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

LOCAL DE DATA 22 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: 17:16 
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. JGL2020/39 ordinari 15/10/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Acció Social i Ciutadania 
2.1.1. Aprovació ajuts socials BSGG30/2020 
2.1.2. Aprovació ajuts socials BSGG32/2020 
2.1.3. Revocació del conveni OIAVE  
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets del 5 al 11 d’octubre 2020 
2.2.2. Llibre Decrets 1a quinzena octubre 2020 
 
2.3. Educació, Igualtat i Participació 
2.3.1. Ajuts econòmics activitats estiu 2020 
  
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. JGL2020/39 ordinari 15/10/2020 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 15 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. Acció Social i Ciutadania 

 
2.1.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS número 
BSGG/30/2020 

 
Vista la relació de despeses número BSGG/30/2020 de data 8 d’octubre de 2020 per 
import de 1.820,08€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 pressupost de l’exercici de 2020. 
 
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, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/30/2020 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
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RELACIÓ NÚM.: BSGG/30/2020   Data: 08/10/2020  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

211 x xx Llibres/material escolar 180,00 Col·legi Ylgesias F08981904 

212 x xx Llibres/material escolar 180,00 € Col·legi Ylgesias F08981904 

213 x xx Llibres/material escolar 300,00 € Col·legi Ylgesias F08981904 

214 x xx 
Despeses habitat-
ge/lloguer 

234,00 € ell mateix 
x 

215 xx x Llibres/material escolar 136,42 € ESCOLA FEDAC G65058349 

216 x x Llibres/material escolar 162,33 € ESCOLA FEDAC G65058349 

217 x x Subministraments/gas        25,42 €  BUTANO MARESME, S.A A08126237 

218 x x 
Despeses habitat-
ge/lloguer      440,00 €  x x 

219 x x Subministraments/llum      115,64 €  Endesa Energia SAU A81948077 

220 x x Subministraments/gas 46,27 € Endesa Energia SAU A81948077 

total       1.820,08€     

 
 
Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
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. 
 
 
2.1.2. APROVACIÓ RELACIO AJUTS SOCIALS NÚMERO BSGG/32/2020 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/32/2020 de data 8 d´octubre 2020 per 
import de 1391,53€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
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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 pressupost de l’exercici de 2020. 
 
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, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Vist l’informe d’intervenció 138/2020, de data 14 d’octubre, de reparament suspensiu 
per manca de requisits o tràmits essencials a la 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, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aixecar el reparament i resoldre la discrepància manifestada a l’informe 
d’intervenció 138/2020, de 14 d’octubre, per manca de requisits o tràmits essencials. 
 
Segon.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/32/2020 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 

 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/32/2020    08/10/2020 

 
NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

 

224 x x material escolar/llibres  230,04 Escola FEDAC G65058349 

225 x x material escolar/llibres 211,49 € Escola FEDAC G65058349 

226 x x material escolar/llibres 240,00 € Col·legi Yglesias F08981904 

227 x Q material escolar/llibres  116,00 € Institut Sunsi Mora Q0802000J 

228 x xN material escolar/llibres 240,00 € Col·legi Yglesias F08981904 
 

229 X xN material escolar/llibres 240,00 € Col·legi Yglesias F08981904 

230 x x Extraescolars/colònies estiu 114,00 € El mateix x 

total 
 

1.391,53 € 
  

Tercer.- 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. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
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Sisè.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
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. 

 
2.1.3. REVOCACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME PER A LA CONTINUÏTAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
L’OFICINA ITINERANT D’ATENCIÓ A LA VULNERABILITAT ENERGÈTICA (OIAVE) 
 
Fets: 
 
Atès que en data 30 d’abril de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar, en sessió 
ordinària, el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la continuïtat de la 
prestació del servei de l’Oficina Itinerant d’atenció a la vulnerabilitat energètica 
(OIAVE). 
 
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès en data 16 de juny de 2020 per la 
coordinadora de Serveis Socials, i que consta a l’expedient, aquest conveni no va 
arribar a signar-se per cap de les dues parts degut a diferents problemàtiques, i es 
valorava deixar sense efecte l’aprovació del conveni esmentat. 
 
Atès que segons l’article 109.1 de la llei 39/2015 de procediment administratiu, les 
Administracions Públiques podran revocar els seus actes sempre i quan aquesta 
revocació no sigui contrària al principi d’igualtat, a l’interès públic o a l’ordenament 
jurídic. 
 
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.- Revocar l’acord d’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal per la 
prestació del servei de l’oficina itinerant d’atenció a la vulnerabilitat energètica 
(OIAVE). 
 
Segon.- Anular el document comptable número 4373 que consta a l’expedient, que 
autoritzava disposar de l’import de 5.323,03€ per fer front a les despeses derivades del 
conveni. 
 
Tercer.- Alliberar el crèdit al disponible de l’aplicació pressupostària 40 23100 46500. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció, la Tresoreria i a l’Àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
2.2.  Alcaldia 
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2.2.1. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 5 AL 11 D’OCTUBRE DE 2020 
 

Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets de data 
del 5 al 11 d’octubre de 2020: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2020/1574 Decret exp. 112454 05/10/2020 

RESAL2020/1575 Decret exp.110504 05/10/2020 

RESAL2020/1576 Decret aprovació AD's relació Q_2020_21 05/10/2020 

RESAL2020/1577 Decret aixecament del reparament per l’aprovació de factures F_2020_43 fase 
ADO 

05/10/2020 

RESAL2020/1578 DECRET APROVACIÓ 1 CERTIFICACIO RECTIFICADA 05/10/2020 

RESAL2020/1579 Provisió Alcaldia acta nous preus obres Clausell 05/10/2020 

RESAL2020/1580 Decret de rectificació d'error material 05/10/2020 

RESAL2020/1581 Decret alta padró d'habitants sense documentació 05/10/2020 

RESAL2020/1582 Adscripció comissió serveis Sr. - 05/10/2020 

RESAL2020/1583 Decret exp.20-225991 05/10/2020 

RESAL2020/1584 Decret exp.20-224060 05/10/2020 

RESAL2020/1585 (D) Decret contractació vigilant instal·lacions esportives - mitja jornada 05/10/2020 

RESAL2020/1586 Decret exp.110890 05/10/2020 

RESAL2020/1587 Decret d’aixecament del reparament per l’aprovació de factures F_2020_44 fase 
O 

05/10/2020 

RESAL2020/1588 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 05/10/2020 

RESAL2020/1589 (D) Decret contractació educador Escola Bressol 05/10/2020 

RESAL2020/1590 (D) Decret aprovació de factures fase ADO F_2020_43 05/10/2020 

RESAL2020/1591 Decret d'Alcaldia aprovació avantprojecte modificacions OF 2021 05/10/2020 

RESAL2020/1592 Decret d’aixecament del reparament per l’aprovació de factures F_2020_52 05/10/2020 

RESAL2020/1593 Decret d'Alcaldia aprovació avantprojecte modificació ordenances preus públics 05/10/2020 

RESAL2020/1594 Decret aprovació factura 11 certificació Teatre Odeon 06/10/2020 

RESAL2020/1595 Decret aprovació de factures ENDESA F53 fase O F_2020 06/10/2020 

RESAL2020/1596 Decret PS 05_10 06/10/2020 

RESAL2020/1597 (D) Decret aprovació de factures fase O F_2020_52 06/10/2020 

RESAL2020/1598 (D) Decret aprovació de factures Fase O F_2020_44 06/10/2020 

RESAL2020/1599 Decret incoació sancionador residus 06/10/2020 

RESAL2020/1600 Decret aprovació factura 14 certificació Fundació Garrofers 06/10/2020 

RESAL2020/1601 Decret IMI 05_10 06/10/2020 

RESAL2020/1602 Decret AI 05_10 06/10/2020 

RESAL2020/1603 Decret aprovació factures F2020_ 49 Fase O 06/10/2020 

RESAL2020/1604 Decret Convocatòria JGL ordinària 08102020 06/10/2020 

RESAL2020/1605 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1606 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1607 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1608 Decret INCOACIO civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1609 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1610 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1611 Decret INCOACIÓ civisme x 07/10/2020 

RESAL2020/1612 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 
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RESAL2020/1613 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1614 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1615 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1616 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1617 Decret INCOACIÓ gossos xC 07/10/2020 

RESAL2020/1618 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1619 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1620 Decret INCOACIO gossos xx 07/10/2020 

RESAL2020/1621 Decret INCOACIÓ civisme x 07/10/2020 

RESAL2020/1622 Decret INCOACIÓ civisme Mx 07/10/2020 

RESAL2020/1623 Decret INCOACIÓ civisme xC 07/10/2020 

RESAL2020/1624 Decret INCOACIÓ civisme Hx 07/10/2020 

RESAL2020/1625 Decret INCOACIÓ civisme xL 07/10/2020 

RESAL2020/1626 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1627 Decret INCOACIÓ civisme xA 07/10/2020 

RESAL2020/1628 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1629 Decret INCOACIÓ civisme Mx 07/10/2020 

RESAL2020/1630 Decret INCOACIÓ civisme xP 07/10/2020 

RESAL2020/1631 Decret INCOACIÓ civisme xx 07/10/2020 

RESAL2020/1632 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm.34 08/10/2020 

RESAL2020/1633 Decret de requeriment documentació i garantia previ a l'adjudicació 08/10/2020 

RESAL2020/1634 Decret 4rta Tinència de l'Alcaldia 08/10/2020 

RESAL2020/1635 Decret aprovació factura 1 certificació i última obra adequació casa conserge R. 
Gavarra, 38. 

08/10/2020 

RESAL2020/1636 (D) Decret aprovació ajuts per casal d'estiu  BSGG272020 09/10/2020 

RESAL2020/1637 Decret 1a Tinència nomenament secretària accidental_23_10 i 02_11 09/10/2020 

RESAL2020/1638 Decret 1a Tinència nomenament interventora accidental 09_10 i 13_10 09/10/2020 

RESAL2020/1639 Decret 1a Tinència nomenament secretària accidental 13102020 09/10/2020 

RESAL2020/1640 Decret de 1a TA pagaments 1a quinzena octubre 09/10/2020 

RESAL2020/1641 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm. 430 09/10/2020 

RESAL2020/1642 Decret d'Alcaldia de manament a justificar 09/10/2020 

RESAL2020/1643 Decret de justificació de manament  09/10/2020 

RESAL2020/1644 Decret encàrrec servei manteniment ascensor EBM 09/10/2020 

RESAL2020/1645 Decret d'Alcaldia de declaració incobrables a proposta l' ORGT 09/10/2020 

 
 
2.2.2. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA OCTUBRE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes d’octubre  de 2020. 
 
 
 
 
 
  
2.3. Educació, Igualtat i Participació 
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2.3.1. ATORGAMENT SUBVENCIO EN CONCEPTE D’AJUTS ECONÒMICS 
ACTIVITATS ESTIU 2020 
 
Fets: 

Atès que, com a conseqüència de l'emergència de salut pública ocasionada per la Co-
vid-19 i de la declaració de l’estat d'alarma mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, s’ha produït la paràlisi de l'activitat econòmica i en conseqüència la davallada 
d'ingressos de moltes famílies i en especial d’aquelles més vulnerables. 

Atès que les administracions públiques amb la voluntat de pal·liar els efectes de la crisi 
han convocat una sèrie d’ajuts adreçats als diferents sectors econòmics i socials. 

Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat de contribuir a fomentar l’equitat i 
la igualtat d’oportunitats en l’accés dels infants a diferents recursos que els han de 
permetre recuperar l’activitat diària, aprendre els hàbits i rutines de l’anomenada nova 
normalitat i reprendre el contacte amb l’entorn natural; així com oferir recursos a les 
famílies que els permetin la conciliació familiar. 

 
Atès que la Juta de Govern Local va aprovar en data 18 de juny de 2020 les bases i la 
convocatòria d’ajuts econòmics per les despeses d’activitats d’estiu i d’escola bressol. 
 
Vist que en data 23 de juny es va publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al web de l’Ajuntament de Canet de Mar i al tauler d’anuncis i es va iniciar 
el termini de presentació de sol·licituds 
 
 
Ateses les sol·licituds presentades adjuntant la documentació sol·licitada, i les esme-
nes practicades en els casos en què s’han detectat defectes esmenables en les 
sol·licituds.  
 
Vist l’informe emès en data 23 de setembre de 2020 per la tècnica d’Educació valorant 
les sol·licituds presentades i que forma part de l’expedient. 
 

Fonaments jurídics:  

 
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament de 

desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

2. 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. 

3. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

4. Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

5. Supletòriament, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
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Considerant que l’adopció d’aquest acord correspon a la 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.- Aixecar el reparament i resoldre la discrepància manifestada per l’interventor 
a l’informe de data 19 d’octubre de 2020. 
 
Segon.- Atorgar subvenció en concepte d’ajuts econòmics per a despeses  d’activitats 
d’estiu a les sol·licituds que es detallen a continuació i pels imports indicats: 
 

Sol·licitant Activitat 

Baremació   

Punt Social TOTAL  IMPORT 

Núm reg. Cognoms i nom Infant Nom Cost econ Tipol fam. Risc Social PUNTS ATORGAT 

5506 x xx Strankis 200,00 6   1 7 160 

    xx Strankis 200,00 6   1 7 160 

5570 x Xx Strankis 240,00 4 0,25 1 5,25 120 

  xxA Strankis 240,00 4 0,25 1 5,25 120 

  xx Strankis 240,00 4 0,25 1 5,25 120 

5792 x x Strankis 340,00 6 0,25 1 7,25 160 

    xx Strankis 340,00 6 0,25 1 7,25 160 

5763 xx xx col Yglesias 320,00 8   1 9 200 

5681-5738-6306-6584 Axx X Aisia 375,00 8 0,25 1 9,25 200 

5576 X xA Strankis  220,00 4 0,25 1 5,25 120 

5612 xD Mx 
Stage dansa 
ENSEMBLE 300,00 4 0,25   4,25 120 

5747 X xG Strankis 120,00 8     8 96 

6505 X Bx Strankis 120,00 8     8 96 

5607 X X col·legi Yglesias 160,00 2     2 32 

5990 Jx X Ninis 250,00 6   1 7 160 

    X Ninis 250,00 6   1 7 160 

5665 x xS Strankis 340,00 8 0,5 1 9,5 200 

    X Strankis 340,00 8 0,5 1 9,5 200 

    xZ Strankis 340,00 8 0,5 1 9,5 200 

    X Strankis 340,00 8 0,5 1 9,5 200 

6095 Ex xD Campus futbol 250,00 2 0,25   2,25 80 

6193 xE xG col·legi Yglesias 1276,00 2     2 80 

6195 X Vx Strankis 100,00 4 0,25   4,25 60 

6512 X xC Strankis 100,00 4 0,25   4,25 60 

6289 Xxxx Kx Bitxus 50,00 8   1 9 50 

  x Bitxus 50,00 8   1 9 50 

    X Bitxus 50,00 8   1 9 50 

6321 xx xC Strankis 240 2 0,25 1 3,25 80 

6763 Xx Mx Bitxus 50 6 0,5 1 7,5 40 
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6332   xE Strankis 220 2 0,25 1 3,25 80 

6423-6739   x Soroll 190 4   1 5 114 

6375   x col·legi Yglesias 435 4     4 80 

6381   x Club Tenis Canet 271 4     4 80 

    xN Club Tenis Canet 258 4     4 80 

6385-6535  xF x Strankis 240 6 1 1 8 160 

6411    xR Casal Sinera 170 2   1 3 68 

    x Casal Sinera 185 2   1 3 74 

6442     Futbol Sala 80       8 80 

6442    x Strankis 200 8     8 200 

TOTAL 4550 

 

Tercer.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació en favor dels beneficiaris relacio-
nats al punt primer amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40 23100 48401 IFS- Ajuts 
socials casals d’estiu del pressupost municipal vigent de l’exercici 2020. 
 

Quart.- Alliberar el saldo restant a la fase d’autorització a l’aplicació pressupostària 40 
23100 48401. 

 
Cinquè.- Desestimar les sol·licituds de subvenció a les sol·licituds que es detallen a 
continuació i pels motius següents: 
 

Núm reg. Cognoms i nom Infant Activitat Motiu denegació 

5814 x x Strankis No inicia activitat 

6168 x xI Strankis No inicia activitat 

6323 x x Bitxus Baixa activitat 

6328 x x Strankis No inicia activitat 

    x Strankis No inicia activitat 

6341 x x col·legi Yglesias Supera llindar econòmic 

6476 x Jx Bitxus-casa colònies Baixa activitat 

6107 x x No comunicada No farà activitat 

    x No comunicada No farà activitat 

6444 x Sx No comunicada No farà activitat 

6441 x x No comunicada Manca documentació 

    xY No comunicada Manca documentació 

    x No comunicada Manca documentació 

7021 x Dx No comunicada Fora de termini 

 
Sisè.- Notificar aquest acord a les persones sol·licitants i a les entitats, amb expressió 
dels recursos escaients. 
 
Setè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, als 
efectes escaient. 



 

11 
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 

 
Vuitè.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes i al portal de transparència i comuni-
car-ho a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. 
 
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: 
 
3.1. Serveis territorials 

 
3.1.1. CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, 
L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L’AJUNTAMENT DE SANT 
CEBRIÀ DE VALLALTA, L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR I L’EMPRESA BARCELONA BUS, SL PER A LA MILLORA DE 
LES COMUNICACIONS PER CARRETERA ENTRE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, 
SANT POL DE MAR I CANET DE MAR A L’HOSPITAL DE CALELLA 
 
FETS 
 
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 
19 de juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya 
sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament 
dins el territori de Catalunya. 
 
Atès que l’article 4.2 dels Estatuts de l’ATM, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de 
febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 
de maig i 97/2005, de 31 de maig, faculten el Consorci per subscriure convenis i 
protocols amb els operadors de transport col·lectiu. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Ajuntament 
de Canet de Mar tenen competències pròpies sobre el transport públic de viatgers. 
 
Atès que l’empresa Barcelona Bus, SL, és titular de la concessió per a l’explotació del 
servei regular de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb 
ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), de competència de la Generalitat de Catalunya.  
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar consideren necessari continuar garantint amb serveis de 
transport públic la comunicació entre els diversos nuclis de la població i atendre 
especialment la comunicació amb l’Hospital de Calella per tal d’afavorir l’accés a la 
xarxa de serveis regulars interurbans de transport públic de viatgers per carretera. 
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Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat, dins de les actuacions per a la 
millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat de permetre a la 
ciutadania exercir el seu dret de mobilitat amb una assignació més eficient dels 
recursos, considera positiu mantenir l’oferta de serveis entre Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella de manera que millori l’oferta de 
transport entre aquests municipis i l’Hospital de Calella  
 
Atès que la comunicació entre les poblacions de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de 
Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella és atesa pel servei regular de transport públic 
de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), del 
qual n’és concessionària l’empresa Barcelona Bus, SL. 
 
Atès que per Resolució de 28 d’octubre de 2003, s’aprova el Pla d’innovació i millora 
de la qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL. De conformitat amb la seva clàusula 
sisena, el Pla d’innovació i millora de la qualitat presentat per l’empresa esmentada no 
suposa un compromís de despesa per part del Departament de Territori i Sostenibilitat 
quant a l’atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre 
l’explotació de les concessions de les quals n’és titular l’empresa Barcelona Bus, SL 
per a l’execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l’atorgament de les 
esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat a l’acompliment de les 
condicions que puguin ser establertes en els programes de subvencions segons la 
disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà a terme amb la 
tramitació prèvia de l’expedient corresponent d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de subvencions i a la que en cada cas sigui aplicable segons les bases per a 
l’atorgament dels ajuts que es tracti. 
 
Atès que el Pla d'innovació i millora de la qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL, no 
inclou, dins de les mesures que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació 
concessional, la prestació dels serveis regulars de transport públic detallats en aquest 
Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa és necessari preveure 
una compensació econòmica per atendre el desequilibri econòmic que produeix la 
concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.  
 
Atès que tant l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
i l’Ajuntament de Canet de Mar com el Departament de Territori i Sostenibilitat 
consideren adient el manteniment de les condicions de la prestació del servei regular 
interurbà de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb ramals 
(V-6461;V-GC-61GI-b), a fi d’assolir un nivell de servei que doni una cobertura 
suficient al dret de mobilitat de les persones usuàries de les esmentades poblacions i 
l’Hospital de Calella. 
 
Atès que l’Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari 
integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquesta millora en els serveis de 
transport entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de 
Calella, i incorpora el servei en el referit sistema tarifari integrat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona esmentat més amunt.  
 
Atès que d’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari 
establir, mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora de 
les comunicacions mitjançant els serveis regulars  de transport públic de viatgers per 
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carretera d’aquests municipis amb la seva adaptació a la demanda de transport 
detectada, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que garanteixi 
l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei 
en benefici de les persones usuàries. 
 
Vista la memòria justificativa emesa per la TAG d’Urbanisme de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, que consta a l’expedient. 

 
Vist l’informe desfavorable de Secretaria-Intervenció 18/2020, de reparament 
suspensiu, que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa Barcelona 
Bus, SL per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de 
transport públic de viatgers per carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de 
Mar i Canet de Mar a l’Hospital de Calella, que consta com a annex a aquesta 
proposta. 
 
Per tot això, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa 
Barcelona Bus, SL per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars 
de transport públic de viatgers per carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de 
Mar i Canet de Mar a l’hospital de Calella, que es transcriu com a annex a aquesta 
proposta, per a l’any 2020. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 45.478,57 euros a favor de l’empresa 
Barcelona Bus, SL, amb CIF B08405268, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26 
44100 47000 del pressupost ordinari per a l’exercici 2020. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa, o el senyor alcalde accidental en el seu 
defecte, perquè signi tots els documents que siguin necessaris per dur a terme aquest 
acord. 
 
Quart.- Nomenar la senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, 
Mobilitat i Noves Tecnologies, com a representant a la comissió de seguiment d’aquest 
conveni. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les parts interessades i a la Intervenció i la 
Tresoreria. 
 

ANNEX 
 
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport 
Metropolità, l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l'Ajuntament de Sant Pol de 
Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i l'empresa Barcelona Bus, SL per a la millora 
de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de vi-
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atgers per carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar 
a l'Hospital de Calella 
 
 
INTERVENEN 
 
El Sr. Isidre Gavín i Valls, que actua en representació del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en qualitat de Secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat segons nomenament de data 10 de juliol de 2018 i en vir-
tut de les atribucions que li confereix l’article 4.1 de la Resolució TES/335/2019, de 13 
de febrer, de delegació de competències de la persona titular del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 7812, de 
18.2.2019) i d’acord amb el que determina l’article 8.8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
El Sr. Pere Torres i Grau, que actua en representació de l'Autoritat del Transport Me-
tropolità (en endavant ATM), en qualitat de director general, amb CIF. P-5890049-I, i 
amb seu al carrer Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona, segons el nomenament del 
Consell d’Administració de l’ATM de 24 de febrer de 2016 i en virtut de les atribucions 
que li confereix l'article11.e) del text refós dels Estatuts del Consorci, aprovats per 
Acord de govern de data 21 de febrer de 2017 (DOGC núm. 7315, de 23.2.2017). 
  
El Sr. Albert Pla Bessolí, que actua en representació de l’Ajuntament de Sant Cebrià 
de Vallalta, en qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, 
de data 15 de juny de 2019, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya. 
 
El Sr. Albert Zanca Brossa, que actua en representació de l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar, en qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, de 
data 15 de juny de 2019, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei munici-
pal i de règim local de Catalunya. 
 
La Sra. Blanca Arbell i Brugarola, que actua en representació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en qualitat d’alcaldessa segons nomenament del Ple, en sessió extraor-
dinària, de data 15 de juny de 2019, i en virtut de les atribucions que li confereix 
l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
I el Sr. Ramón Sagalés i Orteu, que actua en representació de la societat Barcelona 
Bus, SL en qualitat d’Apoderat de la societat segons escriptura de poder atorgada pel 
notari Ramón Costa i Fabra en data 14 de juny de 2017, amb el seu protocol 
972/2017. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la representació per a 
signar aquest Conveni. 
 

EXPOSEN 
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1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre 
els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament dins el 
territori de Catalunya. 
 
L’apartat 3 de l'article 30 de la Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del transport 
de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, modificada per la Llei  5/2020, 
del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, reconeix 
a l’administració autonòmica i als ajuntaments la possibilitat de subscriure convenis per 
a la coordinació dels transports urbans i els transports interurbans quan raons d'interès 
públic ho aconsellin 
 
L’article 11 dels Estatuts de l’ATM, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de data 21 de febrer de 2017 (ACORD GOV/16/2017), faculta el Consorci 
per subscriure convenis i protocols amb els operadors de transport col·lectiu. 
 
De conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Ajuntament de Canet de 
Mar tenen competències pròpies sobre el transport públic de viatgers. 
 
L’empresa Barcelona Bus, SL és titular de la concessió per a l’explotació del servei 
regular de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb ramals 
(V-6461;V-GC-61GI-b), de competència de la Generalitat de Catalunya.  
 
2. En data XXXXXXXX es formalitza el Conveni entre el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Ce-
brià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’empresa Barcelona Bus, SL per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l'Hospital de 
Calella, per a l’exercici 2019, en què es defineixen les actuacions de les parts per a la 
millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per 
carretera entre les esmentades poblacions, amb l’establiment de les comunicacions 
que es detallen en els seus annexos dins del servei regular interurbà de transport de 
viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), del qual 
és concessionària l’empresa Barcelona Bus, SL. 
 
Un cop exhaurida la vigència del Conveni esmentat, la continuïtat de les actuacions 
que eren el seu objecte exigeix la formalització d’un nou conveni al respecte.  
 
3. L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar consideren necessari continuar garantint amb serveis de 
transport públic la comunicació entre els diversos nuclis de la població i atendre espe-
cialment la comunicació amb l’Hospital de Calella per tal d’afavorir l’accés a la xarxa 
de serveis regulars interurbans de transport públic de viatgers per carretera. 
 
4. El Departament de Territori i Sostenibilitat, dins de les actuacions per a la millora de 
la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat de permetre a la ciutadania 
exercir el seu dret de mobilitat amb una assignació més eficient dels recursos, consi-
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dera positiu mantenir l’oferta de serveis entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, 
Canet de Mar i l’Hospital de Calella de manera que millori l’oferta de transport entre 
aquest municipis i l’Hospital de Calella. 
 
5. La comunicació entre les poblacions de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, 
Canet de Mar i l’Hospital de Calella és atesa pel servei regular de transport públic de 
viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), del qual 
és concessionària l’empresa Barcelona Bus, SL. 
 
6. La Resolució de 28 d’octubre de 2003, aprova el Pla d’innovació i millora de la quali-
tat de l’empresa Barcelona Bus, SL. De conformitat amb la clàusula sisena, el Pla 
d’innovació i millora de la qualitat presentat per l’empresa esmentada no suposa un 
compromís de despesa per part del Departament de Territori i Sostenibilitat quant a 
l’atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre l’explotació de les 
concessions de les quals és titular l’empresa Barcelona Bus, SL per a l’execució de les 
mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l’atorgament de les esmentades subvenci-
ons i ajuts públics resta supeditat a l’acompliment de les condicions que puguin ser 
establertes en els programes de subvencions segons la disponibilitat pressupostària 
existent, i el seu atorgament es durà a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient 
corresponent d’acord amb la normativa vigent en matèria de subvencions i la que en 
cada cas sigui aplicable segons les bases per a l’atorgament dels ajuts de què es trac-
ti. 
 
El Pla d'innovació i millora de la qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL no inclou, 
dins de les mesures que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació conces-
sional, la prestació dels serveis regulars de transport públic detallats en aquest Conve-
ni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa és necessari preveure una 
compensació econòmica per atendre el desequilibri econòmic que produeix la conces-
sió de la qual és titular l’empresa esmentada.  
 
7. La Resolució de la Resolució del director general de Transports i Mobilitat de 5 de 
març de 2019 del Departament de Territori i Sostenibilitat aprova la reordenació i els 
nous horaris del Servei Públic de transport regular de viatgers entre Calella, Sant Pol 
de Mar, Canet de Mar i entre Sant Pol de Mar - Sant Cebrià de Vallalta i les urbanitza-
cions de Vistamar, Can Palau i Castellar d’Índies. 
 
8. Tant l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar com el Departament de Territori i Sostenibilitat conside-
ren adient la modificació de les condicions de la prestació del servei regular interurbà 
de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb ramals (V-
6461;V-GC-61GI-b), a fi d’assolir un nivell de servei que doni una cobertura suficient al 
dret de mobilitat de les persones usuàries de les esmentades poblacions i l’Hospital de 
Calella i garanteixi l’accés a la xarxa de serveis regulars interurbans de transport públic 
de viatgers per carretera. 
 
9. L’Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari integrat, 
considera positiva la posada en marxa d’aquesta millora en els serveis de transport 
entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella, i 
incorpora el servei en el referit sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona esmentat més amunt.  
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10. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir, 
mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora de les co-
municacions mitjançant els serveis regulars  de transport públic de viatgers per carre-
tera d’aquests municipis amb la seva adaptació a la demanda de transport detectada, 
al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que garanteixi l'equilibri 
econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici 
de les persones usuàries. 
 
Per tot això, d'acord amb aquestes consideracions, les parts 
 

ACORDEN 
 
Primer.- Objecte del Conveni 
 
Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de 
les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per 
carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de 
Calella, amb la prestació durant l’exercici de 2020 de les comunicacions que es deta-
llen en l’annex 1 d'aquest Conveni dins del servei regular interurbà de transport de 
viatgers per carretera Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i 
l’Hospital de Calella Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), del qual 
és concessionària l’empresa Barcelona Bus, SL. 
 
Segon.- Actuacions i compromisos de les parts 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Resolució del director general 
de Transports i Mobilitat de 5 de març de 2019, autoritzà a l’empresa Barcelona Bus, 
SL les modificacions necessàries en les condicions de prestació del servei regular de 
transport públic de viatgers per carretera, esmentat en el pacte anterior, per a prestar 
els serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni, i participa en el finança-
ment d’aquestes actuacions segons el que estableix el pacte tercer. 
 
L'Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i farà el seguiment del servei especi-
ficat en aquest Conveni, que resta incorporat al sistema tarifari integrat de la regió me-
tropolitana de Barcelona. 
 
L'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar participaran en el finançament dels serveis regulars de 
transport públic establerts en aquest Conveni, d’acord amb les prescripcions descrites 
en el pacte tercer, i promouran l’ús de cara al públic usuari.  
 
L’empresa Barcelona Bus, SL es compromet a la prestació dels serveis de transport de 
viatgers esmentats en les condicions que figuren en els annexos d’aquest Conveni. 
 
Tercer.- Règim econòmic i finançament del servei 
 
El finançament del dèficit en l’explotació del servei regular de transport públic entre 
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella definit en 
l’estipulat en aquest Conveni es durà a terme pel Departament de Territori i Sostenibili-
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tat, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
En aquest sentit l’aportació econòmica per a la prestació de les comunicacions serà 
calculada com la diferència dels costos estimats per l’explotació del servei, que es de-
tallen en el pressupost que s’adjunta com a annex 2, i els ingressos obtinguts de 
l’explotació del servei, amb la fixació d’una aportació màxima de 309.252,46 euros per 
a l’any 2020, amb l’objectiu de mantenir el necessari equilibri econòmic i financer de 
l’explotació del servei regular de transport públic de viatgers per carretera esmentat 
 
Les aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i les quanti-
es que es detallen: 
 

Serveis 
Departament 
de Territori I 
Sostenibilitat 

Ajuntament 
de Canet de 
Mar 

Ajuntament 
de Sant 
Cebrià de 
Vallalta 

Ajuntament 
de Sant Pol 
de Mar 

Imports 
totals en 
euros 

            
Calella-Sant Pol de Mar - 
Canet de Mar  

    80.964,53        45.478,57   -         7.200,00   133.643,10   

            
Sant Pol de Mar - Sant 
Cebrià de vallalta 

    25.371,49        150.237,87                    -     175.609,36 
 Conexió amb l'hopsital      25.371,49                     -         21.500,00       
Intern St Cebrià V- St Pol 
Mar     128.737,87     

            

Imports totals en euros   106.336,02        45.478,57   150.237,87       7.200,00     309.252,46   

 
- Calella - Sant Pol de Mar i Canet de Mar 
 

- Departament de Territori i Sostenibilitat fins a un màxim de 80.964,53 euros 
(60,58%). Aquesta aportació del Departament de Territori i Sostenibilitat es farà 
efectiva a l’ATM de Barcelona, amb càrrec a la partida pressupostària de l’ATM 
2020 40 523 4700002 01, en els termes previstos en el pacte cinquè. 

- Ajuntament de Sant Pol de Mar fins a un màxim de 7.200,00 euros (5,69 %) amb 
càrrec a la partida pressupostària 02 43200 2279900. 

- Ajuntament de Canet de Mar fins a un màxim de 45.478,57 euros (35,97 %) amb 
càrrec a la partida pressupostària 20 44100 47900. 

 
- Sant Pol de Mar -Sant Cebrià de Vallalta i urbanitzacions 
 

- Departament de Territori i Sostenibilitat fins a un màxim de 25.371,49 euros 
(14,45 %). Aquesta aportació del Departament de Territori i Sostenibilitat es farà 
efectiva a l’ATM de Barcelona, amb càrrec a la partida pressupostària de l’ATM 
2020 40 523 4700002 01, en els termes previstos en el pacte cinquè. 

- Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta fins a un màxim de 150.237,87 euros dels 
que 21.500 euros per la connexió amb l’Hospital de Calella i 128.737,87 euros 
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pel servei de connexió de les urbanitzacions amb el centre del municipi i  amb 
Sant Pol de Mar (85,55 %) amb càrrec a la partida pressupostària 155/22/799. 

En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui inferior 
al màxim estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions implicades 
es reduirà proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació en el finança-
ment del servei. 
 
El pressupost dels serveis de transport establerts en aquest Conveni podrà ser revisat 
amb motiu de la modificació de les condicions de prestació dels serveis, d’acord amb 
el que preveu la clàusula sisena i respecte de les condicions previstes en els annexos 
d’aquest Conveni, mitjançant la formalització de la corresponent addenda de modifica-
ció de les condicions de prestació dels serveis. 
 
Així mateix, es revisarà el pressupost en el cas que s’acordi la pròrroga de la vigència 
d'aquest Conveni mitjançant la formalització de la corresponent de pròrroga de vigèn-
cia i de revisió de pressupost, tenint en compte l’evolució dels costos dels serveis re-
gulars de transport de viatgers per carretera de competència de la Generalitat de Cata-
lunya.  
 
La base de càlcul per a la corresponent revisió serà la del pressupost esmentat, revisat 
d’acord amb la mateixa variació de costos que s’hagin autoritzat per la Generalitat de 
Catalunya en les tarifes dels serveis interurbans de transport de viatgers per carretera 
des de la signatura d’aquest Conveni. 
 
Les aportacions a realitzar pel Departament de Territori i Sostenibilitat es faran efecti-
ves a l’ATM de Barcelona en els termes previstos en el pacte cinquè. 
 
Quart.- Incentius i penalitzacions a la gestió 
 
Amb la finalitat d’aconseguir que la prestació dels serveis de transport especificats en 
aquest Conveni es faci d’acord amb uns objectius d’explotació i uns requeriments de 
qualitat que en permetin la millora contínua, s’estableix un sistema d’incentius i pena-
litzacions a la gestió que té en compte dos factors que són essencials com a indica-
dors de seguiment dels serveis: el nombre de viatgers transportat i l’índex de satisfac-
ció del client (d’ara endavant ISC). El primer és un indicador sobre l’evolució de la de-
manda i el segon sobre la qualitat percebuda pel viatger sobre el servei en qüestió. 
 
- Evolució dels viatgers transportats 
 
L’evolució del nombre de viatgers de pagament (Vvq,i), en relació amb els viatgers de 
pagament previstos (Vvp,i), serà objecte d’un incentiu si aquesta evolució és positiva, 
en funció de l’increment de recaptació anual de bitlletatge del servei d’un any (Rvq,i) 
respecte de les previstes com a mínimes en els pressupostos que consten en els an-
nexos 1, 2 i 3 (Rvp,i), segons l’escala de la taula següent: 
 
Increment de viatgers de pagament                                 Incentiu Ivp    

         Vvp,i < Vvq,i ≤ 1,02*Vvp,i                               Ivp = 0,25*( Rvq,i - Rvp,i) 
    1,02*Vvp,i < Vvq,i ≤ 1,04*Vvp,i                            Ivp = 0,50*( Rvq,i – Rvp,i)) 
               Vvq,i > 1,04*Vvp,i                                     Ivp = 0,75*( Rvq,i – Rvp,i) 
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Amb aquesta finalitat, el nombre de viatgers de pagament previstos en aquest Conveni 
per a l’any 2020 serà el següent: 
 
Servei entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Ca-
lella  73.378 viatgers: 
 

- 40.695 viatgers Calella - Sant Pol de Mar - Canet de Mar i Calella  
- 32.683 viatgers Sant Pol de Mar- Sant Cebrià de Vallalta- urbanitzacions 

 
Segons el nombre de viatgers de pagament resultants de la prestació dels serveis, es 
podran produir les situacions següents: 
 
En el supòsit que l’evolució sigui positiva, el valor de l’incentiu que correspongui, se-
gons l’escala de la taula anterior, quedarà a lliure disposició de l’empresa, mentre que 
la resta d’increment de recaptació serà destinat a reduir l’aportació de les administraci-
ons signants. Si no es produeix increment positiu de recaptació, malgrat l’evolució po-
sitiva del nombre de viatgers, no s’aplicarà cap incentiu. 
 
En el supòsit que l’evolució sigui negativa, l’empresa assumeix a càrrec seu les possi-
bles desviacions negatives que es puguin produir en la recaptació anual de bitlletatge 
respecte de les previsions inicials. 
 
La font d’obtenció de les dades de viatgers serà la informació estadística subministra-
da per l’empresa segons les dades que constin en les validadores dels vehicles que 
presten els serveis, tot i que les administracions signants podran efectuar els controls i 
les inspeccions que consideri oportunes per tal de  validar aquesta informació. 
 
- Qualitat percebuda del servei (ISC) 
 
La qualitat dels serveis de transport que són l’objecte d’aquest Conveni serà avaluada 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat, en el marc de la valoració dels serveis re-
gulars de la seva competència mitjançant l’indicador ISC. Per tant, pel que fa als ser-
veis especificats en aquest Conveni, es va fixar com a ISC de referència (ISCR) l’ISC 
mitjà del conjunt de serveis regulars de transport de viatgers per carretera durant el 
2020. D’acord amb aquest ISC de referència es concreta un sistema d’incentius (IISC) 
i penalitzacions (PISC), segons el valor de l’ISC obtingut pels serveis de transport 
d’aquest Conveni. 
 
Pel que fa al previst en el paràgraf anterior, s’estableix una franja de manteniment per 
sobre i per sota de l’ISCR dins de la qual ni s’incentiva ni es penalitza la gestió del ser-
vei. A partir de certs llindars de desviació més enllà d’aquesta franja, s’incentivarà o es 
penalitzarà a l’empresa concessionària amb un percentatge d’increment o decrement 
del cost de producció dels serveis (K) definits i calculats en l’annex 2. En la taula se-
güent es mostra l’escala de llindars de l’ISC i l’incentiu i/o penalització corresponent: 
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 Valor ISC condició Incentiu (IISC)/Penalització (PISC) 

 ISCi < ISCR - 1 ISCR – 2 < ISCi ≤ ISCR – 1  PISC =  0,02*K 
  ISCR – 3 < ISCi ≤ ISCR – 2  PISC =  0,04*K 
  ISCi ≤ ISCR – 3  PISC =  0,07*K 
 ISCR – 1 <  ISCi < ISCR + 1 franja de manteniment IISC = PISC = 0 
 ISCi > ISCR + 1 ISCR + 2 > ISCi ≥ ISCR + 1  IISC = 0,01*K 
  ISCR + 3 > ISCi ≥ ISCR + 2  IISC = 0,02*K 
  ISCi ≥ ISCR + 3  IISC = 0,03*K 
 
Cinquè.- Liquidació 
 
L’abonament de l’aportació econòmica prevista per als ajuntaments de Sant Cebrià de 
Vallalta i Sant Pol de Mar s’efectuarà mensualment i per períodes vençuts, mitjançant 
transferència bancària a l’empresa Barcelona Bus, SL en un termini màxim de trenta 
dies des de la data de presentació de la factura corresponent, d’acord amb el que es-
tableix l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. En el seu defecte, farà diligència de presa de raó de la factura amb el termini de 
pagament corresponent, així com l’endós (annex 3) al banc designat per l’empresa.  
 
Amb aquesta finalitat, l’empresa Barcelona Bus, SL haurà de presentar davant 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, dins de la 
setmana següent a la finalització de cada mes, una factura resultant de la 1/12 part del 
dèficit anual pressupostat corresponent a cadascun dels ajuntaments. Durant el trans-
curs del mes següent l’empresa aportarà una breu memòria explicativa del desenvolu-
pament dels serveis en aquell mes, que reculli l’estadística d’ús, els ingressos obtin-
guts i les possibles incidències en la seva prestació. 
 
Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes, 
l’empresa Barcelona Bus, SL presentarà, a més, una liquidació anual dels serveis, en 
què es detallin els ingressos obtinguts, inclosos els corresponents a la realització de 
publicitat en els vehicles, i les seves despeses d'explotació, a fi de procedir a la liqui-
dació definitiva del servei, d’acord amb les xifres que l’Autoritat del Transport Metropo-
lità faciliti sobre els viatgers transportats dins el període corresponent.  
 
Un cop examinada aquesta documentació i determinat el dèficit de prestació del servei 
de comú acord entre l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar i el Departament de Territori i Sostenibilitat, els esmentats ajuntaments ordena-
ran respectivament, si s’escau, el pagament de les quantitats que s’hagin de pagar 
com a resultat de la liquidació definitiva del servei i s’abonaran en les condicions i ter-
minis indicats en els paràgrafs anteriors. 
 
Pel que fa a l’aportació econòmica prevista per l’Ajuntament de Canet de Mar a favor 
de l’empresa concessionària Barcelona Bus, SL tindrà el caràcter de subvenció a 
l’explotació per tal de cobrir el dèficit generat per l’ampliació i la millora dels serveis 
regulars de transport públic estipulats en aquest Conveni. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar liquidarà a l’empresa Barcelona Bus, SL en concepte 
de bestreta, el 85% de la subvenció màxima anual prevista en aquest Conveni. Per a 
l’any 2020 s’estableix que el pagament efectiu de la bestreta s’efectuarà en el termini 
màxim de 30 dies des de la signatura del present Conveni, recollint en les correspo-
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nents addendes de pròrroga al conveni, si s’escau, els terminis de pagament i quanties 
de les bestretes dels successius períodes anuals en funció del moment temporal en el 
qual s’aprovin les respectives addendes. 
 
La liquidació anual de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Canet de Mar 
s’efectuarà un cop justificat per l’empresa Barcelona Bus, SL el dèficit definitiu de pres-
tació del servei mitjançant la presentació del compte justificatiu amb aportació 
d’informe d’auditor que estableix l’article 74 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions. Les quantitats que, si escau, s’hagin de pagar com a resultat de la liquidació 
definitiva s’abonaran en el termini de 30 dies des de l’acceptació de la justificació pre-
sentada. 
 
La no signatura d’aquest Conveni mentre s’estigui realitzant el servei no exonerarà de 
l’obligació dels pagaments corresponents per a la prestació del servei.  
 
L’aportació econòmica a realitzar pel Departament de Territori i Sostenibilitat a l’ATM 
de Barcelona, s’efectuarà en el marc de les aportacions realitzades per la Generalitat 
de Catalunya a aquest consorci i es farà efectiva mitjançant el conveni d’adhesió al 
sistema tarifari integrat formalitzat amb l’empresa operadora Barcelona Bus, SL i l’ATM 
de Barcelona.  
 
Sisè.- Modificacions de les condicions de prestació dels serveis 
 
Amb caràcter previ a l’autorització de noves modificacions en les condicions de presta-
ció dels serveis que són objecte d’aquest Conveni, el Departament de Territori i Soste-
nibilitat consultarà a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar sobre l’oportunitat de la modificació proposada. 
 
Les noves modificacions en les condicions de prestació dels serveis que puguin pro-
posar cadascun dels esmentats ajuntaments s’hauran de tramitar d’acord amb la nor-
mativa vigent. 
 
En ambdós casos, les noves modificacions en la prestació dels serveis hauran de ser 
recollides de forma expressa en la corresponent addenda de modificació de les condi-
cions de prestació dels serveis i, pel cas que comportin una alteració de les condicions 
econòmiques de prestació dels serveis previstos en aquest Conveni, aquesta addenda 
inclourà també la corresponent revisió del pressupost.  
 
Setè.- Controls i inspecció 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar, dins de l’àmbit de les 
seves competències, podran efectuar els controls i les inspeccions de caràcter material 
que considerin oportunes en relació amb la prestació dels serveis establerts en aquest 
Conveni. En qualsevol cas, correspondrà al Departament de Territori i Sostenibilitat 
l'adopció de les mesures sancionadores corresponents en el cas que es constati l'in-
compliment d’alguna de les condicions de prestació dels serveis, amb la tramitació 
prèvia del corresponent expedient, en els termes previstos en la normativa vigent en 
matèria de transport de viatgers per carretera.  
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Vuitè.- Material mòbil per a la prestació dels serveis 
 
Els serveis de transport detallats en aquest Conveni seran prestats amb vehicles titula-
ritat de l'empresa Barcelona Bus, SL adaptats per al transport de persones amb mobili-
tat reduïda, que hauran d'anar degudament identificats, de conformitat amb els reque-
riments d'imatge corresponents en els termes establerts pels esmentats ajuntaments i  
el Departament de Territori i Sostenibilitat, sense perjudici del seguiment de les especi-
ficacions que corresponguin per la participació del servei en el sistema tarifari integrat 
de l'Autoritat del Transport Metropolità. 
 
Novè.- Comissió de seguiment 
 
Les parts acorden crear una Comissió de seguiment d’aquest Conveni, que té com a 
funció principal vetllar pel correcte desenvolupament dels seus objectius i, específica-
ment, per tal de liquidar les aportacions a realitzar per les administracions signants en 
els termes previstos en el pacte cinquè, és a dir, avaluar el grau d’assoliment de 
l’objecte del Conveni, en especial controlar el compliment dels seus aspectes econò-
mics, així com l’execució dels compromisos i actuacions assumits per les parts. 
 
Així mateix, aquesta Comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter previ a la 
jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i les discrepàncies que sorgeixin 
entre les parts relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del present Con-
veni, d’acord amb el pacte dotzè. 
 
Pel que fa la composició, amb un representant de cadascuna de les parts signants, i el 
funcionament d’aquesta Comissió de seguiment, es regulen per les previsions contin-
gudes al règim jurídic dels òrgans col·legiats previst al capítol II del títol I de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públi-
ques de Catalunya. 
 
Desè.- Vigència 
 
Aquest Conveni serà vigent per tot l’any 2020, i produirà efectes fins a la liquidació de la 
despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte.   
 
Aquesta vigència s’entén sense perjudici que les parts puguin acordar la continuïtat 
d’aquestes actuacions mitjançant la signatura d’un nou conveni.  
 
Tanmateix, el pressupost anual es pot modificar d'acord amb el que preveu el pacte 
tercer d'aquest Conveni.  
 
Un cop finalitzada la vigència del conveni o acordada la seva resolució, l’empresa Bar-
celona Bus, SL cessarà en la prestació dels serveis de transport especificats en aquest 
Conveni sense dret a percebre cap indemnització pel que fa a les inversions o despe-
ses realitzades. 
 
Onzè.- Extinció 
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1. A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció antici-
pada del present Conveni: 
 
- la resolució unànime acordada entre les parts que l’han subscrit; 
 
- la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants; també la resolució 
per part de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès públic degudament 
justificats; 
 
- l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets 
en aquest Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el compliment efectiu; 
 
- la resolució del contracte de gestió de servei públic de transport regular de viatgers 
per carretera citat en l’acord primer; 
 
- la decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni;  
 
- qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.  
 
2. En cas d’extinció anticipada, les administracions signants vetllaran per garantir 
l’adequada finalització de les actuacions en curs, i, en el seu cas, els mecanismes que, 
si escau, pugui garantir el servei públic de transport. 
 
Dotzè.- Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no pu-
guin ser resoltes per la Comissió de seguiment prevista en el pacte novè, restaran 
sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest Conveni a un sol 
efecte. La data del Conveni serà la de l’última signatura.  
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ANNEX 1. Horari i parades 2020 
 
Calella - Sant Pol de Mar - Canet de Mar. Horaris i itineraris 2020 
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Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta-urbanitzacions. Horaris i itineraris 2020 
 

 
 

 



 

28 
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 

 
 
 
 
 
  



 

29 
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 

  
 
ANNEX 2  Pressupostos 2020 
 
Calella – Sant Pol de Mar – Canet de Mar 2020 
 



 

30 
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 

 

DEMARCACIÓ Barcelona 2020

69.500,0
3.054,1

22,8 Km/h

Dies de servei 250 Rati 12,22
Tipus de bus 35 places
Té viatgers dempeus SI
Consum quilomètric (l/100 km) 44,87
Benefici Industrial 10%

COSTOS HORARIS €/any €/km €/h % sobre costos totals
PERSONAL DE CONDUCCIÓ 68.422,06 € 22,4033 43,65%
ALTRE PERSONAL 13.682,37 € 4,4800 8,73%
COST DEL VEHICLE

AMORTITZACIONS 14.433,00 € 4,7258 9,21%
DESPESES FINANCERES 2.231,02 € 0,7305 1,42%

ASSEGURANCES 3.945,31 € 1,2918 2,52%
TRIBUTS 323,89 € 0,1060 0,21%

COST SVV+SAE
MANTENIMENT 872,18 € 0,2856 0,56%

ALTRES FIXOS
5.106,32 € 1,6720 3,26%

TOTAL COSTOS HORARIS 109.016,14 € 35,6950 69,54%

COSTOS QUILOMÈTRICS €/any €/km €/h % sobre costos totals
PNEUMÀTICS 2.968,48 € 0,0427 1,89%
CARBURANTS 29.968,04 € 0,4312 19,12%
LUBRICANTS 1.498,40 € 0,0216 0,96%
MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA 9.083,26 € 0,1307 5,79%
ALTRES 4.228,38 € 0,0608 2,70%
PEATGES
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS 47.746,57 € 0,6870 30,46%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS 156.762,71 € 0,69 € 35,70 € 100,00%
RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ 15.676,27 € 0,07 € 3,57 €

€/any €/km €/h
TOTAL 172.438,98 € 0,76 € 39,26 €
COST TOTAL DEL SERVEI 172.438,98 € 2,48 € 56,46 €

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA 
HORES ANUALS DE LA LÍNIA 
VELOCITAT COMERCIAL

Servei 2. Mínim 8 hores diàries vehicle



 

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 

 
Dèficit i aportacions 

 
 
Aquestes previsions no suposen cap compromís per part de l’empresa 
  

Previsió 2020
Viatgers 40.695
TMP 0,9533 €
Ingressos tarifaris 38.795,877 €
Previsió de dèficit 133.643,10 €

Aportacions: %
DGTM 80.964,53 € 60,58%
Canet de Mar 45.478,57 € 35,97%

Sant Pol de Mar 7.200,00 € 5,69%
Sobrecost del nou itinerari
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Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta urbanitzacions 2020 
 

 
 
 
 

79.397,7
4.095,7

19,4 Km/h

Dies de servei 250 Rati 16,38
Tipus de bus 25 places
Té viatgers dempeus NO
Consum quilomètric (l/100 km) 48,18
Benefici Industrial 10%

COSTOS HORARIS €/any €/km €/h % sobre costos totals
PERSONAL DE CONDUCCIÓ 91.757,75 € 22,4033 48,82%
ALTRE PERSONAL 18.348,81 € 4,4800 9,76%
COST DEL VEHICLE

AMORTITZACIONS 11.225,07 € 2,7407 5,97%
DESPESES FINANCERES 1.735,15 € 0,4237 0,92%

ASSEGURANCES 2.713,27 € 0,6625 1,44%
TRIBUTS 267,29 € 0,0653 0,14%

COST SVV+SAE
MANTENIMENT 719,78 € 0,1757 0,38%

ALTRES FIXOS
4.000,52 € 0,9768 2,13%

TOTAL COSTOS HORARIS 130.767,65 € 31,9279 69,57%

COSTOS QUILOMÈTRICS €/any €/km €/h % sobre costos totals
PNEUMÀTICS 3.391,23 € 0,0427 1,80%
CARBURANTS 36.765,58 € 0,4631 19,56%
LUBRICANTS 1.838,28 € 0,0232 0,98%
MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA 10.376,84 € 0,1307 5,52%
ALTRES 4.830,55 € 0,0608 2,57%
PEATGES
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS 57.202,48 € 0,7205 30,43%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS 187.970,12 € 0,72 € 31,93 € 100,00%
RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ 18.797,01 € 0,07 € 3,19 €

€/any €/km €/h
TOTAL 206.767,13 € 0,79 € 35,12 €
COST TOTAL DEL SERVEI 206.767,13 € 2,60 € 50,48 €

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA 
HORES ANUALS DE LA LÍNIA 
VELOCITAT COMERCIAL

Servei 4. Mínim 13 hores diàries vehicle
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Dèficit i aportacions 
 

 
Aquestes previsions no suposen cap compromís per part de l’empresa 
 
Annex 3 
 
 
 
En (REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA), en nom  de (RAÓ SOCIAL DE 
L’EMPRESA) 
 
 
ENDOSSA: 
 
 
A favor de (NOM ENTITAT FINANCERA), Sucursal (xxx), de (POBLACIÓ), mitjançant 
el número de compte corrent (20 DÍGITS), la factura núm. (xxx), per un valor de 
(QUANTITAT EN EUROS) de la (CORPORACIÓ MUNICIPAL). 
 
 
Barcelona, (DATA) 
 
Signatura i segell EMPRESA, 
 
 
 
(ENTITAT FINANCERA) accepta l’endossament, el qual no serà vàlid sense la presa 
de raó de l’Ajuntament de (NOM CORPORACIÓ MUNICIPAL). 
 
 
 
(DATA) i SIGNATURA i SEGELL ENTITAT FINANCERA 

Previsió 2019
Viatgers 32.683 Pax 2008
TMP 0,9533 €
Ingressos tarifaris 31.157,775 €
Previsió de dèficit 175.609,36 €

DGTM 25.371,49 € 14,45%
Sant Cebrià de Vallalta 21.500,00 €

Sant Cebrià de Vallalta 128.737,87 €

Aportacions al servei de connexió intern de Sant 
Cebrià i amb Sant Pol:

Aportacions al servei de connexió amb l'Hospital de 
Calella:
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Diligència de presa de raó de l’endós de la factura núm. (xxx), import (xxx) i venciment 
(xxx), a favor de (NOM ENTITAT FINANCERA). 
 
 
(DATA) i SIGNATURA I SEGELL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
 
 
3.2. Acció Social i Ciutadania 

 
3.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS número 
BSGG/33/2020 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/33/2020 de data 15 d´octubre 2020 per 
import de 605,48€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 pressupost de l’exercici de 2020. 
 
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, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/33/2020 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 

  

  RELACIÓ NÚM.: BSGG/33/2020    15/10/2020 

NÚM. BENEFICIARI 
  

DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

231 x 
  

x Subministraments 188,92 € ell mateix x 
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232 x 

  

x medicaments 39,58 € 

FARMACIA 
LAFARGA 
NATALIA xY 

233 x 
  

xL 
material escolar/llibres 75,00 € ESCOLA MI-

SERICORDIA Q5855712E 

234 x 

  

xT 
material escolar/llibres 

112,00 € 
I.ES. SUNSI 
MORA Q0802000J 

235 x 
  

xT 
material escolar/llibres 96,00 € 

ESCOLA TURO 
DEL DRAC S0800447E 

236 Cx 
  

4x material escolar/ llibres 93,98 € ell mateix 4x 

total 
 

  605,48 € 
  

 
Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
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. 
 
3.3. Urbanisme 

 
3.3.1. INCOACIÓ EXPEDIENT DE CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA D'OBRES PER A 
L'ENDERROC D'UNA PART D'EDIFICACIÓ I REFORMA DE L'HABITATGE SITUAT 
AL CARRER MAS MUNÍ, 12 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de maig de 2018, concedeix a 
la Sra. x llicència municipal d’obres majors per a l’enderroc d’una part d’edificació i 
reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat carrer Mas Muní, 12, de Canet 
de Mar, d’acord amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecta x. 

 
En data 12/06/2020 (ENTRA-2020-4860) l’arquitecta x actuant en nom i representació 
de la titular de la llicència, x sol·licita la pròrroga de la llicència. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal en data 8 de juliol de 2020, que 
es transcriu a continuació: 
 

“FETS 
 

En relació a la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obres majors per a 
l’enderroc d’una part d’edificació i reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al 
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carrer Mas Muní, 12 (exp. 159/2017), presentada en data 12 de juny del 2020 i 
número d’expedient 1975, un cop revisada la documentació es constata el següent: 
 
1. Tant la sol·licitant de la pròrroga com el titular de la llicència és la senyora x  

2. La llicència d’obres majors es va concedir en data 2 de maig de 2018 en virtut 
de l’acord de la Junta de Govern Local. En data 7 de maig del 2018 es va 
registrar de sortida la corresponent notificació a la Sra. x.  

3. La llicència d’obres establia els següents terminis per a l’execució de les obres: 

a. Sis mesos per a iniciar-les. 

b. Dos anys per a acabar-les. 

La llicència també preveia que el titular de la llicència pogués sol·licitar una sola 
pròrroga  per a cadascun d’ambdós terminis, abans dels seu venciment.  

4. En data 21 d’abril del 2020, el Cap de Disciplina Urbanística va emetre el 
següent informe en relació a una inspecció realitzada a les obres de referència: 

 
“INSPECCIÓ EFECTUADA A L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
SITUAT AL CARRER MAS MUNÍ, 12. 
 
FETS: 
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern local, en sessió de data 2 de maig del 2018, va concedir 
llicència d’obres majors (Exp. núm. 159/2017) per a l’enderroc d’una part 
d’edificació i reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Mas 
Muní, 12. 
 
Aquest procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres es va iniciar a 
sol·licitud de la interessada, la senyora x, arran de la incoació d’un procediment de 
restauració de la legalitat urbanística (Decret núm. 479/2017, de 27 d’abril, de 
l’Alcaldia) i el conseqüent requeriment de legalització de les obres efectuades sense 
llicència. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Practicada una inspecció visual al lloc referenciat, s’ha constatat que a dia d’avui no 
s’han iniciat les obres sol·licitades en el seu dia per la senyora x. Cal esmentar al 
respecte, que el proper dia 2 de maig farà dos anys que aquesta llicència d’obres 
majors va ser concedida (Exp. núm. 159/2017).” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Text refós de la Llei d’urbanisme. 
- Reglament de la Llei d’urbanisme. 
- Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
- Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar (POUM). 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
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d’edificació i ús del sòl. 
- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- Consultada l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la 
intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, es constata que a l’article 26, en 
relació a la pròrroga de les llicències, s’especifica que les obres que no es puguin 
executar en el termini previst en la llicència, abans d’un mes del seu venciment 
s’haurà de sol·licitar l’ampliació. En el mateix article s’indiquen els terminis per a 
l’execució de les obres majors: 
a) Sis mesos per començar-les 
b) Dos anys per acabar-les 
 
Segona.- D’acord amb la inspecció realitzada pel Cap de Disciplina Urbanística en 
data 21 d’abril del 2020, es constata que les obres encara no s’han iniciat. 
 
CONCLUSIONS 

 
Per tot l’esmentat, donat que les obres no s’han iniciat i la sol·licitud de pròrroga de 
la llicència d’obres no s’ha realitzat dins dels terminis previstos per la normativa 
urbanística vigent, s’informa DESFAVORABLEMENT  a la seva concessió.” 

 
Vist l’informe emès per la TAG d’Urbanisme en data 19 d’octubre, que es transcriu a 
continuació: 
 

“En relació amb la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obres majors per a 
l’enderroc d’una part d’edificació i reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres 
situat al carrer Mas Muní, corresponent a l’expedient físic núm. 159/2017, s’emet 
informe en base als següents 
 
I. ANTECEDENTS 
  
En data 04/07/2016 la senyora x presenta una comunicació prèvia d’obra menor de 
poca entitat per portar a terme actuacions interiors, sense afectar elements 
estructurals ni modificar distribucions interiors, a l’immoble ubicat a l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Mas Muní, 12 (Exp. 111/2017). 
 
L’arquitecta tècnica municipal i el cap de Disciplina Urbanística emeten informe, de 
data 4/04/2017, en el qual fan constar que s’ha practicat una inspecció visual a les 
obres que s’han portat a terme a l’habitatge de referència i s’ha constatat que les 
actuacions que s’han realitzat han modificat l’estructura original de l’habitatge, per 
les quals s’hauria hagut de sol·licitar i obtenir, si s’escau, la llicència d’obres 
pertinent. 
 
En virtut del Decret núm. 479/2017, de 27 d’abril, de l’Alcaldia, es resol incoar a la 
Sra. x en qualitat de propietària de l’immoble ubicat al carrer Mas Muní, 12, 
procediment de restauració de la legalitat urbanística alterada per haver efectuat 
obres que no s’ajusten a la comunicació prèvia presentada i per la construcció d’un 
volum disconforme i manifestament il·legalitzable al no ajustar-se a les previsions 
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contemplades a les NNSS, concretament, una nova coberta que sobrepassa la 
profunditat màxima edificable. 
 
Amb la incoació de l’expedient, s’atorga a la interessada, segons preveu l’article 
205.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'Urbanisme (TRLU), un termini de dos mesos a comptar des de la notificació 
de l’esmentada resolució, perquè procedeixi a sol·licitar la corresponent llicència 
d’obres majors acompanyada, del corresponent projecte i direcció facultativa, que 
englobi les actuacions anteriorment detallades per tal de legalitzar-les, si s’escau. 
 
En data 30/06/2017 RE4260, la Sra. x. sol·licita llicència municipal d’obres majors 
per a l’enderroc d’una part d’edificació i reforma de l’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres situat carrer Mas Muní, 12, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic 
redactat per l’arquitecta x. 
 
La llicència sol·licitada és concedida en virtut de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local, en sessió ordinària de data 02/05/2018, i és notificada en data 
16/05/2018. 
 
En data 12/06/2020 (ENTRA-2020-4860) l’arquitecta x., actuant en nom i 
representació de la titular de la llicència, x sol·licita la pròrroga de la llicència. 
 
En data 08/07/2020 l’arquitecta tècnica municipal emet informe desfavorable a la 
concessió de la pròrroga de la llicència. 
 
II. FONAMENTS DE DRET 
 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística (RPLU), 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP). 
 
III. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- L’article 37.2 RPLU, relatiu als terminis de caducitat de les llicències 
urbanístiques per a l’execució d’obres, estableix que aquestes caduquen si 
transcorre el termini per començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les 
seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. A 
aquests efectes, les llicències han de contenir l’advertiment de caducitat 
corresponent. 
 
Consta acreditat a l’expedient que a la llicència d’obres notificada en data 
16/05/2018 a la titular hi constaven, entre d’altres, les següents condicions 
generals: 
 

“12. Els terminis per a l'execució dels usos urbanístics autoritzats, a no ser que 
les condicions particulars de la llicència n’estableixin uns de diferents, seran els 
següents: 

a. sis mesos per a iniciar-les. 
b. dos anys per a acabar-les.  
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Aquests terminis es comptabilitzaran des de la recepció de la notificació de la 
llicència al seu titular. 

13. La llicència caducarà i quedarà sense efecte, sense dret a indemnització, 
quan els usos urbanístics autoritzats no s’iniciïn o no finalitzin dins dels terminis 
anteriors, circumstància que es declararà per l’Ajuntament, així com l’arxiu de 
les actuacions, prèvia audiència del titular. Caducada la llicència els treballs per 
ella autoritzats no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i se n'obté 
una de nova ajustada a l'ordenació urbanística vigent. 

14. El titular de la llicència podrà sol·licitar una sola pròrroga per a cadascun 
d’ambdós terminis, abans del seu venciment.” 

 
Segona.- L’article 38 RPLU preveu que quan hagi transcorregut el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues 
respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, l’administració atorgant 
ha de declarar la caducitat de la llicència urbanística atorgada, amb l’audiència 
prèvia de la persona titular de la llicència. 
 
En el cas present, consta a l’expedient que l’acord de concessió de la llicència es va 
registrar de sortida en data 07/05/2018 RS1455, i es va notificar en data 
16/05/2018, per la qual cosa el termini per a l’execució de les obres finalitzà en data 
16/05/2020, raó per la qual l’arquitecta tècnica municipal ha informat 
desfavorablement la sol·licitud de pròrroga. 
 
 
No obstant, segons la doctrina tradicional i la jurisprudència, per a què es produeixi 
la caducitat han de concórrer dos requisits: un material (transcurs del termini) i un 
altre formal (la declaració de caducitat per l'òrgan competent per a l'atorgament de 
la llicència, previ expedient i escoltats els interessats en tràmit d'audiència). 
 
En aquest sentit, i a tall d’exemple, la STS (Contencioso), sec. 1ª, S 24-07-1995, 
rec. 3436/1991, recull la tesi esmentada en els termes següents: 

Conforme a muy reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala plasmada en 
sentencias de 16 de diciembre de 1.977, 5 de octubre de 1.982, 12 de julio de 
1.983, 21 de diciembre de 1.984, 4 de noviembre de 1.985, 24 de junio de 1.986, 27 
de mayo de 1.988, 24 de enero de 1.989 y 19 de abril de 1.990, entre otras, aunque 
en una licencia de obras se fije un plazo de validez, éste nunca opera 
automáticamente, sino que se requiere una expresa declaración de caducidad, que 
ha de ser remate de un expediente seguido con intervención del interesado, 
emisión de informes, y acreditamiento y ponderación de todas las circunstancias 
concurrentes, incluidas sobre todo las que hayan determinado la inactividad del 
titular de la licencia, inactividad ésta que ha de revelar un evidente y claro propósito 
por parte del sujeto inactivo de abandonar o desistir de su intención de edificar, lo 
que es muy decisivo si se tiene en cuenta que, al suponer el instituto de la 
caducidad un poderoso impedimento para el ejercicio de auténticos derechos 
adquiridos, siempre ha de ser interpretado con carácter restringido (…)”. 

Tercera.- Consta dins l’expedient administratiu l’escrit presentat per la titular de la 



 

40 
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 

llicència en data 17/06/2020 (ENTRA-2019-5125) , en virtut del qual manifesta el 
següent: 
 
“Disposem de llicència per realitzar les obres d’enderroc parcial i reforma d’un 
edifici unifamiliar entremitgeres, al carrer Mas Muní 12 de Canet de Mar, amb 
número d’expedient 159/2017. La reforma contempla adaptar la façana de l’edifici a 
la nova alineació del carrer. Degut que a la façana hi ha una palometa de baixa 
tensió ens ha calgut contactar amb la companyia elèctrica, amb tot el desgast 
personal que això suposa, degut a la lentitud en les seves respostes i a les 
condicions de contracte imposades. Aquest contracte disposa de clàusules que 
m’obliguen a assumir unes responsabilitats en la seva instal·lació que considero 
abusives. És per aquest motiu que vam tenir una reunió amb la Sra. Blanca Arbell, 
alcaldessa, i amb l’advocada Sra x, el dia 22 de maig, a qui vam explicar 
detalladament el cas i qui per poper ajudar a desencallar aquest assumpte, es va 
oferir a parlar tant amb el nostre contacte amb la companyia que executarà la 
modificació de la palometa, com amb la nostra advocada per poder contrastar en 
quin punt ens trobem, i resoldre-ho el més aviat possible.” 
 
En data 28/05/2019, la tècnica que subscriu es va posar en contacte via correu 
electrònic amb el senyor x, persona designada per la interessada com a 
intermediari entre ella i la companyia elèctrica. En aquesta comunicació, qui 
subscriu va manifestar el següent: 
 
Bon dia, la setmana passada vam rebre la visita de la senyora x 
 titular de la llicència d’obres del carrer Mas Muní, 12. Ens  demanava si, des de 
l’Ajuntament, es podia fer alguna gestió amb ENDESA, per tal de poder tirar 
endavant amb les obres. 
 
Pel que fa el document que ENDESA demana que signi la propietària, vaig 
entendre que ella es nega a fer-ho per no estar d’acord amb les termes en què està 
redactat. No obstant, no és competència municipal indicar a aquesta empresa en 
quins termes ha d’estar redactat. 
 
Per altra banda, per part nostra no hi ha problema a fer-vos arribar còpia de la 
llicència d’obres, si és això el que els cal.” 
 
Quarta.- L’article 58 LPACAP estableix que els procediments s’inicien d’ofici per 
acord de l’òrgan competent, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’una ordre 
superior, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 82 LPACAP, un cop instruïts els procediments, i 
immediatament abans de redactar la proposta de resolució, s’han de posar de 
manifest als interessats o, si s’escau, als seus representants. 
 
Els interessats, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, poden 
al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents. No 
obstant, si abans del venciment del termini els interessats manifesten la seva 
decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, el 
tràmit es considera realitzat. 
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Cinquena.- Pel que fa l’òrgan competent per a la incoació i resolució del 
procediment de declaració de caducitat d’una llicència urbanística, d’acord amb les 
delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 743/2015, de data 19 
de juny  de 2015, la Junta de Govern Local va passar a ser l’òrgan competent per a 
l’atorgament de les llicències i, per tant, per a la declaració de la seva caducitat. 
  
CONCLUSIÓ: 
 
A la vista de les dades que consten a l’expedient administratiu, i d’acord amb el que 
disposen els articles 37 i 38 TRLU, qui subscriu proposa que s’incoï un procediment 
de declaració de caducitat de la llicència d’obres concedida en virtut de l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 02/05/2018 (exp. 
159/2017), per a l’enderroc d’una part d’edificació i reforma de l’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres situat al carrer Mas Muní, bo i atorgant un termini d’audiència de deu 
dies als interessats, per tal que presentin els documents i les justificacions que 
considerin pertinents.” 
 

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.- Incoar expedient de caducitat de la llicència d’obres núm. 159/2017 atorgada 
a la Sra. x. per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de maig de 
2018, per a l’enderroc d’una part d’edificació i reforma de l’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres situat carrer Mas Muní, 12, de Canet de Mar, per incompliment dels terminis 
d’inici i de finalització de les obres. 
 
Segon.- Concedir un termini d’audiència de deu dies als interessats, per tal que 
presentin els documents i les justificacions que considerin pertinents. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.  
 
3.3.2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE NOUS PREUS NÚM. 1 DEL CONTRACTE 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT I MILLORA DE 
LES INFRAESTRUCTURES DEL CARRER CLAUSELL  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de juny de 2020, va acordar 
adjudicar el contracte, per procediment obert simplificat, per a l’execució de les obres 
de substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer Clausell de Canet 
de Mar, a l’empresa COYNSA 2000, SL, amb CIF núm. B59856351, pel preu de 
quatre-cents quaranta-un mil quatre-cents disset euros amb trenta cèntims 
(441.417,30 €), IVA exclòs, que pujarà un import de noranta-dos mil sis-cents noranta-
set euros amb seixanta-tres cèntims (92.697,63 €), amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP), al “Projecte de substitució del paviment i millora de 
les infraestructures del carrer Clausell”, redactat pels Serveis Tècnics municipals, i a 
l’oferta presentada pel propi licitador. 
 
Atès que en data 16 de juny de 2020 es va procedir a la formalització del contracte per 
a l’execució de les obres de substitució del paviment i millora de les infraestructures 
del carrer Clausell de Canet de Mar. 
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Atès que en data 21 de setembre de 2020 s’ha formalitzat l’acta de nous preus núm. 1, 
degudament signada pel contractista, la directora facultativa, el director executiu i 
l’enginyera municipal, en relació amb les obres de substitució del paviment i millora de 
les infraestructures del carrer Clausell, essent necessària la seva aprovació per part de 
l’òrgan de contractació. 
 
Vist l’informe emès en data 29 de setembre de 2020 (ENTRA-2020-9046) per la 
directora facultativa i el director d’execució de les obres de substitució del paviment i 
millora de les infraestructures del carrer Clausell, que es transcriu a continuació: 
 

“A Canet de Mar, la Direcció Facultativa formada per l'arquitecta x en qualitat de 
Direcció d'Obra, i l'arquitecte tècnic x, en qualitat de Direcció d'Execució, 
 
INFORMA QUE: 
 
Vista la proposta del Contractista de modificar el material previst en el projecte per 
la xarxa de recollida d’aigües pluvials, ja que el distribuïdor no disposa d’aquest 
material en estoc per al seu subministrament immediat. 
 
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar d’iniciar els treballs d’obra amb la 
màxima celeritat possible i amb l’objectiu de reduir els terminis d’execució previstos. 
 
Vist que la proposta no suposa una reducció de la qualitat i funcionalitat del nou 
col·lector de recollida d’aigües pluvials i en canvi sí que suposa una reducció 
significativa de l’import de construcció de la nova instal·lació. 
 
Vist que els preus corresponents a les noves unitats s’han calculat mitjançant els 
preus bàsics continguts en el projecte adjudicat, cas de la seva existència, i en el 
cas contrari, de forma contradictòria entre la Direcció Facultativa i el Cap d’Obra de 
l’empresa constructora. Els preus totals resultants es veuran incrementats per 
l’aplicació del dinou per cent (19%) corresponent a les despeses generals i el 
benefici industrial, i es sotmetran a la baixa d’adjudicació (33,7%), així com l’IVA 
vigent (21%). 
 
La Direcció Facultativa dona el seu vistiplau a la proposta de canvi i a l’acta de nous 
preus i es fa arribar a l’Ajuntament de Canet de Mar per que procedeixi a la seva 
aprovació.” 

 
Vista la relació de nous preus següent, que es reflecteixen a l’acta núm. 1: 
 



 

43 
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 

 
 
Vist el quadre resum de la repercussió econòmica de la variació proposada, que es 
recull a l’acta de nous preus núm. 1: 
 

 
 
Atès que d’acord amb el que preveu la Clàusula 37 del Plec de clàusules 
administratives particulars per a la contractació, pel procediment obert simplificat, de 
les obres de substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer Clausell 
de Canet de Mar (PCAP), relativa a la modificació del contracte, no té consideració de 
modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 
establerts en la LCSP i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin 
un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu 
conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 
242 i concordants LCSP, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de fixació de nous preus núm. 1, formalitzada en data 21 de 
setembre de 2020,  que no comporta un increment en el preu del contracte de 
conformitat amb l’informe de la direcció facultativa, per import de 31.232,10 €, més 
l’import de 6.558,74 € corresponents a l’IVA, per la modificació del material previst en 
el projecte per la xarxa de recollida d’aigües pluvials en relació al contracte d’obres 
formalitzat en data 16 de juny de 2020 amb l’empresa COYNSA 2000, SL, amb el 
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benentès que els presents preus contradictoris han estat acceptats pel contractista en 
el tràmit d’audiència de 3 dies hàbils a que fa referència l’art. 242.2 LCSP. 
 
Segon.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i al 
responsable del contracte tot fent-li avinent que, de conformitat amb allò que es 
disposa a l’art. 242.3 LCSP, en tractar-se d’unes unitats d’obra que quedaran posterior 
i definitivament ocultes, abans d’efectuar el mesurament parcial d’aquestes, haurà de 
comunicar-se a la Intervenció de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de 5 dies 
perquè, si ho considera oportú, pugui assistir a aquest acte en les seves funcions de 
comprovació material de la inversió i això sense perjudici de, una vegada acabades les 
obres,  efectuar la recepció, de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 1 de 
l’article 243 en relació amb l’apartat 2 de l’article 210 LCSP. 
 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
No se’n presenten 
 
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 17:16 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


