió, es dóna per acabada a les 22:00 
hores i es redacta la present Acta que signen en senyal de conformitat.” 

Atès que les comparses participants a la Rua van ser les següents:  

Nom Comparsa Nom responsable Partic. Ajut 
Ass.Cult.Plat.Odèon MALC 40 210,50 
Ass.Cult. Terra i Cel RRG 40 210,50 
Els 4 Arreplegats ATM 90 210,50 
Los Chocones LRRG 28 210,50 
La Revolta NGC 35 210,50 
Fanatix CVG 50 210,50 
Els Entremaliats FSA 30 210,50 
Els Amics MGS 30 210,50 
Quina Guassa! SPP 30 210,50 
Assoc. Cultural Mares 
Malabaristes 

NMM 40 210,50 

Los Cherokee JRV 200 210,50 
Títols 2017 JMC 60 210,50 

Chirigota El Bareto JSR  22 210,50 
Els Liats CGJ 45 210,50 
Vint-i-cinc Secrets FGR 55 210,50 
Tablao Flamenco JRGL 40 210,50 
Ass. Cult. Soroll.Som JRG 25 210,50 
Cannetum Legio OMC 30 210,50 
Assoc. Cult.La Tribala NAC  100 210,50 

 

Vist l’informe de fiscalització de l’Interventor núm. 110/2017, de 6 de setembre 
d’enguany, que es transcriu a continuació: 
 
“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat 
pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 110 /2017 
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ASSUMPTE: Atorgament de premis comparses carnaval 2017 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la proposta d’acord per Junta de Govern Local: 
 
«PRIMER.- Autoritzar i disposar la despesa, i liquidar i reconèixer l’obligació, per import 
total 3.990,50 euros, als persones físiques i jurídiques, beneficiàries dels premis per la 
seva participació en la rua de carnestoltes de l’any 2017, amb el següent detall: 
 
Nom Comparsa Tercer beneficiari Import (en 

euros) 
Ass.Cult.Plat.Odèon Ass.Cult.Plat.Odèon 210,50 
Ass.Cult. Terra i Cel Ass.Cult. Terra i Cel 210,50 
Els 4 Arreplegats Andreu de la Torre Martínez 210,50 
Los Chocones Luis Ricardo Rivas Gómez 210,50 
La Revolta Noelia Garcia Coronado 210,50 
Fanatix Cristian Vallhonesta Gutiérrez 210,50 
Els Entremaliats Fina Segura Andreu 210,50 
Els Amics Manel Gutiérrez Sánchez 210,50 
Quina Guassa! Samanta Peláez Pomares 210,50 
Assoc. Cultural Mares 
Malabaristes 

Assoc. Cultural Mares 
Malabaristes 

210,50 

Los Cherokee Javier Ramos Vázquez 210,50 
Títols 2017 Jordi Mora Coll 210,50 
Chirigota El Bareto Joan Soler Rovira  210,50 
Els Liats Cristina Gil Jiménez 210,50 
Vint-i-cinc Secrets Francesc Gonzalez Rocosa 210,50 
Tablao Flamenco Joan Ramon Gispert Letschert 210,50 
Ass. Cult. Soroll.Som Ass. Cult. Soroll.Som 210,50 
Cannetum Legio Oscar Manzanares Caparrós  210,50 
Assoc. Cult.La Tribala Assoc. Cult.La Tribala 210,50 
  
SEGON.- D’acord amb el reglament de serveis de les corporacions locals, l’ajut a la que es 
refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. No genera cap 
dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
TERCER.- Instar a l’òrgan competent a ordenar al pagament dels premis acordats. 
 
QUART.-Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria. 
 
Tanmateix, la Junta de Govern Local decidirá.” 
 
No consta que amb caràcter previ a l’atorgament dels premis s’hagi aprovat i publicat cap 
convocatòria, de manera que l’atorgament es proposa de manera directa en base a la 
valoració recollida en l’acta del jurat. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La determinació del règim jurídic dels premis no és una qüestió pacífica. La Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions es refereix als “premis” en dos preceptes 
diferents. D’una banda, l’article 4.a) exclou expressament de l’àmbit d’aplicació objectiu de 
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la Llei a “els premis que s’atorguin sense la prèvia sol·licitud del beneficiari”. I d’una altra, 
la Disposició Addicional 10 de la mateixa estableix que “Reglamentàriament s’establirà el 
règim especial aplicable a l’atorgament dels premis educatius, culturals, científics o de 
qualsevol altra naturalesa, que haurà d’ajustar-se al contingut d’aquesta llei, llevat en 
aquells aspectes en els quals, per l’especial naturalesa de les subvencions, no resulti 
aplicable”.  
 
Actualment no existeix encara el desenvolupament reglamentari al que al·ludeix la DA 10a 
LGS, i de fet, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no fa cap referència al règim 
dels premis. Per la seva banda, l’article 24 del Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals de 1955 considera subvenció «qualsevol auxili directe o indirecte, valorable 
econòmicament, a expenses de les Entitats Locals, que atorguin les Corporacions, i entre 
ells, les beques, primes, premis i resta de despeses d’ajuda personal.»  
 
En raó de tot l’exposat, hom pot considerar que, en el supòsit que els premis s’atorguin 
sense la prèvia sol·licitud de l’interessat, no li són aplicables la Llei General de 
Subvencions, llevat que es tracti de premis de caràcter educatiu, cultural, científic o de 
qualsevol altra naturalesa (sic), en els quals és aplicable la LGS, llevat que en algun 
aspecte no sigui compatible amb la seva naturalesa. En aquest punt, sembla clar que, si bé 
els premis no estarien subjectes a les normes de justificació de subvencions, sí els són 
d’aplicació els principis que assenyala l’article 8.3 de la LGS de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació; eficàcia en el compliment dels 
objectius fixats per l’Administració atorgant, i eficiència en l’assignació i utilització dels 
recursos públics. 
 
A la llum de l’anterior, entenem que la normativa aplicable al present expedient ve 
determinada fonamentalment per: 
 
A) Amb caràcter general: 
 

 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 
de març. 

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 
de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora 
en régimen de requisitos básicos. 

B) Amb caràcter específic: 
 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, articles 21 i 91 i ss. 
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 

cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 
25 de març de 2004. 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques -LPACAP- (EDL 2015/166690). 

 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 

 Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 1955 (RSCL) 
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III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol II del 
Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP 
estableix el següent: 
 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia limitada 
regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  
 

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  

 En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa 
vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la 

Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es 
dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària 
respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

 
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació 
dels expedients corresponents.  
 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una altra 
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents o 
expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques 
de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions 
aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels 
crèdits.  
 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions que 
se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que haguessin 
efectuat els òrgans gestors.» 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit és 
adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de 
l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries de 
temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 
i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. Es compleix. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de caràcter 
plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de la Reguladora 
de les Hisendes Locals. No aplicable. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
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Des del punt de vista de la legalitat administrativa, caldria entendre que la competència 
per la convocatòria i atorgament de subvencions correspon a l'Alcaldia en virtut de la 
clàusula residual de l’article 21.1.s Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim Local. No 
obstant això, l’Ordenança municipal reguladora de les bases generals de subvencions 
atribueix la competència per adoptar els actes de convocatòria, adjudicació i liquidació de 
les subvencions en règim de concurrència a la Junta de Govern Local. Igualment, i en 
virtut del Decret d’Alcaldia 743/2015, de 19 de juny, modificat pel Decret 1022/2017, de 
28 d’agost, l’Alcaldia ha delegat en la Junta de Govern Local la competència per aprovar 
l’atorgament de subvencions nominatives instrumentades via conveni i l’atorgament 
d’ajust socials.  
 
Quant a la legalitat pressupostària, segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de 
l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició 
de les despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències 
que estableixi la normativa vigent. En aquest sentit, l’article 34 de les Bases d’execució del 
pressupost per l’exercici 2017 estableix el següent: 
 
«[...] 
 
2.- En la tramitació de les subvencions d’atorgament directe es comptabilitzarà 
simultàniament l’autorització i disposició de la despesa en el moment d’aprovar-se el 
conveni o resolució en virtut del qual s’atorga la subvenció.  
 
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les d’atorgament directe, es 
tramitarà el reconeixement de l’obligació i s’expedirà el document “O” amb l’aprovació de 
la justificació de la subvenció.  
 
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la subvenció, es 
comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, en el moment en què s’acrediti 
que es compleixin els requisits establerts per percebre el pagament anticipat. 
 
[...] 6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de subvencions és 
la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la Junta de Govern serà 
competent per aprovar les justificacions i incoar els expedients de reintegrament.» 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents fefaents 
que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 TRLHL. No 
aplicable. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades i, 
en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les despeses que es proposada 
disposar no supera l'import de la despesa autoritzada.  
No aplicable, en raó de la tramitació de l’expedient mitjançant l’acumulació de fases. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses aprovades 
i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No aplicable. 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que aquesta 
s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
Primer.- Que l'atorgament directe de la subvenció s'empara en alguna de les normes que, 
segons normativa vigent, habiliten per emprar aquest procediment. 
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Com ja s’ha dit anteriorment, resulten d’aplicació als premis els principis que regeixen en 
les subvencions, i el seu atorgament s’ha de realitzar amb publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.  
 
D'acord amb l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 
procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència 
competitiva i únicament es podran concedir de forma directa les següents subvencions: 
 
«a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l'Estat, de les 
Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, en els termes recollits en els convenis i en 
la normativa reguladora d'aquestes subvencions. 
A efectes d'allò establert en el paràgraf anterior, s'entén per subvenció prevista 
nominativament en els Pressupostos Generals de l'Estat aquella en què almenys la seva 
dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els estat de despesa del 
Pressupost. L'objecte d'aquestes subvencions haurà de quedar determinat expressament 
en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà 
de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit 
pressupostari. 
b) Aquelles quin atorgament o quantia vingui imposat a l'Administració per una norma de 
rang legal, que seguiran el procediment de concessió que els resulti de aplicació d'acord 
amb la seva pròpia normativa. 
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès 
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la 
seva convocatòria pública.» 
 
Les aportacions dineràries que es tramiten en el present expedient, al marge del 
procediment general de concurrència competitiva, no tenen el caràcter de subvenció 
nominativa (art.22.a LGS), ni tampoc s’atorguen en virtut de mandat legal (art.22.b LGS), 
per tant cal concloure que únicament seria possible realitzar l’atorgament proposat de 
forma directa en base al supòsit 22.c LGS. En aquest sentit, assenyalar que no s’acredita 
en l’expedient que concorrin les raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari que 
dificultin la seva convocatòria pública. 
 
Segon.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, de 
que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat 
Social, i no està incurs en les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els 
apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
L'article 13 de la LGS regula els requisits que han de reunir els beneficiaris de subvencions 
, i en el seu apartat 2, lletra e), s'estableix com a causa de prohibició per obtenir aquesta 
condició «no trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant 
la Seguretat Social imposades per la legislació vigent, en la forma que es determini 
reglamentàriament.  
 
Per la seva banda, el Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es 
realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat 
col·laboradora no estiguin obligats a presentar les declaracions o els documents als que es 
refereixen aquestes obligacions.  
 
Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la presentació de 
declaració responsable substituirà a les certificacions. 
 
No consta en l’expedient acreditació del compliment d’aquests requisits. 



S/Amn 

 
10 

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 

Tercer.- Que existeix, si s'escau, l'informe favorable del Ministeri d'Economia i Hisenda a 
que se refereix l'article 58 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per l'any 2011. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
Única.- Respecte del percentatge de retenció en el pagament a persones físiques, tant 
l’art. 101.7 de la Lley 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, com l’article 99 del Reial Decret 439/2007, disposen que la retenció a 
practicar sobre els premis en metàl·lic serà del 19 per 100 de seu import; si bé cal tenir en 
compte que l’article 75.3.f) del Reial Decret 439/2007 disposa que no existirà obligació de 
practicar retenció o ingrés a compte sobre els premis quina base de retenció no sigui 
superior a 300 euros. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, s’informa DESFAVORABLEMENT a la tramitació d’aquestes despeses amb 
les OBJECCIONS FISCALS formulades en l'apartat IV, amb efectes suspensius d'acord amb 
l'article 216.2.c del TRLHL.  
 
Correspon a l'Alcalde-President resoldre la discrepància, en els termes previstos en l'article 
217.1 del TRLHL. 
 
En cas d’ésser aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització plena 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 
219.3 del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució del pressupost vigent. 
 
Canet de Mar, la data de signatura electrònica.” 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1057/2017 de 12 de setembre d’enguany, 
l’alcaldessa-presidenta d’aquesta Corporació ha resolt aixecar l’objecció fiscal plantejada 
per l’interventor municipal en l’informe transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
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. 743/2015, de 19 de juny.  
 
En ús de les funcions delegades a aquesta Regidora per l’Alcaldia, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria delegada de Festes i Joventut, s’acorda per 
unanimitat: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar i disposar la despesa, i liquidar i reconèixer l’obligació, per 
import total 3.990,50 euros, a les persones físiques i jurídiques, beneficiàries dels 
premis per la seva participació en la rua de carnestoltes de l’any 2017, amb el 
següent detall: 
 
Nom Comparsa Tercer beneficiari Import (en 

euros) 
Ass.Cult.Plat.Odèon Ass.Cult.Plat.Odèon 210,50 
Ass.Cult. Terra i Cel Ass.Cult. Terra i Cel 210,50 
Els 4 Arreplegats ATM 210,50 
Los Chocones LRRG 210,50 
La Revolta NGC 210,50 
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Nom Comparsa Tercer beneficiari Import (en 
euros) 

Fanatix CVG 210,50 
Els Entremaliats FSA 210,50 
Els Amics MGS 210,50 
Quina Guassa! SPP 210,50 
Assoc. Cultural Mares 
Malabaristes 

Assoc. Cultural Mares Malabaristes 210,50 

Los Cherokee JRJRV 210,50 
Títols 2017 JMC 210,50 
Chirigota El Bareto JSR  210,50 
Els Liats CGJ 210,50 
Vint-i-cinc Secrets FGR 210,50 
Tablao Flamenco JRGL 210,50 
Ass. Cult. Soroll.Som Ass. Cult. Soroll.Som 210,50 
Cannetum Legio OMC  210,50 
Assoc. Cult.La Tribala Assoc. Cult.La Tribala 210,50 

 
SEGON.- D’acord amb el reglament de serveis de les corporacions locals, l’ajut a 
la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. 
No genera cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no es pot 
al·legar com a precedent. 
 
TERCER.- Instar a l’òrgan competent a ordenar al pagament dels premis 
acordats. 
 
QUART.-Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADF VALLALTA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LES TASQUES DE PREVENCIÓ I 
EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

 
Atès que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen 
part del nucli competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els 
articles 11 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Atès que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les 
subvencions previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Atès que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de 
reduir els riscos associats als incendis forestals considera oportú conveniar amb 
l’ADF les tasques de prevenció, vigilància, informació i extinció que desenvolupa 
l’entitat. 
 
Atès que l’ADF Vallalta realitza actuacions de prevenció, vigilància, informació i 
extinció d’incendis forestals, regulat i de forma coordinada per la Generalitat de 
Catalunya 
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Atès que l’organització de totes les activitats comporten un treball voluntari no 
remunerat que si fos computat fóra impossible d’assumir només amb els fons 
municipals. Per tant, és necessari potenciar l’associacionisme i la cooperació 
positiva entre l’Ajuntament i les entitats. 
 
Vista la memòria justificativa emesa pel tècnic municipal de Medi Ambient, en 
data 3 de març de 2017, que es transcriu a continuació: 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU A 
L’AJUT DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR A L’ADF VALLALTA PEL SEU 
FUNCIONAMENT 
 
I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 
 
Servei promotor: Àrea de Medi Ambient Ajuntament de Canet de Mar 
 
Dades de contacte del servei promotor: Eduard Moreno Roca, 93 794 39 40, 
morenoredu@canetdemar.cat 
 
II. PROPOSTA DE CONVENI 
 
Entitats/s amb la/les qual/s se celebra el conveni: ADF Vallalta, G64198245 
 
Objecte del conveni: és objecte del present conveni articular la col·laboració de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’ADF Vallalta per desenvolupar tasques de 
prevenció, informació, vigilància i extinció d’incendis forestals. 
 
III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 
 
Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni: necessitat de tasques de 
prevenció d’incendis forestals. 
 
Objectius d’interès comú a complir: prevenció d’incendis forestals. 
 
IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL CONVENI 
 
Actuacions a escometre per l’Ajuntament de Canet de Mar: 
1. Aportar la subvenció prevista en la clàusula segona d’aquest conveni. 

 
Actuacions a escometre per la/les entitat/s concertant/s: 
1. Desenvolupar les tasques típiques de les Associacions de Defensa Forestal 

(ADF), en concret l’ADF Vallalta, al municipi de Canet de Mar. 
2. A justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula quarta d’aquest 

conveni. 
 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI 
 
Representant/s de l’Ajuntament de Canet de Mar: tècnic municipal de Medi Ambient. 
 
Representant/s de la/les entitat/s concertant/s: president de l’ADF. 
 
VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC 
 
Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni: descriure 
 
a) Aportació de mitjans materials, en el seu cas: 
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Ajuntament de Canet de Mar: cap 
Entitat/s concertant/s: els propis de l’ADF Vallalta 
 
b) Aportació de mitjans personals, en el seu cas: 

 
Ajuntament de Canet de Mar: cap 
Entitat/s concertant/s: els propis de l’ADF Vallalta 
 
c) Pressupost total de l’activitat: l’Aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar 

al funcionament de l’ADF serà de 2.000 €. 
 
d) Aportació de recursos financers: 

 
Ajuntament de Canet de Mar: 2.000,00 € l’any 
Entitat/s concertant/s: 
 
e) Impacte econòmic: 

Està previst al pressupost municipal. 
 
VII. ALTRES REQUERIMENTS 
 
Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual. 
El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 

 
Vist l’informe jurídic emès en data 7 de setembre de 2017, per la Secretaria 
municipal, que es transcriu a continuació: 
 
Informe 54/2017 de Secretaria, en relació a l’aprovació d’un conveni 
amb l’ADF Vallalta per a les tasques de prevenció i extinció d’incendis 
forestals 
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació amb l’expedient d’aprovació d’un conveni amb l’ADF Vallalta per a 
l’atorgament d’una subvenció nominativa per a la realització de tasques de 
prevenció i extinció d’incendis forestals, i en virtut d’allò establert a l’art. 173 del 
Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i l'article 3.a) del Reial 
decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels 
Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, emeto el 
següent, 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
 
La Legislació aplicable és la següent: 
 

- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

- El títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per 
Decret de 17 de juny de 1955. 
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- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol. 

- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional 
de Publicitat de subvencions. 

- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de 
la informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de 
subvencions. 

- Ordenança municipal reguladora de les bases reguladores 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. 

 
SEGON.- Consideracions jurídiques 
 
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de 
concurrència competitiva. 
 
No obstant això, es podran concedir de forma directa les següents subvencions: 
 
a) Les previstes nominativament en els pressupostos generals de l'Estat, de les 
comunitats autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els 
convenis i en la Normativa reguladora d'aquestes subvencions. 
 
Són subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de 
l'estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, aquelles de les que 
l'objecte, dotació pressupostària i benefici apareguin determinats expressament 
en l'estat de despeses del pressupost. 
 
b) Aquelles l'atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a 
l'Administració per una norma de rang legal, que seguiran el procediment de 
concessió que resulti d'aplicació d'acord amb la seva pròpia normativa. Aquestes 
subvencions es regiran per aquesta norma i per les altres d'aplicació específica a 
l'Administració corresponent. 
 
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons 
d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública. 
 
Amb caràcter previ a l'atorgament de la subvenció, hauran d'estar aprovades les 
Normes que estableixin les bases reguladores de les mateixes, en aquest sentit, 
cal tenir present que, d'acord amb allò que disposen els articles 65.3 paràgraf 
segon i l'article 67.2 paràgraf segon, en els casos de concessió de les subvencions 
previstes nominativament en els pressupostos, l'acte de concessió o el conveni 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que disposa 
en la Llei general de subvencions. Així mateix, el Reial decret a què fan referència 
els articles 28.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions i 67.2 del Reial Decret 
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887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2006, de 
17 novembre, general de subvencions, també tindrà caràcter de bases 
reguladores de les subvencions i ha d'incloure els aspectes recollits en l'article 
28.3 de la Llei General de subvencions. 
 
La característica fonamental del procediment de concessió directa, aplicable 
únicament en els supòsits previstos a la Llei i enumerats anteriorment, és la no 
exigència del compliment dels principis de publicitat i concurrència. Això sí, tenint 
en compte l'obligació de publicar la concessió de totes les subvencions a la BDNS, 
recollida en l'article 20.8.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, desenvolupada en l'article quart. 2 de la Resolució de 9 de 
desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, que 
estableix que aquesta informació s'ha de remetre a la BDNS de manera 
continuada a mesura que es vagin produint els fets registrables i en qualsevol 
cas, cal aportar-los abans que finalitzi el mes natural següent al de la seva 
producció. 
 
Així mateix s'ha de tenir en compte l'obligació que estableix l'article Sisè de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat quan diu que: «En aquelles subvencions o ajudes 
públiques en què no sigui preceptiva la convocatòria, l'òrgan concedent registrarà 
a la BDNS les dades estructurats immediatament després que es publiqui la 
disposició reguladora si es tracta de subvencions o ajudes amb destinataris 
indeterminats, o en el moment de la concessió, en la resta dels casos. El SNPS 
donarà publicitat immediata de tals dades sense que sigui aplicable el termini de 
72 hores que preveu la disposició cinquena. Tampoc serà necessària la publicació 
de l'extracte en el diari oficial ». 
 
TERCER.- Procediment a seguir  
 
El procediment s'iniciarà, normalment, d'ofici. Però a més, en virtut dels articles 
65.3 i 66.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, en els casos de 
concessió de subvencions previstes nominativament en els pressupostos i en els 
supòsits de concessió directa imposada a l'Administració per una norma amb rang 
legal, quan es requereixi conveni de col·laboració entre l'entitat concedent i els 
beneficiaris, el procediment s'iniciarà, bé d'ofici pel centre gestor del crèdit 
pressupostari al que se li imputa la subvenció o bé, a instància de l'interessat. 
 
El procediment per a l'atorgament de la concessió directa d’una subvenció és el 
següent: 
 
A. Una vegada que es formuli informe d'Intervenció sobre l'existència de 
consignació pressupostària per a l'atorgament de la corresponent subvenció a 
l’ADF Vallalta, s'emetrà la corresponent proposta amb relació a l'atorgament de la 
subvenció. 
 
B.  Quant a l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest conveni i, atorgament de 
la subvenció, l’article 10.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que la competència per concedir 
subvencions a les Corporacions Locals correspon als òrgans que tinguin atribuïdes 
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tals funcions a la legislació de règim local. No obstant això, la legislació de règim 
local no estableix expressament quin òrgan és competent per a la concessió de 
subvencions, havent, per tant, d'aplicar-se la clàusula residual de l’article 21.1.s) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que 
atribueix a l’Alcalde aquelles competències que s'assignin al municipi i no 
s'atribueixin a altres òrgans municipals, tenint en compte els límits propis de les 
despeses de la seva competència. 
 
En conseqüència, en el cas que ens ocupa, tant des del punt de vista 
competencial, com de l'import de la subvenció que es concedeix, l'òrgan 
competent és l’alcaldessa. 
 
Així doncs, per resolució de l’Alcaldia s’aprovarà el conveni i es concedirà la 
subvenció, procedint-se posteriorment a formalitzar el conveni en el que es 
recolliran les obligacions i compromisos del concessionari per a aplicat la 
subvenció i justificar-la. 
 
C. Es notificarà la resolució als interessats, segons el que estableix l'article 40 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Publiques, ajustant-se la pràctica de la notificació a les 
disposicions contingudes en l'article 41 de la precitada norma. 
 
D. Per rebre la subvenció, s’haurà de presentar la documentació necessària per a 
justificar la seva aplicació. La documentació serà l'exigida en el corresponent 
conveni regulador (art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions). 
 
No obstant, quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar 
pagaments a compte. Aquests abonaments a compte podran suposar la 
realització de pagaments fraccionats que respondran al ritme d'execució de les 
accions subvencionades, abonant-se per quantia equivalent a la justificació 
presentada. 
 
També es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran entregues de fons 
amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a 
terme les actuacions inherents a la subvenció. 
 
Aquesta possibilitat i el règim de garanties hauran de preveure’s expressament en 
la normativa reguladora de la subvenció, en el nostre cas en el conveni. 
 
En cap cas podran realitzar-se pagaments anticipats a beneficiaris quan s'hagi 
sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en 
qualsevol procediment, trobar-se declarat en concurs, llevat que en aquest hagi 
adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat 
inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol (RCL 2003, 1748), 
concursal, sense que hagi conclòsel període d'inhabilitació fixat en la sentència de 
qualificació del concurs. 
 
E. Per últim i pel que fa al contingut del conveni, l'article 65.3 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, disposa que aquest haurà d'incloure els punts 
següents, els quals es comprova que s’han inclòs en la proposta de conveni a 
formalitzar amb l’ADF Vallalta: 
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a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord 
amb l'assignació pressupostària.  
 
b) Crèdit pressupostari al que s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, 
individualitzada per a cada beneficiari si fossin diversos. 
 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals. 
 
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar 
pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de 
garanties que hauran d'aportar els beneficiaris. 
 
i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la 
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons 
percebuts. 
 

CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot l’exposat la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’aprovació del conveni amb l’ADF Vallalta per a l’atorgament d’una subvenció 
nominativa per a les tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals. 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i llevat 
d’error o omissió. 
 
 
Vist el conveni a signar entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat ADF 
Vallalta, que es transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADF VALLALTA I L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR PER A LES TASQUES DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS 
 
A l’Ajuntament de Canet de Mar, _____________ de 2017 
 

REUNITS 
 
D’una part, Blanca Arbell i Brugarola, Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, i Josep Maria Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient, assistits per 
Cristina Cabruja i Sagré, Secretaria accidental de la corporació que dóna fe de 
l’acte. 
 
I de l’altra, Ricard Romà Ramos, en nom i representació de l’Associació de 
Defensa Forestal Vallalta, amb el CIF G64198245, amb l’adreça al carrer del 
Centre, 27, 08360 de Sant Cebrià de Vallalta (en endavant ADF Vallalta). 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per 
contractar i obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 



S/Amn 

 
18 

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 

 
MANIFESTEN 

 
I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part 
del nucli competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 
i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les 
subvencions previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
III.- Que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de 
reduir els riscos associats als incendis forestals considera oportú conveniar amb 
l’ADF les tasques de prevenció, vigilància, informació i extinció que desenvolupa 
l’entitat. 
 
IV.- Que l’ADF Vallalta realitza actuacions de prevenció, vigilància, informació i 
extinció d’incendis forestals, regulat i de forma coordinada per la Generalitat de 
Catalunya 
 
V.- Que l’organització de totes les activitats comporten un treball voluntari no 
remunerat que si fos computat fóra impossible d’assumir només amb els fons 
municipals. Per tant entenem que també cal potenciar l’associacionisme i la 
cooperació positiva entre l’Ajuntament i les entitats. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb 
subjecció a les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.-  Objecte 
 
És objecte del present conveni articular la col·laboració de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’ADF Vallalta per a desenvolupar tasques de prevenció, informació, 
vigilància i extinció d’incendis forestals. 
 
SEGONA.-  Finançament i despeses subvencionables 
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà 2.000,00 € anuals amb càrrec a la 

partida 22 17230 48300 per aquest ajut nominatiu del pressupost municipal.  
2. L’Ajuntament de Canet de Mar subvencionarà aquelles despeses efectuades 

que tinguin una relació directa amb el desenvolupament de les funcions 
pròpies de l’ADF Vallalta, descrites a la clàusula tercera 1.b) d’aquest 
conveni. 

3. La subvenció finançarà el 100% d’aquestes despeses, sense que en cap cas 
superin l’import màxim, això és 2.000,00 €. 

4. Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per 
a la mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens 
públics, amb el benentès que l’import total de les subvencions rebudes mai 
no podrà superar el cost de l’activitat subvencionada. 
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TERCERA.- Obligacions de les parts  
 
a) Ajuntament de Canet de Mar: 
 

1. Aportar la subvenció prevista en la clàusula segona d’aquest conveni. 
b) ADF 
 

1. Desenvolupar les tasques pròpies de les Associacions de 
Defensa Forestal (ADF), en concret l’ADF Vallalta, al municipi de 
Canet de Mar, que són les següents:  

 
- Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció 

d’incendis forestals 
- Realització de mesures d’autoprotecció a les parcel·les en cas d’incendi 
- Col·laboració en l’Aplec de l’1 de maig a la Creu de Pedracastell 
- Col·laboració en el correfoc que es du a terme per la Festa Major 

 
2. Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula 

quarta d’aquest conveni. 
 
QUARTA.- Justificació de la subvenció i termini per dur-la a terme 
 
1. L’import del present conveni es justificarà amb els següents requisits: 
 

 Memòria explicativa del desenvolupament de les activitats. 
 Justificació econòmica que es composarà dels següents documents: 

 Relació de les despeses amb identificació del proveïdor, descripció del 
servei o activitat, import i data de la factura. 

 Factures original o còpies compulsades de les despeses realitzades que 
hauran de contenir els requisits establerts en el Reial Decret 
1496/2003 sobre obligacions de facturació. 

 Estat de comptes corresponent amb indicació d’altres ajuts, ingressos o 
aportació amb especificació de la quantia i procedència. 

 
2. El termini per dur a terme aquesta justificació serà fins al dia 31 de gener de 
2018. 
 
3. En el cas que l’ADF Vallalta no justifiqui adequadament aquelles despeses 
efectuades que tinguin una relació directa amb el desenvolupament de les seves 
funcions pròpies, aquesta entitat haurà de reintegrar la totalitat de l’import de la 
bestreta concedida. 
 
CINQUÈNA.- Termini i pagament de la subvenció 
 
La subvenció es pagarà mitjançant una bestreta del 100 % de l’import de la 
subvenció, en el termini de 30 dies des de la formalització del conveni. 
 
SISENA.- Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni comprèn el període entre l’1 de gener de 2017 i el 
31 de desembre de 2017.  
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I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen 
dues còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra.  
 
 
Blanca Arbell i Brugarola     Ricard Romà Ramos 
L’Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar El President de l’ADF 

Vallalta 
 

És per això, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada de  
Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni que es transcriu a la part expositiva d’aquesta 
proposta, a signar entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’ADF Vallalta per dur a 
terme tasques de prevenció, informació, vigilància i extinció d’incendis forestals al 
municipi. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 2.000 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 22 17230 48300 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2017 
(RC número 6625). 
 
TERCER.- Instar a l’òrgan competent a efectuar el pagament de la bestreta del 
100 per 100 de l’import de la subvenció en el termini de 30 dies des de la 
formalització del conveni, segons allò previst en la clàusula cinquena del conveni. 
 
QUART.- Nomenar el tècnic de l’Àrea de Medi Ambient representant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en la comissió de seguiment d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
SISÈ.- Notificar aquests acords a l’ADF Vallalta, a Intervenció i a Tresoreria, a 
tots els efectes. 
 
6.- PROPOSTA APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
AMB EL CASTELL DE SANTA FLORENTINA PER REALITZAR LES VISITES 
GUIADES DURANT LA FIRA MERCAT MODERNISTA (2017) DE CANET DE 
MAR 
 
Atès que el Castell de Santa Florentina està catalogat com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 en el Catàleg 
de Monuments i Conjunts Històrics i Artístics de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de Patrimoni 
Cultural Català (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és competent per 
fomentar l’accés de tots els ciutadans al Castell de Santa Florentina com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional que és. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és també competent en matèria de 
turisme i en la seva promoció d’acord amb la legislació que regula les 
administracions locals (Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i Text refós de la Llei 
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municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril) i que des de l’any 2008 organitza la Fira Mercat Modernista, projecte 
que va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer Canet de Mar com a municipi 
d’interès turístic i cultural vinculat amb la figura i obra de Lluís Domènech i 
Montaner.  
 
Atès que durant la Fira Mercat Modernista s’ofereix al visitant la possibilitat de 
realitzar rutes guiades al Castell de Santa Florentina, organitzades i gestionades 
des de l’Oficina de Turisme. 
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en consolidar la Fira 
Mercat Modernista per  promoure el important patrimoni modernista que Lluís 
Domènech i Montaner va llegar al municipi, per a la promoció de la imatge de 
Canet de Mar com a referent del modernisme català. 
 
Vist que les visites al Castell de Santa Florentina és una de les activitats més 
demandades per part dels visitants de la Fira Modernista.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica municipal de Promoció Econòmica, que es 
transcriu a continuació: 

 
Maribel Cortés Vallespí, tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació al preu sol·licitat per la propietat del Castell de 
Santa Florentina, la societat Castell de Santa Florentina, S.L.U. per 
permetre l’accés de visitants durant la Fira Mercat Modernista d’enguany, 
emeto el següent 
 
INFORME 
 
Atès que el Castell de Santa Florentina està catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 
en el Catàleg de Monuments i Conjunts Històrics i Artístics de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de 
Patrimoni Cultural Català (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és 
competent per fomentar l’accés de tots els ciutadans al Castell de Santa 
Florentina com a Bé Cultural d’Interès Nacional que és. 

 
Atès que des de l’any 2008 l’Ajuntament organitza la Fira Mercat 
Modernista, projecte que va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer Canet 
de Mar com a municipi d’interès turístic i cultural tot vinculant-lo amb la 
figura i obra de Lluís Domènech i Montaner.  
 
Atès que durant la Fira Mercat Modernista s’ofereix al visitant la possibilitat 
de realitzar rutes guiades al Castell de Santa Florentina, organitzades i 
gestionades des de l’Oficina de Turisme. 
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en consolidar la Fira 
Mercat Modernista per  promoure el important patrimoni modernista que 
Lluís Domènech i Montaner va llegar al municipi, per a la promoció de la 
imatge de Canet de Mar com a referent del modernisme català. 
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Vist que per part de la Societat Castell de Santa Florentina S.L.U. sol·licita 
l’import de 2 euros + IVA per cada visitant que faci la visita guiada al 
Castell, tenint en compte que els menors sense ocupació de plaça en el 
carrilet no es comptabilitzaran com a visitants, igual que invitacions que es 
facin en concepte de protocol. 
 
Vist que és un import fixat i demandat directament per la propietat per 
acceptar les visites organitzades des de l’Oficina de Turisme i que considera 
simbòlic i avantatjós per l’ajuntament, ja que el preu regular de les seves 
visites i que realitzen ells exclusivament, és de 12 euros. 
 
Vist que el pagament d’aquest import es farà contra factura emesa per part 
de la Societat Castell de Santa Florentina, S.L.U. una vegada comptabilitzats 
els tiquets venuts i donades les dades a la societat. 
 
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, considerem que seria 
correcte acceptar aquest import fixat de 2 euros més iva, per cada visitant 
que accedeixi al Castell de Santa Florentina, en els termes establerts i 
acordats en el conveni de col·laboració que es signarà en el juny de 2017, 
entre les parts, fet que permetrà realitzar les visites culturals guiades per 
les diferents dependències, durant els dies que es celebri la Fira Mercat 
Modernista que, en l’edició d’enguany, seran els dies 16 i 17 de setembre. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar, a  26 de maig 
de 2017. 

 
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria municipal que es transcriu a 
continuació: 

 
Informe 35/2017 de Secretaria, en relació a l’aprovació d’un 
conveni de col·laboració amb la mercantil Castell de Santa 
Florentina, SLU, per a la realització de visites guiades al castell 
durant la fira mercat modernista 2017  
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en relació amb l’expedient d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb la 
mercantil Castell de Santa Florentina, SLU, per a la realització de visites 
guiades al castell durant la fira mercat modernista 2017  i en virtut d’allò 
establert a l’art. 173 del Reglament de Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre i l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb 
Habilitació de Caràcter Nacional, emeto el següent, 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
 
La legislació bàsica aplicable és la següent: 
 
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -

LRBRL-. 
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 El Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals –ROF- 

 La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques –LPACAP-. 

 La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -
LRJSP-. 

 El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
-TRRL-. 
 

SEGON .- Consideracions jurídiques  
 

En virtut del que preveu l'art. 111 del TRRLR, les entitats locals poden 
concertar els contractes, pactes o condicions que tinguin per convenient, 
sempre que no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic o als 
principis de bona administració. 
 
En semblants termes, l'article 86.1 de la LPACAP, estableix que les 
Administracions Públiques podran celebrar acords, pactes, convenis o 
contractes amb persones tant de Dret públic com Privat, sempre que no siguin 
contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de 
transacció i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen encomanat, 
amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que en cada cas prevegi la 
disposició que ho reguli. 
 
El Conveni de Col·laboració sorgeix d'un acord de voluntats, amb drets i 
obligacions per a ambdues parts que han de quedar clarament definides en el 
text del conveni. Quan el conveni suposi obligacions econòmiques per a aquest 
Ajuntament o afecti el volum dels seus ingressos s'ha de sotmetre a informe 
de la Intervenció municipal de Fons. 
 
Els convenis de col·laboració que subscrigui l'Administració amb persones 
físiques o jurídiques subjectes al dret privat no tenen la consideració de 
contractes administratius no hi serà d'aplicació, per tant, les previsions del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (art. 4.1.d) i Sentència del TS 4 
de juliol de 2003), entre d'altres). 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 86 de la LPACAP, són les normes 
aplicables a cada Administració les que regulen la competència per celebrar els 
convenis de col·laboració, corresponent en l'àmbit de la Administració Local, a 
l'Alcalde o al Ple, quan tracti sobre matèries de la seva respectiva 
competència.  
 
Examinat l'esborrany del Conveni de col·laboració entre la mercantil Castell de 
Santa Florentina, SLU, i aquest Ajuntament, amb l'objecte de regular els 
termes en que es duran a terme les visites guiades al castell de Santa 
Florentina durant els dies que es celebra la Fira Mercat Modernista de Canet de 
Mar (16 i 17 de setembre de 2017) i que consta en l'expedient, al qual 
s'adjunta la preceptiva Memòria justificativa, segons el parer de la tècnica que 
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subscriu, es compleixen els requisits regulats per la legislació estatal, incloent-
se en el seu contingut: 
 
a) Les entitats que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua 

cadascuna de les parts. 
b) La competència en què es fonamenta l’actuació de l’Administració. No es 

determina. 
c) El seu objecte i actuacions que s'acorden desenvolupar, consistents en 

establir els termes de la col·laboració entre la mercantil Castell de Santa 
Florentina, SLU per dur a terme les visites guiades al castell de Santa 
Florentina durant els dies que es celebra la Fira Mercat Modernista de 
Canet de Mar (16 i 17 de setembre de 2017). 

d) Les obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les 
parts, indicant la seva distribució temporal per anualitats i la seva 
imputació concreta al pressupost corresponent de conformitat amb el que 
preveu la legislació pressupostària. 

a) Conseqüències aplicables en cas d'incompliment del conveni, i criteris per 
a la determinació de les indemnitzacions procedents: No es determinen. 

b) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i 
dels compromisos de les parts: No es determinen. 

c) Modificació del conveni: No es preveu la seva modificació, en 
conseqüència, la seva modificació requerirà acord unànime de les parts. 

d) Termini de vigència del conveni, i la possibilitat de pròrroga.  
e) Supòsits d'extinció del conveni i la forma d'acabar les actuacions en curs 

per al supòsit d'extinció. No es determinen. 
f) Els òrgans i els procediments a què es sotmeten les diferències que puguin 

sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de 
la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu: No es 
determinen. 

 
TERCER .- Procediment a seguir  
 
A falta de previsió legal més concreta, el contingut del conveni s'ha d'ajustar 
al que regula els articles 47 i següents de la LRJSP. 
 
En el pressupost municipal s'han d'incloure les dotacions pressupostàries 
necessàries per fer front al corresponent despesa. La proposta de conveni s'ha 
de sotmetre a informe de la Intervenció municipal. 
 
Atès que l'eficàcia del conveni suposa la concurrència de voluntats entre 
aquest Ajuntament i la mercantil Castell de Santa Florentina, SLU, l'acord 
adoptat per l'òrgan municipal corresponent serà notificat a l’interessat a fi que 
procedeixi a la seva signatura, en el termini que s'estipuli. 
 
L'article 50.1 de la LRJSP exigeix que el conveni s'acompanyi amb caràcter 
preceptiu d'una memòria justificativa on s'analitzi la necessitat i oportunitat, el 
seu impacte econòmic, el caràcter no contractual de l'activitat en qüestió, així 
com el compliment del que preveu aquesta Llei. l'expedient que s'informa 
comprèn la corresponent Memòria justificativa amb el contingut mínim indicat. 
 
Els convenis es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts. 
Han de ser inscrits en el corresponent Registre electrònic d'òrgans de 
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cooperació i de convenis (art. 144.3 LRJSP). Prèviament, i amb caràcter 
facultatiu es podran publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
que correspondria a aquesta administració pública signant. 
 
Finalment, d'acord amb l'article 53.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
règim jurídic del Sector Públic -LRJSP-, dins dels tres mesos següents a la 
subscripció de qualsevol conveni en què els compromisos econòmics assumits 
superin els 600.000 euros, s'ha de remetre electrònicament al Tribunal de 
Comptes o òrgans extern de fiscalització de la comunitat autònoma, segons 
correspongui, en els termes recollits en la Resolució de 2 de desembre de 
2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord 
del Ple de 24 de novembre de 2016, pel qual s'aprova la instrucció relativa a 
la tramesa telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals 
dels celebrats per les entitats del sector públic local. 
 
És competent per aprovar el present conveni de col·laboració l’alcaldessa, de 
conformitat amb el que disposa l'article 21.s) de la LRBRL. 

 
CONCLUSIÓ 

 
En virtut de tot l’exposat la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’aprovació del conveni de col·laboració la mercantil Castell de Santa 
Florentina, SLU, amb l'objecte de regular els termes en que es duran a terme 
les visites guiades al castell de Santa Florentina durant els dies que es celebra 
la Fira Mercat Modernista de Canet de Mar (16 i 17 de setembre de 2017). 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i 
llevat d’error o omissió. 
 
Aquest és el meu informe que signo a Canet de Mar, a  27 de juliol de 2017. 
 
 
Vist l’informe d’Intervenció, signat en data 7 de setembre de 2017, que es 
transcriu a continuació: 
 
El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet 
de Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei 
d'Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 

INFORME DE FISCALITZACIÓ  

NÚM. 111 /2017 

(rectificatiu del 101/2017) 

ASSUMPTE: Conveni de col·laboració amb la Societat mercantil Castell de 
Santa Florentina, S.L.U., per realitzar visites guiades durant la Fira del 
mercat modernista de l’any 2017. 
 

I.- RELACIÓ DE FETS 
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S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la proposta d’acord per Junta de 
Govern: 

«PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb la Societat mercantil 
Castell de Santa Florentina S.L.U. per la realització de visites guiades durant la 
Fira modernista de l’any 2017 a Canet de Mar, segons text transcrit en la part 
expositiva. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.623,82 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 30 43110 22609 del pressupost per a l’exercici 
2017 (6357). 

TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 

QUART.- Notificar aquests acords a la Societat mercantil Castell de Santa Caterina 
S.L.U, a Intervenció i a Tresoreria a tots els efectes. 

No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui més 
convenient.» 

El present informe rectifica i substitueix el núm.101/2017, de 29 d’agost de 2017, 
en el qual s’ha detectat error material en el punt 4.1.tercer, i s’ha considerat 
necessari completar l’apartat V. 
 

II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 

 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la 
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 
básicos. 

B) Amb caràcter específic: 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, articles 6, 55 i 57. 
 Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 

a 53. 
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, articles 144 i ss. 
 Reglament d’Ores, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, articles 303 a 311. 
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III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el 
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les 
BEP estableix el següent: 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia 
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a 
la naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  

 En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de 
caràcter plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat 
en la normativa vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es 

recullen en la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres, mitjançant el qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 
152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte de l’exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics.  

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius 
en la tramitació dels expedients corresponents.  
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una 
altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels 
actes, documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, 
mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de 
verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el 
grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.  
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat 
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i 
conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les 
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i 
suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. 
S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, 
complint els requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i 
especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 
500/1990, de 20 d’abril.  
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós 
de la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable. 
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Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats 
en els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al 
president o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que 
estableixi la normativa vigent. 
En el cas dels convenis de col·laboració que contemplin obligacions econòmiques, 
les fases d'autorització (A) i disposició de la despesa (D) s'acumulen en fase AD. 
La competència per aprovar convenis de col·laboració, quan no comportin 
delegació de competències correspon a l’Alcalde-President, en virtut d’allò previst 
en l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
Això, sense perjudici de les delegacions que pugui efectuar segons allò previst en 
l’article 21.3 de la LRBL. 
En virtut del Decret d’Alcaldia 743/2015, de 19 de juny, modificat pel Decret 
1022/2017, de 28 d’agost, l’Alcaldia ha delegat la competència per «aprovació 
dels convenis de col·laboració que hagi de formalitzar aquest Ajuntament tant 
amb entitats de dret públic com amb subjectes de dret privat, així com els 
convenis que instrumentin la concessió d’una subvenció nominativa. 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses 
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són 
executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de 
documents fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en 
l’article 173.6 TRLHL. No aplicable. 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les 
despeses que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada.  
El present expedient, per raó de la seva naturalesa, es tramita mitjançant 
acumulació de fases AD. 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No 
aplicable. 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
Tractant-se de la subscripció de convenis de col·laboració amb altres entitats 
públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat:  
a) Que existeix informe del Servei Jurídic sobre el text del conveni. Consta en 
l’expedient informe jurídic emès per secretaria núm. 35/2017, de 28 de juliol, en 
el qual s’informa favorablement la tramitació del present expedient. 
b) Que existeix, en el seu cas, informe favorable del Ministeri d’Economia i 
Hisenda a que se refereix l’article 63 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2010. No aplicable. 
c) Que existeix, en el seu cas, informe favorable del Ministeri d’Economia i 
Hisenda a que es refereix l’article 58 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2011. No aplicable. 
En els expedients que pel seu contingut estiguessin inclosos en l’àmbit d’aplicació 
del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel 



S/Amn 

 
29 

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 

RDLeg. 3/2011, de novembre, o altres normes especials, el règim de fiscalització i 
els extrems addicionals que, en el seu cas, s’hagin de verificar, seran els 
mateixos que s’apliquin a la categoria de despesa corresponent. 
La proposta de conveni contempla la facturació, per part de la persona jurídica 
privada, d’un import per cadascuna de les visites guiades que s’efectuïn, la qual 
cosa es podria assimilar a un contracte de serveis culturals. No obstant això, 
l’import i la durada es corresponen als d’un contracte menor, els quals resten no 
subjectes a fiscalització prèvia segons article 219.1 del TRLHL. 
 

V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
Primer.- Es recorda a l’òrgan gestor que, sense perjudici de la tramitació 
simplificada dels contractes menors, caldrà observar els següents requisits i 
restriccions: 

a. L’adjudicatari haurà de ser empresari amb capacitat d’obrar i que compti 
amb habilitació professional necessària (article 138.3 del TRLCSP) 

b. El valor econòmic no podrà excedir els 50.000 euros, quan es tracti de 
contractes d’obres, ni els 18.000 euros en serveis i subministraments 
(art.138.3 TRLCSP) 

c. La seva durada no podrà excedir d’un any, ni podran ser objecte de 
prórroga (article 23.3 TRLCSP) 

d. Estan subjectes a les prohibicions per contractar recollides en article 60 i 
ss del TRLCSP. 

No consta en l’expedient informació que permeti verificar a) i d). 
 
Segon.- L’article 48.2 de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de 
Canet de Canet de Mar per l’exercici 2017, fent ús de la facultat prevista en 
l’article 219.2 del TRLHL, estableix que la funció interventora en matèria de 
despesa s’exercirà en règim de fiscalització prèvia limitada, i que aquesta es 
limitarà a verificar el compliment dels requisits mínims de l’article 219.2 TRLHL 
(existència de crèdit, compliment de regles aplicables a despeses plurianuals, i 
òrgan competent), més aquells considerats «essencials» en l’àmbit de l’exercici 
de la funció interventora per part de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, segons Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 (Resolució 
IGAE 2 de juny de 2008); que són els que han estat objecte de comprovació en 
l’apartat IV de l’informe. Segons es desprèn de l’article 219.2 TRLHL, els 
advertiments que hagi de formular la Intervenció ultra els extrems definits com 
«essencials», no tindran caràcter d’objecció fiscal, sinó «d’observació 
complementària» que «en cap cas» tindran caràcter suspensiu de la tramitació de 
l’expedient. Tot això sense perjudici que aquestes observacions motivin la inclusió 
de l’expedient fiscalitzat en la mostra d’actes que hagin de ser objecte de control 
ple posterior segons allò establert en l’apartat 3r de l’article 219 TRLHL. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
A la vista dels anteriors fonaments jurídics, s’emet informe favorable als efectes 
únics i exclusius del compliment dels requisits d’essencial comprovació que són 
aplicables d’acord amb el règim de fiscalització prèvia limitada establert en 
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l’article 48.2 de les Bases d’execució del pressupost, en virtut de l’article 219.2 
del TRLHL. 
Això, sense perjudici de les OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES formulades en 
l’apartat Vè, les quals es reiteren als efectes oportuns. 
 
En cas d’ésser aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització 
plena posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò 
previst en l'article 219.3 del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució 
del pressupost vigent. 
Aquest és el meu informe que signo a Canet de Mar, a  6 de setembre de 2017. 

 Vist i revisat el text del conveni el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CASTELL DE SANTA 
FLORENTINA PER REALITZAR LES VISITES GUIADES DURANT LA 
FIRA MERCAT MODERNISTA (2017) DE CANET DE MAR 
 
A Canet de Mar, a   d’agost de 2017 
 
REUNITS 
 
D’una part, Blanca Arbell Brugarola, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament 
de Canet de Mar actuant en nom i representació del mateix i, assistida per 
la secretaria acctal. Cristina Cabruja Sagré, que dóna fe de l’acte. 
 
D’altra part, el Sr. Nikita Rodomanov, de nacionalitat russa, amb passaport 
de la seva nacionalitat, domiciliat a Canet de Mar (08360), en el Castell de 
Santa Florentina, actuant com a apoderat de la societat mercantil Castell de 
Santa Florentina, S.L.U., propietària de la finca, amb C.I.F. B55161186 i 
domicili social a Canet de Mar (Barcelona), Av. Doctor Marià Serra, s/n, 
segons consta en el Registre Mercantil de Girona, al tom 2911, foli 72, full 
GI-54442.  
  
Es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar el present document,  
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que el Castell de Santa Florentina està catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 
en el Catàleg de Monuments i Conjunts Històrics i Artístics de Catalunya. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de 
Patrimoni Cultural Català (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és 
competent per fomentar l’accés de tots els ciutadans al Castell de Santa 
Florentina com a Bé Cultural d’Interès Nacional que és.    
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar és també competent en matèria 
de turisme i en la seva promoció d’acord amb la legislació que regula les 
administracions locals (Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i Text refós de la Llei 
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municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril) i que des de l’any 2008 organitza la Fira Mercat 
Modernista, projecte que va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer Canet 
de Mar com a municipi d’interès turístic i cultural vinculat amb la figura i 
obra de Lluís Domènech i Montaner.  
 
Quart.- Donat que durant la Fira Mercat Modernista s’ofereix al visitant la 
possibilitat de realitzar visites guiades al Castell de Santa Florentina, 
organitzades y gestionades des de l’Oficina de Turisme. 
 
Cinquè.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en consolidar 
la Fira Mercat Modernista per a promoure l’important patrimoni modernista 
que Lluís Domènech i Montaner va llegar al municipi, fent menció especial al 
Castell de Santa Florentina per a la promoció de la imatge de Canet de Mar 
como a referent del modernisme català.  
  
Que, per tant, convenen el present conveni i a tal efecte estableixen les 
següents 
 
CLÀUSULES 
 
1. Objecte  
 
És objecte d’aquest conveni establir els terminis que regularan l’accés de 
visitants al Castell de Santa Florentina, durant els dies que es celebra la Fira 
Mercat Modernista de l’any 2017 que, en l’edició d’aquest any, són el dies 
16 i 17 de setembre. 
 
2. Obligacions de les parts 
 
2.1. La societat Castell de Santa Florentina, S.L.U. es compromet a: 
 
1) Permetre l’accés al Castell als visitants que accedeixen en carrilet (tren 

petit), posat per l’organització de la Fira Mercat Modernista. Els grups 
seran d’unes 50 persones que es distribuiran en dos grups en el 
moment d’accedir al castell.  
 

2) Permetre l’accés als guies contractats per l’organització per acompanyar 
al grup, així com al personal de l’organització que ho requereix pel bon 
funcionament de les visites. 
 

3) Permetre l’accés, com a mínim, a les següents dependències: Jardí, 
Porta dels Lleons, Pati de Armes, escalinata i porxada pis superior, Saló 
del Tro, menjador, lavabo i habitació Alfons XIII. 
 

4) No realitzar altres activitats i/o esdeveniments durant els horaris de 
visites (de 9h a 20h) que impedeixen l’accés a dites dependències. 

 
4.2 L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a:  
 
1) Una vegada finalitzada la Fira Mercat Modernista, abonar als propietaris 

del Castell, l’import de 2,00 euros, IVA exclòs (2,42 euros amb IVA del 
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21% inclòs) per cada visitant que faci la visita guiada al Castell, fins a 
un màxim de 1.342,00 euros, IVA exclòs (1.623,82 euros amb IVA del 
21% inclòs). 
Els menors que no ocupin plaça en el carrilet no es comptabilitzaran 
com a visitant, a l'igual que les invitacions que es facin en concepte de 
protocol.  
El pagament d’aquest import es farà contra factura emesa per la 
Societat Castell de Santa Florentina, S.L.U. amb càrrec a la partida 
pressupostària 30 43110 22609.  
 

2) Adoptar totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat de tot 
el seu personal contractat, eximint a la societat Castell de Santa 
Florentina S.L.U. de qualsevol responsabilitat solidària o subsidiària que 
es derivi en aquest sentit.  
 

3) Amb la finalitat de garantir el compromís adquirit en l’apartat anterior, 
l’Ajuntament de Canet de Mar té subscrita una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil i danys per a la celebració de la Fira Mercat 
Modernista (2017). Aquesta pòlissa té una cobertura màxima per danys 
en béns de valors artístic fins a un capital assegurat de 30.000 euros 
per unitat.  
 

4) Donar el següent suport logístic per a la realització de les visites: 
a) Aplanar i regar la riera i zona de pàrquing, si es requereix degut 

a alguna rierada anterior a la celebració de la fira, i sempre amb 
el consentiment de tots els propietaris. 

b) Assumir la neteja, després de les visites de les dependències 
cedides. 

c) Aportar dos vigilants al castell durant l’horari de visites. Un 
vigilant acompanyarà els grups per evitar que la gent pugui 
accedir a altres dependències no autoritzades i, l’altra vigilant 
per controlar l’entrada al castell i no permetre l’accés a cap 
persona que no vagi amb el grup. Els vigilants estaran mitja hora 
abans de l’arribada del primer grup i marxaran una vegada surti 
el darrer carrilet. 

  
3. Incompliment del Conveni 
 
En cas que alguna de les parts incompleixi alguna de les clàusules d’aquest 
conveni, aquest quedarà resolt i sense efectes. 
 
4. Resolució del Conveni 
 
Seran altres causes de resolució del conveni: 

a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
b)Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos 

d’antelació. 
c) Les generals establertes a la legislació vigent. 
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5. Comissió de seguiment: 
 
A fi d’impulsar els objectius d’aquest conveni, es constituirà una comissió de 
seguiment que vetllarà pel seu correcte desenvolupament i establirà el 
programa de les actuacions necessàries per dur-lo a terme. La comissió es 
reunirà almenys un cop a l’any. La comissió estarà formada per: un 
representant de la Societat Mercantil Castell de Santa Florentina, S.L.U.  i 
un representant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
La comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin 
plantejar-se. Així mateix coneixerà dels possibles casos d’incompliment de 
les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i 
establirà les conseqüències aplicables en cas d’incompliment. 
 
6. Termini de vigència  
 
El present conveni te vigència durant els dies de celebració de la fira mercat 
modernista d’enguany, corresponent als dies 16 i 17 de setembre de 2017. 
 

    7. Interpretació i compliment del conveni 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la 
resolució i els efectes d’aquest conveni que no puguin ser resoltes d’acord 
amb el que es determina en el mecanisme de seguiment, vigilància i control 
que es crea a la clàusula cinquena, seran resoltes per la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat amb el que se ha exposat anteriorment, les parts 
firmen dues còpies del present conveni en el lloc i data indicats “ut supra.” 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb la Societat mercantil 
Castell de Santa Florentina S.L.U. per la realització de visites guiades durant la 
Fira modernista de l’any 2017 a Canet de Mar, segons text transcrit en la part 
expositiva. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.623,82 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 30 43110 22609 del pressupost per a l’exercici 
2017 (6357). 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a la Societat mercantil Castell de Santa 
Florentina S.L.U, a Intervenció i a Tresoreria a tots els efectes. 
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7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A LA INSTAL.LACIÓ DE NOU SUBMINISTRAMENT AL 
CARRER EMÍLIA DOMÈNECH NÚM. XX DE CANET DE MAR. 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 14 
de juliol de 2017 (núm. de registre 2017/4679) mitjançant la qual sol.licita 
llicència d’obres per a la instal.lació d’un nou subministrament al carrer Emília 
Domènech núm. xx de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 25 de juliol de 2017, i 
amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL   

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA D’OBRES PER NOU SUBMINISTRAMENT D’OBRES 

CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 

LOCALITZACIÓ: c/ Emília Domènech, XX 

 
En resposta a la seva sol·licitud:    

 
  
 
 
 

Vist el plànol i la resta de documentació presentada, la tècnica que subscriu l'informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i en 

les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 
95% P.M..  

4 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. S’haurà de col·locar la 
senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

5 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, mitjançant 
tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, de manera que 
tanquin totalment la zona de treball. 

6 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura 
circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció del 
paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització 
lluminosa en horari nocturn. 

7 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la 
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

8 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

9 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents per tal de no 
interrompre el tràfic de vehicles. 

10 Caldrà ubicar el nou suport a la zona de la vorera més propera possible de la façana de la 
finca per tal de permetre l’accessibilitat de les persones per la vorera. 

Ref.: SCE-565608 
Reg. Entr. 4678 
Data 14-07-2017 



S/Amn 

 
35 

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 

11 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis 
tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, telefonia i 
altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no 
perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a 
l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar. 

12 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es regulen 
les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 

13 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança de 60 

€ per a les obres executades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. al nostre municipi. 
15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

22,08 € (4% de 552€). 
16 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre 

d'acord amb els Tècnics Municipals i la Policia Local. 
18 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la 

que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 
19 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics municipals. 

L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics 
municipals 

20 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE 
PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la llicència, i 
que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans de compra del 
formigó. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 5 metres lineals i una durada de l’obra de 4 
dies. 
 

RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
114/2016, de 10 de febrer, de conformitat amb la proposa de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 
per a la instal.lació d’un nou subministrament al carrer Emília Domènech, núm. XX 
de Canet de Mar, amb els condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyera 
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municipal de data 25 de juliol de 2017 i que s’expressen al document de la 
llicència. 

SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60.-€ i s’han fet 
efectius l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per un import 
de 22,08.-€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21.-€ en 
concepte de taxes urbanístiques i 17,28.-€ en concepte d’ocupació de via pública. 

Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 
D’AGOST AL 2 DE SETEMBRE DE 2017 (números del 1013 al 1037)  
INI 

Num. Decret Data Títol 

DE1013/2017 28/08/2017 Aprovació nòmina mes d'agost 

DE1014/2017 28/08/2017 ORDENACIÓ PAGAMENTS ULTIMA QUINZENA 
AGOST 2017 

DE1015/2017 28/08/2017 TERRASSA ESTIU 2017 BAR MASSAMARE 

DE1016/2017 28/08/2017 APROVACIO RELACIÓ DE FRES. F/2017/40 
AD0+ 

DE1017/2017 28/08/2017 APROVACIÓ RELACIÓ DE FRES. F/2017/41 
FASE O 

DE1018/2017 28/08/2017 OVP amb parades d'artesania - Mares 
Malabaristes 

DE1019/2017 28/08/2017 APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES F/2017/8 

DE1020/2017 28/08/2017 MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 38/2017 

DE1021/2017 28/08/2017 Aprovació llistes definitives concurs oposició 
aux. administratiu 

DE1022/2017 28/08/2017 Modificació delegació de competències a la 
Junta de Govern Local 

DE1023/2017 28/08/2017 DECRET RECTIFICATIU 1008/2017 
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DE1024/2017 29/08/2017 Advertiment multes coercitives Eusebi Golart, 
13 (Col.legi Yglesias) 

DE1025/2017 29/08/2017 Contractació concert Orquestra de Cambra de 
l'Empordà. 

DE1026/2017 29/08/2017 Delegació de l'Alcaldia a la Junta de Govern 
Local de permís per a un stage 

DE1027/2017 29/08/2017 Festa aniversari nascuts al 1945 - Centre 
Parroquial 

DE1028/2017 30/08/2017 ORDENACIÓ PAGAMENT FACTURES RÀDIO 
CANET AGOST 2017 

DE1029/2017 30/08/2017 2N PAGAMENT ULTIMA QUINZENA AGOST  

DE1030/2017 31/08/2017 APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES F/2017/42 
FASE O- 

DE1031/2017 31/08/2017 APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES F/2017/44 

DE1032/2017 31/08/2017 APROVACIÓ FACTURES F/2017/3, RÀDIO 
CANET 

DE1033/2017 31/08/2017 2a. pròrroga vestuari brigada. 

DE1034/2017 31/08/2017 APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES F/2017/43 

DE1035/2017 31/08/2017 MODIFICACIÓ TRANSFERENCIES DE CRÈDITS 
37/2017 

DE1036/2017 31/08/2017 APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES F/2017/9-
RÀDIO CANET 

DE1037/2017 01/09/2017 Decret incoació exp. contractació 
subministrament semàfor foto rojo. 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
9.- 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 
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unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
NCLUSION_PLANTILLA] 
9.1.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONCESSIÓ DEMANIAL EXPLOTACIÓ BAR 
DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I ACTUALITZACIÓ CÀNON 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de setembre de 2011, va 
acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de 
Contractació en la reunió duta a terme el 30 d’agost de 2011, la concessió de 
domini públic per a l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports, al 
Sr. TPV, establint-se un cànon anual de 4.800 €. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2011 es va procedir a la formalització de 
l’esmentada concessió, establint-se en la clàusula tercera que la seva durada 
seria de 2 anys a comptar des de la data de formalització, tot preveient la 
possibilitat que es pogués anar prorrogant d’any en any fixant-se un termini 
màxim de 10 anys. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2013, va aprovar la 
pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2014. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2014, va aprovar la 2a 
pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2015. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2015, va aprovar la 
3a pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 31 d’agost de 2016, va aprovar la 4a 
pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins el 15 de setembre de 2017. 
  
Atès que en data 31 de juliol de 2017, el concessionari de l’explotació del bar ha 
sol·licitat que se li concedeixi una nova pròrroga d’aquesta concessió. 
 
Vist l’informe emès en data 1 d’agost d’enguany, pel tècnic municipal d’Esports, el 
qual es transcriu a continuació: 

 

“En relació a la pròrroga sol·licitada en la instància número 4934 el dia 31 de juliol 
del 2017 per TPV amb DNI xxxxxxx i domiciliat al carrer Borràs de Palau, XX sobre la 
concessió del bar del pavelló municipal donat el bon funcionament i compromís del 
concessionari és considera oportú exercir la pròrroga que ja s’establia en la 
contractació”. 
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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 la Tinença d’Alcaldia d’Esports, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló 
municipal d’esports prevista en la clàusula tercera del document de formalització, 
això és per un any, fins al 15 de setembre de 2018. 
 
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, la present concessió es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 16 
de setembre de 2011. 
 
TERCER.- Disposar que, en el moment que l’Institut Nacional d’Estadística 
publiqui l’IPC corresponent al setembre del 2017, es procedeixi a la revisió del 
cànon anual. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari, a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals a tots els efectes. 
 
CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. alcaldessa per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
10.- 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 18.15 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell Brugarola  


