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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 8 D'OCTUBRE DE 2020 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de poder donar compliment a la normativa 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:15 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

PERE XIRAU ESPARRECH 
 

ASSISTENTS 
 

LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, 
interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/37 ordinari 01/10/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets de data del 21 al 27 de setembre 2020 
2.1.2. Llibre Decrets segona quinzena setembre 2020 
 
2.2. Secretaria 
2.2.1. Adjudicació contracte redacció i actualització dels PAUs i actualització i implan-
tació DUPROCIM 
 
2.3. Medi Ambient 
2.3.1. Aprovació conveni boscos DIBA - Ass. Propietaris Montnegre Corredor 
  
3.Donar compte de resolucions judicials 
 
4.Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/37 ordinari 01/10/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 1 d’octubre de 2020 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. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 

 
2.1.1. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL DIA 21 AL 27 DE SETEMBRE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets de data 
del 21 al 27 de setembre de 2020: 
 
Codi Descripció Data 

resolució 

RESAL2020/1459 Decret convocatòria Ple ordinari 24092020 21/09/2020 

RESAL2020/1460 Decret INCOACIÓ civisme x 21/09/2020 

RESAL2020/1461 Decret designa advocat procediment 216_2020D 21/09/2020 

RESAL2020/1462 Decret AI 21_09 21/09/2020 

RESAL2020/1463 Decret aprovació factura certificació 13 Fund Garrofers 21/09/2020 

RESAL2020/1464 Resolució rectificació error material còmput criteris Cultura 
i Joventut 

21/09/2020 

RESAL2020/1465 Decret aprovació AD's relació Q_2020_20 21/09/2020 

RESAL2020/1466 Decret exp.20-222362 21/09/2020 

RESAL2020/1467 Decret Convocatòria JGL ordinària 24092020 22/09/2020 

RESAL2020/1468 Decret de nomenament de la Mesa 22/09/2020 

RESAL2020/1469 Decret exp.19-219085 22/09/2020 

RESAL2020/1470 Decret exp.20-225295 22/09/2020 

RESAL2020/1471 Decret d'incoació expedient contractació 22/09/2020 

RESAL2020/1472 Decret exp.109132 22/09/2020 

RESAL2020/1473 Decret INCOACIÓ gossos xxx 22/09/2020 
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RESAL2020/1474 Decret exp.110799 22/09/2020 

RESAL2020/1475 Decret exp.20-222669 22/09/2020 

RESAL2020/1476 Decret 1a Tinència indemnitzacions càrrecs electes 
setembre 2020 

22/09/2020 

RESAL2020/1477 Decret exp.20-224652 22/09/2020 

RESAL2020/1478 Decret exp.110507 22/09/2020 

RESAL2020/1479 Decret RR.exp.20-222254 22/09/2020 

RESAL2020/1480 Decret IMI 21_09 22/09/2020 

RESAL2020/1481 Decret PS 21_09 22/09/2020 

RESAL2020/1482 Decret RR exp.20-221908 22/09/2020 

RESAL2020/1483 Decret exp.105331 22/09/2020 

RESAL2020/1484 Decret exp.109144 22/09/2020 

RESAL2020/1485 Decret exp.20-224954 22/09/2020 

RESAL2020/1486 Decret 2a Tinència de l'Alcaldia 23/09/2020 

RESAL2020/1487 Decret requeriment esmena documentació presentada 23/09/2020 

RESAL2020/1488 Decret aprovació factures Barcelona Bus 23/09/2020 

RESAL2020/1489 Decret d'Alcaldia de transferència de crèdits MC 282020 23/09/2020 

RESAL2020/1490 Decret denegació llicència telefònica Av 23/09/2020 

RESAL2020/1491 Decret denegació llicència Telefònica Quirze Planet 1 23/09/2020 

RESAL2020/1492 Decret denegació llicència Telefònica Pompeu Fabra 19 23/09/2020 

RESAL2020/1493 Decret inici expedient 23/09/2020 

RESAL2020/1494 Decret aprovació despeses no pressupostàries fase PMP, 
Demarcació de Costes 

23/09/2020 

RESAL2020/1495 Decret INCOACIÓ civisme Fx 23/09/2020 

RESAL2020/1496 Decret INCOACIÓ civisme xV 23/09/2020 

RESAL2020/1497 Decret INCOACIÓ civisme Px 23/09/2020 

RESAL2020/1498 Decret INCOACIÓ civisme x 23/09/2020 

RESAL2020/1499 Decret INCOACIÓ civisme xC 23/09/2020 

RESAL2020/1500 Decret INCOACIÓ civisme xC 23/09/2020 

RESAL2020/1501 Decret AI 23_09 24/09/2020 

RESAL2020/1502 Decret incoació sancionador escombraries 24/09/2020 

RESAL2020/1503 Decret incoació sancionador residus 24/09/2020 

RESAL2020/1504 Decret incoació sancionador residus 24/09/2020 

RESAL2020/1505 Decret sancionador escombraries 24/09/2020 

RESAL2020/1506 Decret incoació sancionador residus 24/09/2020 

RESAL2020/1507 Decret incoació sancionador residus 24/09/2020 
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RESAL2020/1508 Decret incoació sancionador escombraries 24/09/2020 

RESAL2020/1509 Decret inici expedient concessió drets funeraris sobre 
columbaris 

24/09/2020 

RESAL2020/1510 Decret incoació sancionador residus 24/09/2020 

RESAL2020/1511 Decret reconeixement antiguitat Escola Bressol 24/09/2020 

RESAL2020/1512 Resolució sol licitud subvenció desamiantat carrer 
Clausell 

24/09/2020 

RESAL2020/1513 Decret incoació sancionador residus 24/09/2020 

RESAL2020/1514 Decret resolució sancionador escombraries 24/09/2020 

RESAL2020/1515 Decret incoació sancionador escombraries 24/09/2020 

RESAL2020/1516 Decret contractació servei suport valoració llocs de treball 25/09/2020 

RESAL2020/1517 Decret baixa parades 20 i 21 Mercat municipal 25/09/2020 

RESAL2020/1518 Decret d’incoació del servei de manteniment 
d'instal·lacions municipals 

25/09/2020 

RESAL2020/1519 Decret targeta d'aparcament 25/09/2020 

RESAL2020/1520 Resolució estimatòria ulleres 25/09/2020 

RESAL2020/1521 Decret targeta d'aparcament 25/09/2020 

RESAL2020/1522 Decret prorroga termini formular plec de càrrecs 25/09/2020 

 
 
2.1.2. LLIBRE DECRETS SEGONA QUINZENA SETEMBRE 2020 
 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes de setembre  de 2020. 
 
 
2.2. Secretaria 

 
 
2.2.1. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE REDACCIÓ, IMPLANTACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 
PLANS D’AUTOPROTECCIÓ D’ACTIVITATS ORGANITZADES PER 
L’AJUNTAMENT I DEL DUPROCIM 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juliol d’enguany, va acordar incoar 
expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat, del servei de redac-
ció, implantació i actualització de plans d’autoprotecció d’activitats organitzades per 
l’Ajuntament i del DUPROCIM, amb un pressupost base de licitació de 32.863,60 €, 
IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 5.703,60 €, per a tota la durada inicial del con-
tracte, això és de 2 anys. 
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La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la 
Corporació en data 24 de juliol de 2020. 
 
Segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 14 d’agost d’enguany, 
durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les proposicions següents: 
 

1. Eurocontrol, SA   lot 1  
2. Enric Gibert    lots 1 i 2  
3. AMB Vectors, SL   lots 1 i 2  
4. ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL,  lot 2 
5. AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL  lots 1 i 2 
6. Peradejordi Proyectos e Informes, SL,  lots 1 i 2  
7. Arum Consultoria Ambiental, SLU,  lots 1 i 2  
8. Bureu Veritas Inspección y Testing, SLU lot 1 
9. Pablo Carulla Fuentes,   lot 1  

 
Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 21 d’agost d’enguany, la 
transcripció literal de la qual és la següent: 
 
“ACTA D’OBERTURA, QUALIFICACIÓ I VALORACIÓ, SI S’ESCAU, DELS SOBRES PRE-
SENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE REDACCIÓ, IM-
PLANTACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ D’ACTIVITATS ORGA-
NITZADES PER L’AJUNTAMENT I DEL DUPROCIM 
 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 21/08/2020 
Horari:              9 h 
Hi assisteixen:  Maria Assumpta Revoltós Vaquer, presidenta 
 Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura 
 Cristina Cabruja Sagré, interventora acctal. 
 Dolors Puig Gómez, secretària acctal. 

Imma Umbert Hugas, que actua com a secretària de la Mesa de Contracta-
ció 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. En data 17 d’agost d’enguany la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a l’obertura 
dels sobres presentats per a la contractació del servei de redacció, implantació i actualització 
de plans d’autoprotecció d’activitats organitzades per l’ajuntament i del DUPROCIM. Una vega-
da es va accedir a l’eina Sobre Digital es va comprovar que, pel que fa a la proposta presenta-
da pel licitador Enric Gibert Fiblà, hi constava un missatge conforme el resum de l’oferta pre-
sentada tenia alguna signatura que no era vàlida. 
 
La Mesa de Contractació va acordar atorgar un termini de 3 dies naturals a l’esmentat licitador 
per tal que aportés tota la documentació presentada signada digitalment amb una signatura 
vàlida. En la mateixa data el licitador Enric Gibert Fiblà va presentar a través del perfil de con-
tractant la documentació requerida. 
 
2. Objecte de la sessió és l’obertura dels sobres presentats per a la contractació del servei de 
redacció, implantació i actualització de plans d’autoprotecció d’activitats organitzades per 
l’ajuntament i del DUPROCIM, per a la seva qualificació i valoració, si s’escau. 
 
3. Seguidament la secretària acctal. procedeix a l’obertura de les ofertes presentades per tots 
els licitadors per l’ordre de presentació segons el registre d’entrada. 
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Un cop oberts tots els sobres hi comprovades les declaracions responsables es constata que 
tots els licitadors han aportat  la documentació exigida pel plec de clàusules administratives 
particulars.  
 
4. A continuació la secretària acctal procedeix a la lectura de les ofertes presentades per tots 
els licitadors per ordre de presentació de les ofertes en els termes següents: 
 
Lot 1 
 
Eurocontrol, SA 
 
Tipologia de Pla Actualització 

Pla existent 
Punts Redacció 

nou Pla 
Punts 

PAU tipus A 531,25 € 17,33 935,00 € 3,16 
PAU tipus B 420,75 € 17,38 760,75 € 3,16 
PAU tipus C 361,25 € 3,15 760,75 € 3,16 
PAU tipus D 420,75 € 3,16 760,75 € 3,16 
PAU tipus E 297,50 € 11,93 ----- ---- 
PAU tipus F 531,25 € 5,51 935,00 € 3,16 
 
Títol Director de 
Seguretat 

Punts 

No 0 
 
Enric Gibert 
 
Tipologia de Pla Actualització 

Pla existent 
Punts Redacció 

nou Pla 
Punts 

PAU tipus A 625,00 € 0 1.100,00 € 0 
PAU tipus B 495,00 € 0 895,00 € 0 
PAU tipus C 425,00 € 0 895,00 € 0 
PAU tipus D 495,00 € 0 895,00 € 0 
PAU tipus E 350,00 € 0 ----- ---- 
PAU tipus F 625,00 € 0 1.100,00 € 0 
 
Títol Director de 
Seguretat 

Punts 

Sí 6 
 
AMB Vectors, SL 
 
Tipologia de Pla Actualització 

Pla existent 
Punts Redacció 

nou Pla 
Punts 

PAU tipus A 519,00 € 19,60 913,00 € 3,58 
PAU tipus B 411,00 € 19,60 743,00 € 3,58 
PAU tipus C 353,00 € 3,56 743,00 € 3,58 
PAU tipus D 411,00 € 3,57 743,00 € 3,58 
PAU tipus E 291,00 € 13,41 ----- ---- 
PAU tipus F 519,00 € 6,24 913,00 € 3,58 
 
Títol Director de 
Seguretat 

Punts 

No 0 
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AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL 
 
Tipologia de Pla Actualització 

Pla existent 
Punts Redacció 

nou Pla 
Punts 

PAU tipus A 506,00 € 22 891,00 € 4 
PAU tipus B 401,00 € 22 725,00 € 4 
PAU tipus C 344,00 € 4 725,00 € 4 
PAU tipus D 401,00 € 4 725,00 € 4 
PAU tipus E 284,00 € 15   
PAU tipus F 506,00 € 7 891,00 € 4 
 
Títol Director de 
Seguretat 

Punts 

No 0 
 
Peradejordi Proyectos e Informes, SL 
 
Tipologia de Pla Actualització 

Pla existent 
Punts Redacció 

nou Pla 
Punts 

PAU tipus A 531,00 € 17,38 988,00 € 2,14 
PAU tipus B 420,00 € 17,55 805,00 € 2,12 
PAU tipus C 403,00 € 1,09 850,00 € 1,06 
PAU tipus D 470,00 € 1,06 850,00 € 1,06 
PAU tipus E 315,00 € 7,95 ----- ---- 
PAU tipus F 593,00 € 1,88 1.045,00 € 1,05 
 
Títol Director de 
Seguretat 

Punts 

Sí 6 
 
ARUM Consultoria Ambiental, SLU 
 
Tipologia de Pla Actualització 

Pla existent 
Punts Redacció 

nou Pla 
Punts 

PAU tipus A 560,00 € 12,02 935,00 3,16 
PAU tipus B 440,00 € 12,87 800,00 € 2,24 
PAU tipus C 400,00 € 1,23 800,00 € 2,24 
PAU tipus D 450,00 € 1,91 800,00 € 2,24 
PAU tipus E 310,00 € 9,09 ----- ---- 
PAU tipus F 560,00 € 3,82 935,00 € 3,16 
 
Títol Director de 
Seguretat 

Punts 

No 0 
 
Bureu Veritas Inspección y Testing, SLU 
 
Tipologia de Pla Actualització 

Pla existent 
Punts Redacció 

nou Pla 
Punts 

PAU tipus A 594,00 € 5,73 1.020,00 1,53 
PAU tipus B 420,00 € 17,55 840,00 € 1,29 
PAU tipus C 360,00 € 3,21 840,00 € 1,29 
PAU tipus D 420,00 € 3,19 840,00 € 1,29 
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PAU tipus E 300,00 € 11,36 ----- ---- 
PAU tipus F 594,00 € 1,82 1.020,00 € 2,30 
 
Títol Director de 
Seguretat 

Punts 

Sí 6 
 
Pablo Carulla Fuentes 
 
Tipologia de Pla Actualització 

Pla existent 
Punts Redacció 

nou Pla 
Punts 

PAU tipus A 575,00 € 9,24 980,00 € 2,30 
PAU tipus B 450,00 € 10,53 805,00 € 2,12 
PAU tipus C 390,00 € 1,73 805,00 € 2,12 
PAU tipus D 450,00 € 1,91 805,00 € 2,12 
PAU tipus E 315,00 € 7,95 ----- ---- 
PAU tipus F 575,00 € 2,94 980,00 € 2,30 
 
Títol Director de 
Seguretat 

Punts 

No 0 
 
PUNTUACIÓ TOTAL 
 

Empresa Puntuació  

Eurocontrol, SA 74,3 

Enric Gibert  6,0 

AMB Vectors, SL 83,9 

AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL 94,0 

Peradejordi Proyectos e Informes, SL 60,3 

Arum Consultoria Ambiental, SLU 54,0 

Bureu Veritas Inspección y Testing, SLU 55,8 

Pablo Carulla Fuentes 45,3 
 
 
Lot 2 
 

Empresa Oferta % Baixa Puntuació 

Enric Gibert     2.500,00 €  0,00% 0,00 

AMB Vectors, SL    2.075,00 €  17,00% 89,47 

ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL    2.250,00 €  10,00% 52,63 

AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL    2.025,00 €  19,00% 100,00 

Peradejordi Proyectos e Informes, SL    2.246,00 €  10,16% 53,47 

Arum Consultoria Ambiental, SLU    2.050,00 €  18,00% 94,74 
 
5. A la vista de l’anterior, la Mesa de contractació acorda, per unanimitat:  
 

 Requerir a AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL, per tal que aporti la documen-
tació indicada al punt U del quadre de característiques específiques del plec de clàusu-
les administratives particulars i, en cas que l’aporti dins de termini, proposar a l’òrgan 
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de contractació l’adjudicació del lot 1 del contracte per a la prestació del servei de re-
dacció, implantació i actualització de plans d’autoprotecció d’activitats organitzades per 
l’ajuntament i del DUPROCIM a AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL, en ser 
l’oferta amb millor relació qualitat-preu i ajustar-se la seva oferta al que es disposa al 
plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeixen 
el present contracte. 

 Requerir a AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL per tal que aporti la documenta-
ció indicada al punt U del quadre de característiques específiques del plec de clàusules 
administratives particulars i, en cas que l’aporti dins de termini, proposar a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació del lot 2 del contracte per a la prestació del servei de redac-
ció, implantació i actualització de plans d’autoprotecció d’activitats organitzades per 
l’ajuntament i del DUPROCIM a AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL, en ser 
l’oferta amb millor relació qualitat-preu i ajustar-se la seva oferta al que es disposa al 
plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeixen 
el present contracte. 
 

Essent les 10:38 hores es dona per finalitzat el present acte.” 
 
Atès que la mercantil AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL, ha aportat tota la 
documentació administrativa exigida pel plec de clàusules administratives particulars 
per tal de poder ser adjudicatari del contracte, i ha dipositat, en metàl·lic, a la 
Tresoreria municipal, una garantia definitiva per import de 1.233,00 € per al lot 1 i 
101,25 € per al lot 2 . 
 
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. 2019/1041, de 18 de juny. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa 
l’article 150.3 LCSP, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar el lot 1 (redacció i actualització de plans d’autoprotecció) del 
contracte per a la prestació del servei de redacció, implantació i actualització de plans 
d’autoprotecció d’activitats organitzades per l’Ajuntament i del DUPROCIM, a la 
societat AMF Enginyeria i Consultoria, SL, amb CIF núm. B64524184, amb subjecció 
al PCAP i PPTP i a l’oferta presentada pel propi licitador, en base als següents preus 
unitaris: 
 

Tipologia de Pla Actualització Pla existent Redacció nou Pla 
PAU tipus A 506 € 891 € 
PAU tipus B 401 € 725 € 
PAU tipus C 344 €   725 € 
PAU tipus D 401 € 725 € 
PAU tipus E 284 € --- 
PAU tipus F 506 € 891 € 

 
El volum màxim de facturació per a cada any serà de 12.330,00 euros, IVA exclòs, el 
qual puja la quantitat de 2.589,30 euros.  
 
Cal tenir en compte que l’import total del contracte serà aquell que correspongui als 
PAUs redactats o actualitzats d’acord amb el preu unitari adjudicat. En aquest sentit la 
facturació presentada a la fi del període contractual podria representar una quantitat 
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inferior a la màxima inicialment prevista. Aquest fet no donarà dret a l’adjudicatària a 
cap tipus d’indemnització. 
 
Segon.- Adjudicar el lot 2 (actualització i implantació del DUPROCIM) del contracte 
per a la prestació del servei de redacció, implantació i actualització de plans 
d’autoprotecció d’activitats organitzades per l’Ajuntament i del DUPROCIM, a la 
societat AMF Enginyeria i Consultoria, SL, amb CIF núm. B64524184, pel preu cert de 
2.025,00 €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 425,25 €, per a tota la durada inicial 
del contracte, això és 2 anys, amb subjecció al PCAP i PPTP i a l’oferta presentada pel 
propi licitador. 
 
Tercer.-  Aquest contracte iniciarà l’endemà de la seva formalització i tindrà una dura-
da de 2 anys. A la durada inicial es podrà afegir, per mutu acord de les parts, i sempre 
de forma expressa, una pròrroga de dos (2) anys més. En cap cas, la durada del con-
tracte, incloses les pròrrogues podrà excedir de 4 anys. 
 
Quart.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a respon-
sable del contracte l’enginyera municipal. Les seves funcions seran les següents: 
 

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes i condicions contractuals. 
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada. 
- Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte. 
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar. 

 
Cinquè.- L’equip responsable que es destinarà a la prestació d’aquest servei serà el 
següent: 
 

- Miguel Navarro Martínez, enginyer tècnic industrial 
- Alberto Navarro Arias, enginyer tècnic industrial 

 
Sisè.- Disposar la despesa de 1.603,25 € pel que fa al lot 1, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria núm. 43 13300 22701 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2020 
(Doc. D núm. 220200011621) 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu pren en concret: 
 

 Exercici 2021: 16.144,43, dels quals 14.919,30 € pertanyen al lot 1 i 1.225,13 € 
al lot 2 

 Exercici 2022: 14.541,81, dels quals 13.316,05 pertanyen al lot 1 i 1.225,12 € al 
lot 2. 

 
Doc. D nº 220209000027 (Lot 1) i 220209000028 (Lot 2) 
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Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del 
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per als esmentats 
exercicis, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Setè.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que es 
publiqui en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vuitè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i a la res-
ponsable del contracte. 
 
Novè.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de formalitzar el 
contracte. 
 
Desè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant per 
requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte, com per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
 
2.3. Medi Ambient 

 
2.3.1. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, DIVERSOS AJUNTAMENTS (ENTRE ELS QUALS ES TROBA CA-
NET DE MAR) I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I DEL COR-
REDOR 

 
 
Fets: 
 
Atès que els incendis forestals són una amenaça real i constant pel territori dels muni-
cipis de la Província de Barcelona.  

Atès que els boscos mediterranis presenten, a gran part de la seva superfície, un estat 
d’abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles a patir amb 
major intensitat els efectes de les pertorbacions naturals i el canvi climàtic. 

Atès que el 53% del territori de Canet de Mar és forestal, d’acord amb la taula detalla-
da a la pàgina 18 del present conveni. I que l’Ajuntament de Canet de Mar és propieta-
ri de diverses finques forestals. 

Atès que els ajuntaments tenen atribuïdes competències sobre prevenció i extinció 
d’incendis, així com en matèria de protecció del medi, d’acord amb el que preveu la 
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de me-
sures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat im-
mediata amb la trama urbana i 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. 

Atès que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es pre-
veu a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local. 

Atès que les Associacions de Propietaris Forestals són entitats privades, amb persona-
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litat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que tenen com a objectiu principal pro-
moure la gestió forestal sostenible a les finques dels seus associats. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar en data 30 de novembre 
de 2017 l’adhesió a l’Associació de Propietaris del Montnegre i del Corredor. 

Vista l’aprovació de la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 12/07/2020 i 
mitjançant decret amb núm. de registre 6834, de la minuta del conveni de col·laboració 
a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys 
de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars 
del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavane-
res, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant 
Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i 
l’Associació de propietaris del Montnegre i del Corredor. 

Atès que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar considera oportú 
conveniar amb la Diputació de Barcelona, la resta d’Ajuntaments signants i 
l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i del Corredor, la col·laboració per 
a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica. 

Vist l’informe de la tècnica municipal de Medi Ambient, que consta a l’expedient. 

Vist l’informe jurídic de la secretària, que consta a l’expedient. 

Vist el conveni a signar amb la Diputació de Barcelona, la resta d’Ajuntaments signants 
i l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor, que consta a 
l’expedient i a l’annex d’aquesta proposta. 
 
 
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. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, 
Calella, Canet de Mar, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, 
Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa 
Susanna, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i l’Associació de propietaris del 
Montnegre i del Corredor per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment 
de la gestió forestal estratègica. 
 
Segon.- Designar el Regidor de Medi Ambient com a representant de la Comissió de 
Seguiment prevista al present conveni i a la tècnica de medi ambient com a substituta.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris 
del Montnegre i del Corredor a tots els efectes.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a Intervenció i Secretaria.  
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ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCE-
LONA, ELS AJUNTAMENTS D’ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT, CALDES 
D’ESTRAC, CALELLA, CANET DE MAR, DOSRIUS, FOGARS DE LA SELVA, LLI-
NARS DEL VALLÈS, MALGRAT DE MAR, MATARÓ, PALAFOLLS, PINEDA DE 
MAR, SANT ANDREU DE LLAVANERES, SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, SANT 
CELONI, SANT ISCLE DE VALLALTA, SANT POL DE MAR, SANT VICENÇ DE 
MONTALT, SANTA SUSANNA, TORDERA, VALLGORGUINA, VILALBA SASSERRA 
I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR PER A 
LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS  MITJANÇANT EL FOMENT DE LA 
GESTIÓ FORESTAL ESTRATÈGICA  
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l'Àrea d'Infraes-
tructures i Espais Naturals, l'Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell, facultat pel Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, sobre nomenaments i delegació de competències i atribu-
cions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), assistit pel se-
cretari delegat, el Sr. Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència núm. 2446/20, de data 13 de març de 2020 (publicat en el 
BOPB de 16 de març de 2020). 
 
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR representat per I‘alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. 
Annabel Moreno Nogué, assistida per la secretària de la Corporació, Sra. Amparo Martín 
Muyo. 
 
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. Josep 
Sànchez Camps, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. M. Carmen Gómez 
Muñoz-Torrero. 
 
AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC representat per I‘alcaldessa presidenta, Il·lma. 
Sra. Rosa Pou Baró, assistida pel secretari de la Corporació, Sr. Manuel Ramal Mata. 
 
AJUNTAMENT DE CALELLA representat per I‘alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. 
Montserrat Candini Puig, assistida per la secretària de la Corporació, Sra. Mercè Oliva 
Mena Cerdà. 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR representat per I‘alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. 
Blanca Arbell Brugarola, assistida per la secretària de la Corporació, Sra. Clara Pérez 
González. 
 
AJUNTAMENT DE DOSRIUS representat per I‘alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. Sílvia 
Garrido Galera, assistida pel secretari de la Corporació, Sr. Sergi de Diego Mas. 
 
AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. 
Josep Vilà Camps, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Carles Mitja Sarvise. 
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AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. 
Martí Pujol Casals, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Maria Neus Puig 
Casademunt. 
 
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR representat per I‘ alcalde president, Il·lm. Sr. 
Joan Mercader Carbó, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Emili Tapis Sola. 
 
AJUNTAMENT DE MATARÓ representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. David Bote Paz, 
assistit per la secretària de la Corporació, Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona. 
 
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. Francesc 
Alemany Martínez, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Joan Ignasi Carles 
Ledesma. 
 
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. Xavier 
Amor Martín, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Emili Tapias Sola. 
 
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES representat per I‘alcalde 
president, Il·lm. Sr. Joan Mora Buch, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Josep Lluis 
Valentin Martinez. 
 
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA representat per I‘alcalde president, 
Il·lm. Sr. Albert Pla Besolí, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. M. Teresa 
Gisbert Coll. 
 
AJUNTAMENT DE SANT CELONI representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. Raül 
Garcia Ramírez, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Sergi Ribas Beltran. 
 
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA representat per I‘alcalde president, Il·lm. 
Sr. Eduard Turon Mainat, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Montserrat 
Montellà Jordana. 
 
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. 
Albert Zanca Brossa, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Lidia Sagristà Vilà. 
 
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT representat per I‘alcalde president, 
Il·lm. Sr. Javier Sandoval Carrillo, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Cristina 
Marín Carcassona. 
 
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. Joan 
Campolier Montsant, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Francesc Ortiz Amat. 
 
AJUNTAMENT DE TORDERA representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. Joan Carles 
Garcia Cañizares, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Marta Portella Nogué. 
 
AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. Joan 
Mora Alsina, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Macarena Lupón Lorente. 
 
AJUNTAMENT DE VILALBA SASSERRA representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. 
Joan Pons Fiori, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Josep Muntal Julià. 
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ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR representada 
pel president, Sr. Jordi Espar Gasset. 
 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. Els incendis forestals són una amenaça real i constant pel territori dels municipis 
de la Província de Barcelona, que causen anualment greus danys a persones, 
bens i al medi ambient. 

 
II. Els boscos mediterranis presenten, a gran part de la seva superfície, un estat 

d'abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles a patir 
amb major intensitat els efectes de les pertorbacions naturals i el canvi climàtic. 

 
III. Aquesta realitat provoca que en bona mesura, a la superfície forestal de la 

província de Barcelona sigui necessari promoure, estimular i potenciar les 
activitats agràries, per tal de transformar de manera global el paisatge i prevenir 
els efectes de les pertorbacions naturals, millorar l'estat dels nostres boscos, la 
conservació de la biodiversitat i l’equilibri territorial. 

 
IV. Les Associacions de Propietaris Forestals són entitats privades amb personalitat 

jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, emparades en la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, 
molt esteses i arrelades en el territori de la demarcació de Barcelona, i que tenen 
com a objectiu principal promoure la gestió forestal sostenible a les finques dels 
seus associats.   

 
V. Més del 80 % dels terrenys forestals de la demarcació de Barcelona estan en 

mans de propietaris privats, amb un greu problema d’atomització i una creixent 
desvinculació de l’activitat primària. En aquest context, les Associacions de 
Propietaris Forestals tenen un paper fonamental en l’organització d’una part 
important de la propietat privada, el que facilita la gestió forestal de les comarques 
de Barcelona i, per tant, la reducció dels perills relacionats amb els incendis 
forestals dels boscos no gestionats. 

 
VI. Els ajuntaments tenen atribuïdes competències sobre prevenció i extinció 

d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que 
preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els 
articles 2 i 4.4 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana. l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós 
de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat 
per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.  

 
VII. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures 

addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones 
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forestals del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.  

 
VIII. La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 

cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local. 

 
IX. L’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, a través 

de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i 
Desenvolupament Agrari, en la seva funció d’assistència als ajuntaments en la 
prevenció dels incendis forestals, té encarregat el disseny d'estratègies i sistemes 
per a la prevenció municipal d'incendis forestals i la restauració i valoració d'àrees 
forestals degradades. L’objectiu és dotar als municipis d’eines per fer-los més 
resistents i resilients als incendis forestals i altres pertorbacions naturals, 
agreujades pel canvi climàtic, i garantir així la seguretat de les persones, els bens 
i la constant prestació de serveis ecosistèmics que proporcionen els boscos als 
seus habitants.  

 
X. La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció 

Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari desenvolupa, des de 
l'any 1999, una línia de suport als municipis en matèria de gestió forestal per a la 
restauració de zones afectades per pertorbacions naturals i per a la prevenció 
d'incendis forestals. 

 
XI. Atès que durant els anys 2004, 2005 i 2006, es van signar convenis de 

col·laboració anuals que aprovaven programes anuals extraordinaris per a la 
redacció d’un Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de 
Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor. Que en data 9 de gener del 
2007 es va signar el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, els ajuntaments d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars 
del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, 
Vallgorguina i Vilalba Sasserra i l’Associació de Propietaris Forestals del 
Montnegre i del Corredor per a l’execució d’un Pla Marc de Restauració i Millora 
Forestal. Que dit Pla Marc s’ha anat executant a través de Programes Anuals. 
 

XII. Que la Diputació de Barcelona ha elaborat, a petició dels ajuntaments implicats i 
l’Associació de propietaris del Montnegre i del Corredor la identificació de les 
zones estratègiques de gestió forestal per a la prevenció d’incendis forestals amb 
l'objectiu de concretar els treballs necessaris a realitzar en aquestes zones. 
 

XIII. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i 
que la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és necessària, valuosa i eficaç. 
És per això que les parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la 
formalització d’un conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació 
que permeti aconseguir resultats positius. 
 

XIV. Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona, de data 12 de juliol de 2020. 
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Per tot això, els ens participants, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
 

PACTES 
 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és el d’establir els mecanismes de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes 
d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Malgrat 
de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, 
Santa Susanna, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i l’Associació de propietaris 
del Montnegre i del Corredor per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el fo-
ment de la gestió forestal estratègica en l’àmbit dels municipis signants. 
 
Els objectius principals del present conveni, són entre d’altres: 
 

1. Reduir el risc de grans incendis forestals i l’afectació d’aquests a persones i 
bens mitjançant actuacions que modifiquin el model de combustible en Àre-
es de Gestió Prioritària. 

2. Restaurar les zones forestals afectades per incendis i altres pertorbacions. 
3. Impulsar les iniciatives en el territori que directa o indirectament ajudin a 

trencar la continuïtat forestal del paisatge i a reduir la carrega de combusti-
ble. 

4. Millorar l’adaptació dels espais agroforestals als efectes del canvi climàtic. 
 
Aquests objectius són de mutu interès per les parts, perquè ni la Diputació de Barcelo-
na, ni els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, Ca-
net de Mar, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, 
Palafolls, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant 
Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susan-
na, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra ni l’Associació de propietaris del Montne-
gre i del Corredor poden desplegar aquest conveni de forma unilateral. La Diputació de 
Barcelona perquè no coneix o no té accés directe a la propietat forestal privada, majo-
ritària a la zona de l’àmbit del conveni, els Ajuntaments signants i l’Associació de pro-
pietaris del Montnegre i del Corredor perquè no tenen la capacitat i especialització tèc-
nica necessària per a la implementació de treballs silvícoles en el marc de  la gestió 
forestal estratègica per a la prevenció d’incendis forestals. 
 
Aquest conveni de col·laboració es desenvolupa mitjançant l’elaboració i aprovació 
dels corresponents Programes Anuals d’Actuacions per les Àrees de Gestió Prioritària 
detallades a l’Annex 1 i 3 d’aquest conveni. Les actuacions a realitzar per a la imple-
mentació d’aquestes Àrees de Gestió Prioritària així com per a la restauració de zones 
forestals afectades per incendis i altres pertorbacions, es detallen a l’Annex 2. 
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Segon.- Compromisos de les parts 
 
Els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, Ca-
net de Mar, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Mata-
ró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, San-
ta Susanna, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra es comprometen a: 
 
Divulgar els treballs objecte del conveni entre els propietaris forestals del municipi faci-
litant informació detallada als interessats que ho sol·licitin i realitzar convocatòries de 
reunions informatives als propietaris forestals del municipi.  
 
Posar a disposició dels signants del conveni, equipaments públics, mobiliari i equips 
per tal de realitzar reunions i altres formes de comunicació de les accions objecte del 
conveni, d’acord amb les possibilitats municipals i dins de la programació corresponent 
 
Posar a disposició personal per l’organització de reunions i actes informatius en l’àmbit 
dels respectius municipis.  
 
Posar a disposició els mitjans locals públics de comunicació per tal de difondre les 
accions objecte del conveni i convocar sessions informatives. 
 
Col·laborar en l’obtenció de permisos i llicencies necessaris per a l’execució de les 
accions objecte del conveni, especialment en aquells que siguin de competència muni-
cipal. 
 
Elevar al ple de l’ajuntament les propostes d’exempció o de bonificació de pagament 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que gravi les actuacions previs-
tes en el conveni i en els corresponents Programes Anuals d’Actuacions, quan el sub-
jecte passiu sigui alguna de les entitats signants d’aquest conveni, i que siguin suscep-
tibles de ser declarades exemptes o bonificades de conformitat amb allò establert a la 
legislació sectorial, tributària i a les Ordenances Fiscals. 
 
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni. 
 
Finançar els Programes Anuals d’Actuacions en la mesura que ho permeti la seva dis-
ponibilitat pressupostària anual. 
 
Promoure en els equipaments públics municipals l’ús preferent de la biomassa forestal 
procedent de les Àrees de Gestió Prioritària definides en l’annex 3 del conveni, com a 
font d’energia tèrmica. 
 
Prioritzaren els criteris de puntuació dels plecs de clàusules administratives en proces-
sos de contractació públics de subministraments de combustible “Estella forestal” la 
compra d’estella forestal procedent de les Àrees de Gestió Prioritària. 
 
L’Associació del Montnegre i del Corredores compromet a: 
 
Divulgar els treballs objecte del conveni entre els propietaris forestals del municipi, 
facilitant informació detallada als interessats que ho sol·licitin.  



 

19 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

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

 
Realitzar campanyes de captació de socis especialment dirigides als propietaris fores-
tals de les Àrees de Gestió Prioritària definides en el present conveni. 
 
Realitzar convocatòries de reunions informatives als propietaris forestals de l’àmbit  
dels respectius municipis. 
 
Posar a disposició del conveni personal per l’organització de reunions i actes informa-
tius en l’àmbit dels respectius municipis. 
 
Donar informació actualitzada, en la seva pàgina web o en la de federacions a la que 
lliurement estigui adherida, de l’evolució del conveni, despeses i ingressos relacionats i 
dels processos de contractació.   
 
Realitzar el procediment d’adjudicació i contractació de treballs previstos en els cor-
responents Programes Anuals d’Actuacions aplicant de forma general les següents 
consideracions: 
 

 Els contractes d’obres de valor estimat inferior a 40.000 euros, IVA exclòs, i els 
contractes de serveis de valor estimat inferior a 15.000 euros, IVA exclòs, es 
podran adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació ob-
jecte del contracte. 

 En les adjudicacions directes, s’haurà d’acreditar la petició formal i per escrit 
d’almenys tres pressupostos. 

 Per valors superiors, es podran adjudicar els contractes per qualsevol procedi-
ment dels previstos a la Secció 2ona. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon 
de la Llei 9/2017. 

 El perfil del contractant es localitzaria en el web corporatiu de l’Associació. En 
la seva mancança, el web municipal o en la de federacions a la que lliurement 
estigui adherida. 

 Signar amb els contractistes un contracte acompanyat d’un plec de condicions 
que reguli la contractació, per a la correcta execució dels treballs adjudicats 
d’acord amb el conveni i els Programes Anuals d’Actuacions corresponents. 

 Comunicar aquest contracte, abans de l’inici de la prestació, al tècnic represen-
tant de la Diputació de Barcelona i secretari de la comissió de seguiment. 
 

Obtenir de les administracions públiques que corresponguin les autoritzacions neces-
sàries per a l’execució de les accions objecte del conveni i les accions concretes dels 
Programes Anuals d’Actuacions. Traslladar aquestes autoritzacions, abans de l’inici de 
la prestació, al tècnic representant de la Diputació de Barcelona i secretari de la co-
missió de seguiment 
 
Signar amb tots i cadascun dels propietaris privats i usufructuaris afectats,un contracte 
que inclogui entre altres almenys les següents clàusules: 
 

 El representant de la propietat lliura una còpia de la nota simple del registre de 
la propietat amb data de validesa inferior a 6 mesos en el moment de la signa-
tura del contracte.  
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 La superfície objecte del present contracte, és de ___ ha, de la finca amb nom 
_____, del municipi _______, d’acord amb el plànol annex que s’adjunta com a 
part integrant d’aquest contracte. 

 Taula amb la superfície per parcel·les cadastrals objecte de contracte i les ac-
tuacions previstes. 

 La Propietat autoritza a l’Associació a:  
o Negociar i contractar els treballs segons les condicions particulars de la 

superfície objecte del mateix contracte. Aquests contractes estan a dis-
posició de la Propietat si aquesta ho requereix. 

o Realitzar els tràmits per obtenir els permisos oficials necessaris per pro-
cedir a l’execució dels treballs. 

o Sol·licitar en el seu nom i interès tots els ajuts i subvencions públiques 
que s’escaiguin en relació a les actuacions a realitzar en la superfície 
definida a l’article tercer, gestionar-ne la seva tramitació i percebre’n el 
seu import. 

o Sol·licitar a les administracions públiques informació sobre les subven-
cions forestals que li siguin atorgades en relació a les superfícies de la 
finca objecte del present contracte. 

o Entrar a la seva finca per si mateixa o a través de tercers i realitzar els 
treballs objecte del present contracte. 

o Vendre per si mateixa o a través de tercers els productes obtinguts. 
o Facturar al seu nom les liquidacions, d’acord amb el que s’estableix a 

l’article 3 del RD 1496/2003 de 29 novembre que regula les obligacions 
de facturació. 

 L’usufructuari cedeix a l’Associació l’ús i gaudi dels productes fusters obtinguts 
en les actuacions que es duguin a terme en el marc del conveni i els Progra-
mes Anuals d’Actuacions. L’Associació gestionarà la venda en les condicions 
que consideri més convenients, d’acord amb els seus interessos comercials i 
l’interès públic. 

 Les actuacions es finançaran mitjançant les aportacions que els signants del 
conveni de col·laboració estableixin per al corresponent Programa Anual 
d’Actuacions en que s’incloguin les superfícies objecte de contracte, i els altres 
ajuts públics o privats que s’atorguin al propietari o a l’Associació per les actua-
cions recollides en el present contracte. 

 L’Associació donarà compte a la propietat dels ingressos i despeses i dels pro-
ductes forestals obtinguts en la realització dels treballs previstos en el contrac-
te, al tancament de cadascuna de les actuacions. Si el balanç entre ingressos i 
despeses és positiu per una actuació, els beneficis generats correspondran a la 
propietat. 

 La Propietat s’obliga a comunicar fefaentment a l’Associació l’atorgament 
d’ajuts sobre les superfícies objecte d’aquest contracte. 

 L’Associació es compromet a finalitzar les actuacions en el termini de 2 anys 
des de la signatura del contracte, essent prorrogable un any més si per causes 
alienes a l’Associació no s’ha pogut finalitzar i cap de les parts expressa la se-
va oposició.   

 En el cas que la propietat desitgi fer un tractament silvícola en una superfície 
objecte d’actuacions en el present contracte, haurà de comunicar-ho fefaent-
ment a l’Associació.  

 L’Associació podrà exigir a la Propietat el retorn de les aportacions netes (un 
cop descomptats els ajuts públics de la Generalitat de Catalunya i el valor dels 
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productes forestals obtinguts) realitzades per l’Associació en una determinada 
superfície, amb una reducció acumulable d’un 10% anual, a partir de la data de 
certificació final d’aquesta, en els següents casos: 

o Quan es faci un canvi d’ús del sòl en la superfície certificada a instància 
de la propietat.  

o Quan es faci un tractament silvícola i existeixi denúncia de 
l’administració competent contra aquella actuació.  
 

 El contracte estendrà la seva vigència per un període de 10 anys a partir de la 
seva signatura. 
 

Gestionar la retirada dels productes forestals generats durant la realització de les ac-
tuacions previstes en el conveni i els respectius Programes Anuals d’Actuacions.  
 
Donar compte anualment a la comissió de seguiment del conveni dels productes fores-
tals obtinguts en la realització dels treballs previstos en els Programes Anuals 
d’Actuacions i dels ingressos provinents de les vendes dels mateixos. 
 
Prioritzar el subministrament als Ajuntaments signants del conveni, davant altres cli-
ents, dels productes forestals que li siguin requerits.   
 
Destinar els ingressos provinents de la comercialització dels productes forestals obtin-
guts dels treballs previstos en els Programes Anuals d’Actuacions i els provinents de 
les reclamacions als propietaris de retorn de les aportacions netes, a finançar costos 
directes i indirectes de les actuacions objecte del conveni mitjançant la seva incorpora-
ció en els respectius Programes Anuals d’Actuacions. 
 
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni. 
 
Finançar els corresponents Programes Anuals d’Actuacions en la mesura de la seva  
disponibilitat pressupostària anual i els acords del present conveni. 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
Posar a disposició dels signants del conveni, equipaments públics, mobiliari i equips 
per tal de realitzar reunions, actes informatius i altres accions de comunicació objecte 
del conveni. 
 
Destinar, a  temps parcial, un tècnic forestal a l’impuls del conveni, actuant de repre-
sentant de la Diputació en la comissió de seguiment i secretari d’aquesta tal i com es 
preveu en el punt tercer.   
 
Obtenir els permisos i llicències necessaris per a l’execució de les accions objecte del 
conveni i que siguin competència de la Diputació de Barcelona i posar-los a disposició 
de la direcció facultativa dels treballs. 
 
Finançar els Programes Anuals d’Actuacions en la mesura de la seva disponibilitat 
pressupostària anual. 
 
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni. 
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Tercer.- Comissió de seguiment 
 
La Comissió de coordinació i seguiment del conveni és l'òrgan paritari per a la interpre-
tació del present conveni, la seva execució, la redacció dels Programes Anuals 
d’Actuacions i la proposta de modificacions del propi conveni. 
 
Objecte: la Comissió té per objecte: 
 

 Acordar les accions a realitzar durant la vigència del conveni, elaborant 
la proposta de Programa Anual d’Actuacions. 

 Informar i estar informada de l’estat de l’execució del conveni i dels Pro-
grames Anuals d’Actuacions. 

 Redactar un informe tècnic al final de cada anualitat per concretar les 
possibles variacions de les actuacions realitzades respecte als Progra-
mes Anuals d’Actuacions, així com els productes forestals obtinguts i els 
ingressos provinents de les vendes dels mateixos. 

 Valorar les incidències que es puguin produir durant l’execució dels Pro-
grames Anuals d’Actuacions per a fer propostes de millora. 

 Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri 
aquest conveni. 

 Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació. 
 
Composició: La Comissió estarà integrada pels membres següents: 

 Un representant de cada Ajuntament signant del conveni. 
 Un representant de l’Associació de propietaris del Montnegre i del Cor-

redor. 
 Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 

d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Bar-
celona, que actuarà de Secretari de la Comissió. 

 
Funcionament: La Comissió de seguiment aprovarà, per unanimitat dels seus mem-
bres, les seves pròpies normes internes de funcionament que no podran alterar ni 
l’objecte ni la composició de la mateixa. En el cas que no es pugui assolir l’acord dels 
seus membres per establir-ne unes altres o no es considerés necessari fixar-ne unes 
de noves, s’adoptaran les següents: 

 La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any. 
 La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels 

seus membres.  
 La convocatòria de la sessió es realitzarà amb una antelació mínima de 24 ho-

res i incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar. 
 La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb l’assistència d’almenys 

un representant dels Ajuntaments, un de l’Associació i un de la Diputació de 
Barcelona. 

 Els acords es prendran per majoria de vots emesos. 
 No es permet la delegació de vot. 
 Els representants podran estar assistits durant la reunió per aquelles persones 

que considerin convenients, amb veu però sense vot. 
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 Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant 
de la Diputació de Barcelona, designat com a secretari de la mateixa, qui re-
dactarà l'acta de la reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els docu-
ments que s'acordi impulsar. 

 
 
Quart.- Vigència del Conveni 
 
Aquest conveni estendrà la seva vigència a partir de la seva signatura i durant un perí-
ode de 4 anys. 
 
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar la seva 
pròrroga per un període màxim de 4 anys. 
 
La pròrroga s’haurà d’aprovar a proposta de la comissió de seguiment abans de la 
finalització del període inicial de vigència. 
 
 
Cinquè.- Programes Anuals d’Actuacions 
 
La comissió de seguiment redactarà un Programa Anual d’Actuacions que contindrà el 
detall de les actuacions contemplades en Àrees de Gestió Prioritària destinades a la 
implementació del present conveni, i que la comissió de seguiment proposa realitzar 
durant l’any corresponent, la despesa prevista i les possibles fons de finançament 
d’aquesta. 
 
Cadascuna de les parts signants haurà d’aprovar la seva participació econòmica en el 
Programa Anual d’Actuacions condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament  i  s’obliguen 
a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals 
i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per 
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran infor-
mades del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de 
formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot 
el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
 
 
Setè.- Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i 
els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conve-
ni. 
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Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per 
totes les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho. 
 
Vuitè.-Causes de resolució del conveni 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objec-
te o, per incórrer en alguna de les causes de resolució regulades en l’article 51.de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 
 
Són causes de resolució: 
 
 a) el transcurs del seu període de vigència, 
 b) el mutu acord de les parts, 
 c) l’incompliment de les obligacions respectives assumides per les parts, 
 d) per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni, 
 e) les generals establertes en dret. 
 
Novè.- Règim Jurídic 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Pú-
bliques de Catalunya, pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS) i per la resta de normativa que 
sigui aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Desè.- Jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que 
siguin resoltes en primera instància per mutu acord de les parts. 
 
Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que 
puguin sorgir de la interpretació, compliment i efectes del present conveni els jutjats i 
tribunals de la Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen el present conveni, en el 
lloc i data que s'assenyalen. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcalde accidental i president de la Junta, 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 2568/1986, 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 sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i 
es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
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3.1. Promoció Econòmica i Turisme 
 

3.1.1. APROVACIO SIGNATURA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE COMERCI-
ANTS CANET CENTRE PER L’ANY 2020 
 
Fets: 
 

Atès que l’entitat “Associació de Comerciants Canet Centre” es va constituir a l’any 
2016, davant la dissolució de l’anterior 'Unió de Botiguers i comerciants del municipi i 
la crítica situació del teixit comercial.  

Atès que aquesta nova associació ha desenvolupat un pla de dinamització, que ha 
estat consensuat amb l’Àrea de Promoció Econòmica, que recull des de campanyes 
de animació i ambientació en dates concretes assenyalades per l’activitat social del 
municipi fins a actuacions de promoció periòdiques, que contribueixin a convertir el 
comerç del municipi en la primera opció de compra dels residents així com a afavorir 
sinergies entre comerç, turisme i gastronomia. 

Atès que des de l’Àrea de Promoció Econòmica considerem necessari donar suport i 
impuls a aquesta associació per a que es consolidi i esdevingui l’entitat representativa 
del teixit comercial del municipi. 

Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2020 té assignació 
nominativa, entre d’altres, una subvenció per import de 2.000,00 € per a l’entitat “As-
sociació de Comerciants Canet Centre”, amb càrrec a la partida 30 43100 48300. 

Atès que per ser beneficiari d’aquest recurs econòmic es requereix la formalització 
d’un conveni entre l’Associació de Comerciants Canet Centre i l’Ajuntament de Canet 
per regular la relació entre ambdues entitats i establir els termes en que es regirà. 

Vista la memòria justificativa de l’aprovació del conveni de col·laboració, emesa per la 
tècnica de promoció econòmica, que forma part de l’expedient. 

Vist tot l’exposat anteriorment i davant de la necessitat de enfortir i impulsar l’activitat 
de l’Associació de Comerciants Canet Centre es proposa a la Junta de Govern Local 
que aprovi la signatura de l’esmentat conveni el text del qual es transcriu a continua-
ció: 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CANET CENTRE PER 
L’ANY 2020 
 

Canet de Mar, xxx de 2020 
 
ES REUNEIXEN 
 
D’una part el Sr. Pere Xirau Espàrrech, amb DNI xx en la seva qualitat d’alcalde 
accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la secretària de la cor-
poració com a assessora legal preceptiva segons allò que disposa l’article 92.3 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
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I d’altra part la Sra. Laura Roca Deu, amb DNI xx, presidenta de l’entitat Asso-
ciació de Comerciants Canet Centre.  
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el pre-
sent conveni. 
 
EXPOSEN 
 
Que l’entitat Associació de Comerciants Canet Centre, NIF G-66986027 amb 
seu al carrer Doctor Fleming, 3 de Canet de Mar, és una entitat legalment cons-
tituïda del nostre municipi, reconeguda per la Generalitat de Catalunya.  
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit cul-
tural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de 
subvencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 gene-
ral de subvencions. 
 
Que l’entitat “Associació de Comerciants Canet Centre” es va constituït a l’any 
2016, davant la dissolució de l’anterior 'Unió de Botiguers i comerciants del mu-
nicipi i la crítica situació del teixit comercial.  
 
Que l’esmentada associació ha desenvolupat un pla de dinamització, que ha 
estat consensuat amb l’Àrea de Promoció Econòmica, que recull des de cam-
panyes d’animació i ambientació en dates concretes assenyalades per l’activitat 
social del municipi fins a actuacions de promoció periòdiques, que contribueixin 
a convertir el comerç del municipi en la primera opció de compra dels residents 
així com a afavorir sinergies entre comerç, turisme i gastronomia. 
 
Que per l’Ajuntament, és important recolzar i donar suport a aquesta nova as-
sociació per a que es consolidi i esdevingui l’entitat representativa del teixit co-
mercial del municipi. 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’objecte del conveni de col·laboració entre Associació de Comer-
ciants Canet Centre i l’Ajuntament de Canet de Mar és contribuir a sufragar les 
despeses originades l’any 2020 per les següents actuacions de promoció i di-
namització: 
 

 Dotació d’EPIS d’urgència als establiments comercials associats.  
 Campanya d’activació del consum en dates assenyalades: Festa 

Major, Sant Jordi, Fira Modernista, Castaween. 
 Concurs per la creació del nou logo de l’associació. 
 Campanya per fomentar l’associacionisme i incrementar nombre 

d’associats. 
 Professionalització de l’associació – externalització serveis de gestió i 

coordinació 
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SEGONA.- L’Associació de Comerciants Canet Centre declara complir els re-
quisits següents necessaris per a l’obtenció de subvencions i autoritza a 
l’Ajuntament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir els certificats correspo-
nents: 
a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 

renda de les persones físiques o l’impost sobre societats. 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual correspo-

nents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a compte. 
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si 

s’escau, les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de 
l’impost sobre el valor afegit. 

d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en com-
pliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els arti-
cles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, du-
rant el període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei 
abans esmentada. 

e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, 
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, 
fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 

f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte con-
tra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 

g)  
TERCERA- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2020 al fi-
nançament d’aquestes actuacions amb una subvenció per import de 2.000,00 
€, amb càrrec a la partida 30 43100 48300. Aquesta subvenció no podrà exce-
dir del 50% del cost total del projecte subvencionat. 
 
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública 
o privada. No obstant, en cap cas l’import de les subvencions concedides pot 
ser d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb d'altres ajuts, in-
gressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administraci-
ons o ens públics o privats, superi el cost de l’activitat subvencionada a desen-
volupar pel beneficiari. 
 
QUARTA.- És obligació de l’Associació de Comerciants Canet Centre : 

- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat 

dels actes. 
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de Sub-

vencions. 
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CINQUENA.- El termini de pagament i de justificació de la subvenció serà en la 
forma següent: 
 

Termini i forma de pa-
gament: 

Pagament del 100% de la subvenció en el termi-
ni de 30 dies des de la signatura del conveni. 
Aquest pagament es farà mitjançant transferèn-
cia bancaria. 

Termini de justificació: 31 de gener de 2021 
Forma de justificació a) Una memòria detallada de l’activitat duta a 

terme, d’acord amb els termes subvencio-
nats, sempre fets dins del període al que es 
circumscriu la subvenció.  

b) Un exemplar original i autenticat de totes les 
edicions, les publicacions i la documentació 
gràfica que hagués generat la publicitat de 
l’acte.  

c) Una relació classificada de les despeses i les 
inversions de l’activitat, amb identificació del 
creditor i del document, el seu import, data 
d’emissió i, en el seu cas, de la data de pa-
gament. 

d) Les factures corresponents a les despeses 
derivades de l’activitat, ajustades al pressu-
post presentat amb motiu de la sol·licitud i da-
tades dintre del període corresponent al seu 
exercici. Les factures que justifiquin l'import 
subvencionat hauran de reunir els requisits 
següents:  

-  Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades per 
l’activitat objecte de subvenció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu 
contingut que són els següents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i 
NIF).  

* Identificació NIF del contractista.  
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que 

quedi repercutida dins el preu, que consti 
"IVA inclòs".  

* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de 
serveis professionals.  

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà 
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suficient la presentació de tiquets o vals en els 
casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració.  
* Subministrament de begudes i comesti-

bles.  
* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets 
i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA in-

clòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) Un certificat del president de l’entitat subvenci-
onada que acrediti la justificació de l’aplicació de 
la subvenció a la finalitat per a la qual fou conce-
dida.  
g)Una relació detallada d’altres ingressos o sub-
vencions que hagin finançat l’activitat subvencio-
nada amb indicació de l'import i la procedència.  

 
SISENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2020. 
 
SETENA.– D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 

 
Vist l’informe favorable emès per la Secretaria municipal que consta a l’expedient. 
 
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. 
2019/1041 de 18 de juny de 2019, s’acorda per unanimitat: 
 

Primer.- Aprovar la signatura del conveni per articular la col·laboració de l’Ajuntament 
de Canet de Mar amb NIF P-0803900J i l’Associació de Comerciants Canet Centre 
amb NIF G-66986027 per millorar la gestió professional de la dinamització comercial 
de l’associació. 

 

Segon.- Aprovar la subvenció nominativa a favor de l’Associació de Comerciants Ca-
net Centre per import de 2.000,00 €. 
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Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.000,00 € a favor de 
l’Associació de Comerciants Canet Centre amb càrrec a la partida 30 43100 48300 del 
vigent pressupost de l’exercici 2020. 

 

Quart.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 2.000,00 € corresponents a la 
totalitat de l’import atorgat. 

 

Cinquè.- Notificar aquests acords a l’Associació de Comerciants Canet Centre. 

 

Sisè.- Comunicar aquests acords les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria. 

 
 
3.2. Educació, Igualtat i Participació 

 
 
3.2.1. ACCEPTACIÓ LÍNIA 2 PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SOSTENIMENT 
DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL, CURSOS 2017-2018 I 2018-2019 
 
Fets: 
 
Atès que en data 19 de desembre de 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
aprovar l’establiment del servei públic municipal d’escola bressol i atenció a la petita 
infància, el qual es ve prestant des del curs 2003-2004 a l’escola bressol municipal 
anomenada El Palauet. 

 

Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i social 
de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en alguns casos 
exerceix aquesta esta, no ha escatimat esforços a l’hora de consolidar l’escola bressol 
municipal. 

 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
14 de maig de 2020, va aprovar el Programa complementari de sosteniment del servei 
del servei d’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i el seu règim regulador.   
 
Vist que el programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol mu-
nicipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, s’articula en dues línies de suport en 
funció del curs escolar objecte d’ajut: 
 

1) Línia de suport 1, destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal per al curs 2017-2018, i que complementa, degut a la insuficiència de 
recursos inicials, els ajuts concedits en el marc de la convocatòria i les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concessió directa amb concurrència, destinades al sosteniment del servei de 
l’escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-
2018, aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació núm. 229/19, 



 

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

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

de data 9 de maig de 2019, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 15 de maig de 2019. 

 
2) Línia de suport 2, destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal per al curs 2018-2019. 

 
Atès que mitjançant resolució d’Alcaldia 2020/846 de 28 de maig de 2020 es va apro-
var la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona en el marc del PC de soste-
niment del servei d’escola bressol municipal cursos 2017-2018 i 2018-2019, línia de 
suport 2 destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per al curs 
2018-2019.  
 
Vist que s’ha rebut comunicació que la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de 17 de setembre de 2020, ha aprovat un dictamen sobre 
l’aprovació de la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals en el 
marc de la Línia 2 del programa complementari de sosteniment del servei d’escola 
bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019,en el qual s’atorga un 
ajut a l’Ajuntament de Canet de Mar per import de 59.036,75€ codi 20/X/293866.  
 
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. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut atorgat en el marc del Programa complementari de sosteni-
ment del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, 
línia 2 destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per al curs 
2018-2019 per import de 59.036,75€ codi 20/X/293866.  
 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en la convocatòria. 
 
Tercer.-. Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
dur a terme l’acord present. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Gerència de Serveis d’Educació de la 
Diputació de Barcelona i a la Intervenció i Tresoreria municipals.  
 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
5. 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 17:15 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


