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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 25 DE NOVEMBRE DE 2021 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals 
 
Dades de la sessió: 
Caràcter de la sessió: ordinari 
Data: 25.11.2021  
Hora inici: 17:00 h 
Hora fi: 17:30 h 
Lloc: per mitjans electrònics, segons disposa l’article 46.3 LRBRL. 
 
Assisteixen (6/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, la presideix 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER, s’incorpora a la sessió sobre les 17:04 hores, quan ha acabat 
la part resolutòria de la sessió, en el punt de precs i preguntes, no participant de l’adopció 
dels acords que es relacionen en aquesta sessió. 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

Presidenta: Sra. Blanca Arbell Brugarola 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 
 
Ordre del dia de la sessió: 
1. Actes pendents d'aprovar: 
Acta JGL núm. 46/2021, corresponent a la sessió anterior, l’ordinària de 18.11.2021 
 
2. Propostes 
2.1. Urbanisme. Aprovació llicència obra major carrer del Mar, 44. Expedient 2413/2020 
5093. PROP2021/488. 
2.2. Acció Social i Ciutadania. Aprovació relació ajuts socials número BSGG_28_2021. 
Expedient 2883/2021 4677. PROP2021/475.  
2.3. Aprovació conveni amb Consell Comarcal del Maresme, per al finançament del ser-
vei de transport adaptat i/o assistit per a l’any 2021. Expedient 1376/2021 3822. 
PROP2021/487. 
 
3. Donar compte de resolucions judicials. 
- Prendre coneixement de l’escrit rebut de la  Diputació de Barcelona, en relació al 

recurs número d’actuacions 162/2018, interposat per part d’ORANGE ESPAGNE, 
S.A., presentat davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona 

- Prendre coneixement  de la interlocutòria núm. 331/2020 F, de  18 de novembre de 
2021, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona. 

 
4. Alcaldia. 
- Relació Decrets de l’Alcaldia i resolucions de les regidories corresponents a les da-

tes del 8 al 14 de novembre 2021. Expedient 1046/2021 5065. PROP2021/490. 
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- Llibre de Decrets d’Alcaldia i resolucions de les regidories corresponent a la primera 
quinzena del mes de novembre de 2021. Expedient 1046/2021 165. PROP2021/491 

5. Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió ordinària: 
Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, sotmet a la consideració dels membres assistents 
la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels assistents 
dels punts següents: 
 
1. Aprovació 2a. pròrroga servei de manteniment de microinformàtica i servidors. 
2.  Aprovació revocació de final de l’import concedit a l’entitat AMPA INS Sunsi Móra. 
 
6.  Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la sessió 
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, i es passen a tractar els 
punts inclosos en l’ordre del dia: 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
JGL2021/46 ordinari 18/11/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local, celebrada el dia 18 de novembre de 2021, i de conformitat 
amb allò que disposa l’article 109 del ROF, s’aprova per unanimitat dels membres 
presents, és a dir, tots els membres, excepte el regidor, el Sr. Lluís Llovet, que 
s’incorpora amb posterioritat a la sessió. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA REHABI-
LITACIÓ I REFORMA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DEL MAR, 44 
 
Vista la instància presentada pel senyor -, arquitecte, actuant en nom i representació del 
senyor -, representant de UNION PARCELA 23, SL, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres majors per a la rehabilitació i reforma de l’edifici situat al carrer del Mar, 44, amb 
projecte bàsic i executiu redactat pel mateix tècnic 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 03/03/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 15 de desembre de 2020 s’entra sol·licitud de llicència d’obres majors per a 
la rehabilitació i reforma de l’edifici situat al carrer del Mar núm. 44 de Canet de Mar. 
 
La sol·licitud s’acompanya del corresponent projecte bàsic i d’execució, visat pel Col·legi 
d’arquitectes de Catalunya i subscrit per -, acompanyat de l’assumeix de direcció, 
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l’estudi bàsic de seguretat i salut i el certificat de gestió de residus per part d’empresa 
autoritzada. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord 
de la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019. 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC) 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ur-
banisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl  

- Ordenances fiscals vigents 

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcel·la que correspon al carrer 
del Mar núm. 44 està classificada dins el sòl urbà consolidat i els paràmetres urbanístics 
d’aplicació queden regulats sota la clau “R2b” corresponent a la zona d’urbà tradicional, 
subzona de front de carretera. Els paràmetres bàsics que regulen l’edificació permesa 
són: una profunditat edificable màxima de 16 m a les plantes pis; una alçada reguladora 
màxima de 13,50 m corresponent a planta baixa i tres plantes pis; i una profunditat 
edificable de 19,70 m de la planta baixa. 
 
SEGONA.- Actualment l’edificació està afectada per realinació de vial, tant mateix, la 
reforma sol·licitada preveu l’enderroc de la part de l’edificació afectada per la nova 
alineació a la façana del carrer del Mar i la corresponent cessió dels terrenys qualificats 
de via pública. En conseqüència, el volum deixa d’estar en situació de fora d’ordenació 
i es poden autoritzar les obres de gran rehabilitació sol·licitades. 
 
D’acord amb l’art. 30 del POUM la cessió es realitzarà de forma prèvia a l’atorgament 
de llicència d’obres i es podrà atorgar condicionada a la urbanització simultània d’acord 
amb allò establert per la legislació urbanística vigent. Caldrà formalitzar una acta de 
determinació de la nova alineació a vial amb presència d’un tècnic municipal. 

TERCERA.- La reforma preveu la rehabilitació de l’edifici plurifamiliar existent fent 
constar que hi ha 5 habitatges legalitzats, però d’acord amb la documentació obtinguda 
de l’arxiu municipal les llicències concedides només justifiquen l’existència de 2 
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habitatges i consultat el cadastre no existeix un règim de divisió horitzontal sobre la 
parcel·la. En conseqüència, es considera que la rehabilitació proposada augmenta el 
nombre d’habitatges i redueix la superfície útil total de l’edifici per l’afectació de la nova 
alineació a vial. D’acord amb aquest antecedent, s’aplica l’annex 4 del decret pel qual 
es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat, entenent que es tracta d’una 
intervenció del grup E “augment del nombre d’habitatges per divisió d’habitatge 
preexistent, en menys del 50% de la totalitat dels habitatges”. 

QUARTA.- Al projecte presentat consta un PEM de 180.124,56 €. Amb aplicació dels 
mòduls de l’ordenança el pressupost establert és de 250.818,71 €. Conseqüentment, el 
pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb 
l’ordenança fiscal vigent és el major dels esmentats, és a dir, 250.818,71 €. Si bé cal 
tenir en compte que les liquidacions que es realitzen són provisionals i un cop executada 
l’obra s’han de regularitzar d’acord amb l’import definitiu de l’obra. 
 
CONCLUSIONS: 
 
El projecte presentat s’ajusta a les previsions de la normativa urbanística d’aplicació i 
regularitza la cessió per realineació de vial, d’acord amb les consideracions anteriors 
s’informa favorablement a la tramitació de la llicència sol·licitada tenint en compte que: 
 

1) És necessari realitzar els pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord 
amb el pressupost de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal 
vigent, això és un pressupost d’execució material de 250.818,71 €. 

2) Els acabats de la façana seran de color blanc o terrós clar d’acord amb 
l’ordenança reguladora de la informació urbanística municipal de Canet de Mar.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 12/04/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
 
En data 15/12/2020 (ENTRA-2020-12378) el senyor - arquitecte, actuant en nom i 
representació del senyor -., representant de la mercantil UNION PARCELA 23, SL, 
sol·licita llicència d’obres majors per a la rehabilitació i reforma de l’edifici situat al carrer 
del Mar, núm. 44, de Canet de Mar, de conformitat amb el projecte bàsic i executiu 
redactat pel mateix tècnic (Visat col·legial núm. 2020004538, de data 02/12/2020). 
 
En data 03/03/2021 l’arquitecta municipal emet informe, si bé manifesta que manca per 
realitzar els pagaments complementaris de taxes i impostos d’acord amb el pressupost 
de referència establert pels mòduls de l’ordenança fiscal vigent i recorda que els acabats 
de la façana seran de color blanc o terrós clar d’acord amb l’Ordenança reguladora de 
la informació urbanística municipal de Canet de Mar. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
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- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme (RLU), 

- 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), 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord de 
la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019, 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sol, 

- Ordenances fiscals vigents. 
 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions 
ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va  documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 
ROAS. 
 
Tercera.- En data 03/03/2021 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el 
projecte presentat en tant que s’ajusta a les previsions de la normativa urbanística 
d’aplicació i regularitza la cessió per realineació de vial. 
 
A la consideració Segona del seu informe, l’arquitecta municipal posa de manifest que  
l’edificació objecte de l’obra està afectada per realineació de vial, si bé la reforma 
sol·licitada preveu l’enderroc de la part de l’edificació afectada per la nova alineació a la 
façana del carrer del Mar i la corresponent cessió dels terrenys qualificats de via pública. 
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En conseqüència, el volum deixa d’estar en situació de fora d’ordenació i es poden 
autoritzar les obres de gran rehabilitació sol·licitades. 
 
D’acord amb l’art. 30 del POUM la cessió es realitzarà de forma prèvia a l’atorgament 
de llicència d’obres i es podrà atorgar condicionada a la urbanització simultània d’acord 
amb allò establert per la legislació urbanística vigent. Caldrà formalitzar una acta de 
determinació de la nova alineació a vial amb presència d’un tècnic municipal. 
 
En el cas present, el fet que l’edificació estigui afectada per realineació a vial la situa en 
la categoria de sòl urbà no consolidat. L’article 40.3.a) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU) estableix, entre els 
deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat no inclòs pel planejament 
general en sectors subjectes a un pla de millora urbana ni en polígons d'actuació 
urbanística, l’obligació de cedir gratuïtament a l'ajuntament, de manera prèvia a 
l'edificació, la part dels terrenys destinada a carrers o qualsevol altre tipus de via del 
sistema urbanístic de comunicacions. 
 
L’article 124.1 RLU del estableix que la cessió de terrenys destinats a la xarxa viària en 
els supòsits establerts a l'article 40.3.a) d'aquest Reglament s'ha de fer lliure de 
càrregues i gravàmens, i s'efectua per un dels mitjans següents: 
 
a) Mitjançant l'oferiment de la cessió realitzat bé en escriptura pública atorgada per les 
persones propietàries, bé per compareixença davant el secretari o secretària municipal. 
La cessió s'entén acceptada per silenci administratiu positiu pel transcurs del termini 
d'un mes des de la presentació de l'escriptura pública o des de la compareixença, si 
abans no s'ha acordat expressament l'acceptació.  
 
b) Mitjançant escriptura pública o acta administrativa atorgada per les persones 
propietàries i l'ajuntament. 
 
Quarta.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Obra nova 3,34 €  361,05 m2 1.205,91 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 03/11/2020 es va efectuar l’ingrés d’aquest 
import (Núm. d’autoliquidació 2020/0000003899). 
 
Cinquena.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà 
a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2020, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
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A l’informe tècnic de data 03/03/2021 es fa constar que en el projecte presentat consta 
un pressupost d’execució material de 180.124,56 €, si bé en aplicació dels mòduls de 
l’ordenança el pressupost establert és de 250.818,71 €, per la qual cosa el pressupost 
de referència a aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada és el major dels esmentats, 
és a dir, 250.818,71 €. Al mateix informe s’hi apunta que les liquidacions que es realitzen 
són provisionals i un cop executada l’obra s’han de regularitzar d’acord amb l’import 
definitiu de l’obra. 
 
Així, d’acord amb l’ordenança fiscal vigent la quota a liquidar per aquest concepte és el 
següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
250.818,71 € 4%  10.032,75 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 15/12/2020 es va ingressar 7.204,98 euros, 
d’acord amb el pressupost declarat amb la sol·licitud de llicència (Núm. d’autoliquidació 
2020/0000005252) i que, en data 19/03/2021 es va ingressar l’import complementari, 
2.827,77 euros (Núm. d’autoliquidació 2021/0000001146). 
 
Sisena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que poguessin 
resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 5.016,37 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 15/12/2020 es van dipositar 3.602,49 euros, 
d’acord amb el pressupost declarat inicialment (Núm. d’autoliquidació 
2020/0000005256), i que, en data 19/03/2021 es va dipositar l’import complementari, 
1.413,88 euros (Núm. d’autoliquidació 2021/0000001147). 
 
Setena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que, en compliment del que preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 
210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril), s’ha aportat 
el document d'acceptació núm. DA20.160, signat per un gestor de residus autoritzat per 
tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
hi consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit 
per a la posterior gestió. 
 
Vuitena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, 
de data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que 
en la resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

“Considerant que l'adopció d'aquesta resolució 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.” 
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CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la sol·licitud 
presentada si bé, abans de l’atorgament de la llicència, caldrà fer efectiva la cessió de 
terrenys destinats a la xarxa viària, lliures de càrregues i gravàmens, per un dels mitjans 
següents: 
 

a) Mitjançant l'oferiment de la cessió realitzat bé en escriptura pública atorgada per 
les persones propietàries, bé per compareixença davant el secretari o secretària 
municipal. La cessió s'entén acceptada per silenci administratiu positiu pel transcurs 
del termini d'un mes des de la presentació de l'escriptura pública o des de la 
compareixença, si abans no s'ha acordat expressament l'acceptació.  

b) Mitjançant escriptura pública o acta administrativa atorgada per les persones 
propietàries i l'ajuntament.” 

Consta a l’expedient que en data 30/04/2021 es va signar la compareixença davant la 
secretària municipal, fent així efectiva la cessió de terrenys destinats a la xarxa viària, 
lliures de càrregues i gravàmens, a què es fa referència a l’informe jurídic. 
 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·li-
cita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Go-
vern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres presents, és a dir, 
tots els membres, excepte el regidor, el Sr. Lluís Llovet, que s’incorpora amb posterioritat 
a la sessió:   
 
Primer.- Concedir llicència d’obres majors al senyor -, representant de UNION 
PARCELA 23, SL, per a la rehabilitació i reforma de l’edifici situat al carrer del Mar, 44, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions 
particulars: 
 

 Els acabats de la façana seran de color blanc o terrós clar d’acord amb 
l’ordenança reguladora de la informació urbanística municipal de Canet de Mar. 

Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació provisio-
nal en concepte de l’impost sobre construccions i a les taxes urbanístiques, segons de-
tall següent: 
 
 

CONCEPTE IMPORT SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PAGA-

MENT 
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ICIO 10.032,75 € 

7.204,98 € 
Nº: 2020/0000005252 
10/12/2020 

15/12/2020 

2.827,77 € 
Nº: 2021/0000001146 
10/03/2021 

19/03/2021 

Taxes Urbanísti-
ques 

  1.205,91 € 
Nº: 2020/0000005255 
10/12/2020 

15/12/2020 

 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia pels valors urbanístics en risc, segons 
detall següent: 
 
 

CONCEPTE IMPORT SUBIMPORTS AUTOLIQUIDACIÓ 
DATA DE PAGA-

MENT 

Garantia 5.016,37 € 

3.602,49 € 
Nº: 2020/0000005256 
10/12/2020 

15/12/2020 

1.413,88 € 
Nº: 2021/0000001147 
10/03/2021 

19/03/2021 

 
Consta a l’expedient que s’ha dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge. 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
2.2. Acció Social i Ciutadania.  APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUN-
TUALS NÚM. BSGG_28_2021 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_28_2021 de data 10 de novembre de 2021 
per import de 2227,72€ 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 aprovat per a l’exercici 2021. 
 
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 dels 
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membres presents és a dir, tots els membres, excepte el regidor, el Sr. Lluís Llovet, 
que s’incorpora amb posterioritat a la sessió:    
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_28_2021 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
  BSGG28_2021   10-11-21  

NÚM. 
BENEFICI-

ARI 
DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

206 -. - llibres/material escolar  
         

52,35 €  
EL MATEIX - 

207 - - 
despeses habitatge - subminis-

traments - AIGUA 
       

110,54 €  
EL MATEIX - 

208 - - despeses habitatge - fiances 
       

700,00 €  
EL MATEIX - 

209 - - 
despeses habitatge - lloguers/hi-

poteca 
       

300,00 €  
EL MATEIX - 

210 - - llibres/material escolar   
       

165,00 €  
AFA INSTITUT 
SUNSI MORA                                        

G66086752 

211 - - 
despeses habitatge - subminis-

traments - AIGUA 
         

46,92 €  
EL MATEIX - 

212 - - 
despeses habitatge - subminis-

traments - LLUM                      
         

29,92 €  
Endesa Energia 

XXI                                           
B82846825 

213 - - 
despeses habitatge - subminis-

traments - AIGUA  
       

103,99 €  
AGBAR A08000234 

214 - - 
despeses habitatge - subminis-

traments - AIGUA 
       

193,00 €  
EL MATEIX - 

215 - - 
despeses habitatge - subminis-

traments - GAS 
       

251,00 €  
EL MATEIX - 

216 - - llibres/material escolar 
       

275,00 €  
Escola Miseri-

còrdia                                            
Q5855712E 

total 
      

2.227,72 
€     

 
Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
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. 
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2.3. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT I/O ASSISTIT PER 
A L'ANY 2021 
 
Fets: 
 
D’acord amb la primera llei de serveis socials a Catalunya 26/1985, de 27 de desembre, 
l’any 2002 el Consell Comarcal del Maresme va crear el servei de Transport Adaptat i/o 
Assistit de la comarca del Maresme, finançat segons conveni de col·laboració interad-
ministrativa amb la Generalitat de Catalunya i posteriorment per delegació segons els 
contractes programes quadriennals, per cobrir les necessitats dels municipis de menys 
de 50.000 habitants. 

 
Aquest servei té per objectiu el trasllat a serveis socials especialitzats d’atenció diürna 
a persones adultes amb discapacitat que no poden fer ús del transport ordinari i que 
presenten dificultats de mobilitat i/o tenen necessitat que l’acompanyin en els desplaça-
ments. 

 
La nova Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix en diversos articles: 

- Article 27, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens 
locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis 
socials. 

- Article 32.d, les competències dels ens locals supramunicipals concretament en 
el que es refereix als serveis socials especialitzats: 
 “Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de 
l’atenció social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats so-
cials de la població de llur àmbit territorial”. 

- Art. 35.3, referent a l’àmbit territorial de la prestació dels serveis socials especi-
alitzats, estableix que “Els municipis o comarques de mes de 50.000 habitants 
poden constituir una demarcació per a la prestació de serveis socials especia-
litzats. En aquest cas, els ens locals poden gestionar els serveis per delegació 
de la Generalitat si ho sol·liciten” .  

- Article 60.2 de principis de finançament, estableix que la Generalitat ha de con-
signar en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a finançar els serveis 
socials bàsics i especialitzats, les prestacions garantides, les prestacions sub-
jectes a limitació pressupostària i els altres programes, projectes i prestacions 
de serveis socials, d’acord amb les competències que li atribueixen les lleis.  

- Article 63.2 de finançament dels serveis socials especialitzats, estableix que 
cada administració pública titular de serveis socials especialitzats ha de decidir 
el sistema de provisió dels serveis, dins del marc reglamentari, d’acord amb cri-
teris d’economia, eficiència i eficàcia.  

 
El decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, de-
termina com a servei social especialitzat de la xarxa pública de serveis socials, la pres-
tació del servei de transport adaptat i que la garantia d’aquesta prestació està subjecte 
a disponibilitat pressupostària,   
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El servei de transport adaptat ha anat creixent anualment per poder cobrir la totalitat de 
les necessitats detectades pels equips bàsics d’atenció social dels ajuntaments, en 
quant a persones amb diversitat funcional pel seu trasllat a centres d’atenció diürna es-
pecialitzada, on tenen concedida una plaça pública. El 16 de febrer de 2015 el CCM va 
aprovar el Reglament per la prestació del servei i actualment s’està atenent a un total 
de 201 persones, de les quals 52 (25,87%) son ciutadans de Mataró i 149 (74,13%) de 
la resta de municipis de la comarca, amb el funcionament diari de 17 rutes.  

 
Amb l’objectiu de racionalitzar les rutes quant a nombre de persones i durada d’aquestes 
i ordenar la contractació administrativa, l’any 2018 el Consell Comarcal va licitar totes 
les rutes per primera vegada. Aquesta actualització va comportar un augment de costos 
del servei sense el conseqüent increment d’ingressos per part del finançament del con-
tracte programa amb la Generalitat. Per la qual cosa el dèficit del servei es va veure 
incrementat. 

 
El Consell Comarcal del Maresme vol poder continuar garantint aquesta prestació de 
servei de transport adaptat, i atès que la seva garantia està subjecte a disponibilitat 
pressupostària, el Consell d’Alcaldies de 22 d’octubre de 2019 va donar el vistiplau al 
Consell Comarcal per proposar convenis de col·laboració econòmica amb els ajunta-
ments dels municipis amb persones que reben el servei de transport adaptat i/o assistit. 
En aquests convenis es distribueix el dèficit econòmic del servei d’acord amb el número 
de persones ateses en el servei per cada municipi. Aquesta col·laboració institucional 
permet posar a disposició del Consell Comarcal del Maresme els recursos necessaris 
per gestionar totes les necessitats de transport adaptat i/o assistit de les persones amb 
diversitat funcional de la comarca i garantir-ne la seva prestació,  

 
Per l’any 2020 es van formalitzar un total de 18 convenis de col·laboració amb els ajun-
taments per cobrir un dèficit de 56.465,12 € i per l’any 2021, el Consell Comarcal ha 
estimat que el servei de transport adaptat i/o assistit tindrà un dèficit econòmic de 
43.512,57 €, donat que aquest import tampoc es podrà cobrir amb el finançament de 
l’addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del Contracte programa 2016-
2019, que el Consell Comarcal va aprovar el 23 de desembre de 2020, segons decret 
de Presidència 882/2020.  
 
Per determinar l’aportació econòmica de cada ens local, es distribueix l’import de 
43.512,57 € entre les 149 persones usuàries actuals dels municipis de la comarca amb 
menys de 50.000 habitants. L’import previst per persona en el pressupost de l’any 2021, 
resulta ser de 292,03 €. L’import de col·laboració que li correspon a l’ajuntament 
és el següent: 
 
 

Municipi
Núm. persones 

usuàries
Import 

anual/persona

Import de 
col·laboració 

municipal

Canet 24 7.008,74 €
 

 
Vista la memòria justificativa elaborada per la coordinadora municipal dels Serveis So-
cials de l’Ajuntament de Canet de Mar que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria que es transcriu a continuació: 
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«Número d’expedient: 1376/2021 3822 
Assumpte: Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme (CCM) i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb el servei del transport adaptat. 
 
Informe de secretaria 
 
Fets 
 
En l’expedient administratiu consten els antecedents següents: 

- Memòria justificativa de la Coordinadora de Serveis Socials, signada en data 
13.10.2021. 

- Esborrany del conveni de col·laboració que es proposa subscriure. 
- Mancaria document comptable «RC», tanmateix, l’esborrany del conveni ha 

d’ésser objecte d’informe d’intervenció, amb caràcter previ a la seva aprovació, 
atès que és preceptiva la seva fiscalització en compliment del que disposa 
l’article 111.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 

-  
Fonaments de dret 
 
Normativa aplicable: 
- Articles 3.1, 9, 47 a 53 i 140 a 144 i Disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic («LRJSP»). 
- Arts. 6 i 31.1 lletra b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(«LCSP»). 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local («LRBRL»). 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei muni-

cipal i de règim local de Catalunya («TRLMRLC»). 
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya («Llei 26/2010»). 
- Arts. 8.1 f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 
- Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació 

pública. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals («ROAS»). 
- Art. 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sos-

tenibilitat financera estableix: «[...] los contratos y los convenios de colaboración, así 
como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de 
esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán 
valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento 
de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera», en relació amb l’article 57.2 LRBRL, qüestió que és objecte de valoració 
per la Intervenció. 

 
Consideracions jurídiques 
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Naturalesa del conveni 
Atesa la diversitat d’instruments existents en la normativa vigent sota de denominació 
de «conveni de col·laboració», cal tenir en compte quin és l’objecte de l’esborrany que 
es proposa subscriure (veure acords primer a tercer de l’esborrany del conveni). 
 
Com s’infereix de la memòria justificativa elaborada per la coordinadora de serveis 
socials, «Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual», extrem que no podria ésser objecte de conveni, segons el que estableix 
l’article 47.1 in fine LRJSP, que disposa: «Els convenis no poden tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes. En aquest cas, la seva naturalesa i règim jurídic 
s’ha d’ajustar al que preveu la legislació de contractes del sector públic». 
 
Així mateix, cal tenir en compte el que disposa l’article 48.7 LRJSP: «Quan el conveni 
instrumenti una subvenció ha de complir el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions («LGS»), i la normativa autonòmica de 
desplegament que, si s’escau, sigui aplicable», qüestió que comportaria que el conveni 
hagués d’ajustar al contingut mínim preceptiu establert en la LGS i no al que es relaciona 
en l’article 49 LRJSP, com a contingut mínim preceptiu, comú als convenis de 
col·laboració, que és el que seguidament s’analitza. 
 
Tanmateix, el conveni que es proposa subscriure presenta trets propis del següent: 
 
Conveni de col·laboració: l’objecte del conveni de col·laboració que es proposa subs-
criure abasta o es circumscriu únicament a l’aportació de recursos econòmics, el qual 
s’ajustaria als termes de la col·laboració a què es refereixen els articles 47 a 53 LRJSP, 
com a mecanisme de col·laboració entre administracions, en relació amb allò que esta-
bleixen els articles 3.1 i 140 a 144 LRJSP, i 57.2 LRBRL. 

 
Així mateix, cal tenir en compte el repartiment de competències entre les diverses ad-
ministracions públiques, de conformitat amb el que disposa l’article 25 i 27.3 lletra c) 
LRBRL, en relació amb la Llei autonòmica 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
En particular, ens remetem al que disposen els articles 29, 31 i 32 de la Llei autonòmica 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, quant al repartiment de competències, tenint 
en compte, especialment el que disposa l’article 31.2 de la llei citada, que estableix el 
següent: «2. Les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en 
la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests muni-
cipis no estiguin en condicions d’assumir directament o mancomunadament.»  

 
Incidim en aquest extrem, atès que en cas de no ésser atribuït al Consell Comarcal del 
Maresme, directament, en virtut del repartiment de competències que efectua la Llei 
autonòmica 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, segons el municipi estigui o no 
en condicions d’assumir la competència com a pròpia, caldria acordar prèviament i/o 
simultàniament, un conveni de delegació de competències, en termes del que disposa 
l’article 9 LRJSP, en relació amb l’article 47.2 lletra h) LRBRL, que exigiria per a la seva 
vàlida adopció la seva aprovació per Ple, per majoria absoluta. Es fa avinent destacar la 
literalitat de l’article 47.2 lletra h) LRBRL, el qual exigeix la majoria absoluta per a la 
«Transferència de funcions o activitats a altres Administracions públiques, [...], excepte 
que per llei s’imposin obligatòriament». Dels antecedents que es deriven de l’esborrany 
d’aquest conveni, s’infereix que el Consell Comarcal del Maresme ja ve prestant aquest 
servei. Per tant, si fos objecte de delegació en l’ens supramunicipal ja hauria d’haver 
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estat acordat, d’acord amb el termini legal màxim, com disposa l’article 47.2 lletra a) 
LRJSP i 48.7 in fine LRJSP. 

 
Així mateix, la normativa contractual també admet la subscripció de convenis de col·la-
boració, si bé, com a mecanisme de cooperació horitzontal entre Administracions públi-
ques [veure article 31.1 lletra b), en relació amb l’article 6 LCSP]. Dels antecedents que 
es relacionen en l’esborrany del conveni, és considera adient destacar que el CCM va 
crear el servei l’any 2002 (veure manifestació primera) i que el servei ha estat objecte 
de licitació (veure manifestació setena), raó per la qual el conveni de col·laboració que 
es proposa ara subscriure tindria un abast de contingut estrictament econòmic, per tal 
d’adequar i garantir la continuïtat del servei, segons s’exposa en la manifestació vuitena, 
i que dona lloc a què no es tracti estrictament d’un conveni de subvenció, atesa la «con-
traprestació» i definició legal de «subvenció», segons disposa l’article 2 LGS. 
 
A la vista de l’esborrany del conveni que es proposa subscriure, el seu abast és de 
contingut estrictament econòmic, el qual es limita a determinar l’aportació que l’Ajunta-
ment de Canet de Mar es compromet a realitzar, perquè pugui tenir continuïtat el servei 
de transport assistit, raó per la qual, s’entén que el conveni s’emmarca sota el règim 
jurídic del conveni de col·laboració i cooperació, en termes LRJSP i inclús de l’article 
31.1 lletra b) LCSP, essent el seu abast limitat a l’aportació de recursos per part de 
l’Ajuntament. 
 
Atès que no es proposa la delegació de competències, ni s’infereix de l’esborrany del 
conveni que es proposa subscriure que tingui per objecte el que disposa l’article 47.2 
lletra h) LRBRL, en relació amb l’article 9.7 LRJSP, no n’entendria que s’emmarqui sota 
el supòsit esmentat, als efectes de requerir per a la seva valida adopció, acord de Ple, 
per majoria absoluta. 
 
Òrgan competent 
Ens remetem al que determini la intervenció, en exercici de les seves funcions que, entre 
d’altres, ha de fiscalitzar l’òrgan competent, inclús en règim de fiscalització prèvia limi-
tada. 
 
Tràmits preceptius 
L’article 50 LRJSP determina els tràmits preceptius per a la subscripció de convenis i els 
seus efectes, el qual disposa: «1. Sense perjudici de les especialitats que la legislació 
autonòmica pugui preveure, és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria 
justificativa on s’analitzi la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic i el 
caràcter no contractual de l’activitat en qüestió, així com el compliment del que preveu 
aquesta Llei.» 
 
S’incorpora a l’expedient la memòria justificativa als efectes anteriors. 
 
L’article 111.2 de la Llei 26/2010 disposa: «En el cas que l'administració, l'organisme o 
l'entitat pública s'obligui, mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb 
càrrec al seu pressupost, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons, o 
de l'òrgan econòmic financer de l'entitat si no hi ha cap intervenció prèvia». 
 
Ha d’ésser objecte d’informe d’intervenció, especialment, tenint en compte l’abast de la 
col·laboració que es circumscriu a l’aportació econòmica, en els termes que es recull en 
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els acords primer a tercer. Quant a l’anàlisi de la seva adequació, ens remetem a la 
valoració que faci la intervenció al respecte. 
 
Examen de l’adequació del conveni 
L’Article 47.1 LRJSP estableix: «1. Són convenis els acords amb efectes jurídics 
adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret 
públic vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de 
dret privat per a una finalitat comuna. 
 
No tenen la consideració de convenis, els protocols generals d’actuació o instruments 
similars que comportin meres declaracions d’intenció de contingut general o que 
expressin la voluntat de les administracions i parts subscriptores per actuar amb un 
objectiu comú, sempre que no suposin la formalització de compromisos jurídics concrets 
i exigibles. 
 
Els convenis no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes. En aquest 
cas, la seva naturalesa i règim jurídic s’ha d’ajustar al que preveu la legislació de 
contractes del sector públic. 
 
L’article 47.2 a) LRJSP disposa: «Els convenis que subscriguin les administracions 
públiques, els organismes públics i les entitats de dret públic vinculats o dependents i 
les universitats públiques han de correspondre a algun dels tipus següents: 
 
a) Convenis interadministratius signats entre dues o més administracions públiques, o 
bé entre dos o més organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents 
de diferents administracions públiques, i que poden incloure la utilització de mitjans, 
serveis i recursos d’una altra Administració Pública, organisme públic o entitat de dret 
públic vinculat o dependent, per a l’exercici de competències pròpies o delegades. [...]» 
 
Per tant, el conveni que es proposa aprovar s’ajusta a l’anterior. 
 
L’article 48 LRJSP, quant als requisits de validesa i eficàcia dels convenis, disposa:  
 
«1. Les administracions públiques, els seus organismes públics i entitats de dret públic 
vinculats o dependents i les universitats públiques, en l’àmbit de les seves competències 
respectives, poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic i privat, sense que 
això pugui suposar cessió de la titularitat de la competència. [...] 
 
3. La subscripció de convenis ha de millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la 
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a l’exercici d’activitats d’utilitat 
pública i complir la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
4. La gestió, justificació i resta d’actuacions relacionades amb les despeses derivades 
dels convenis que incloguin compromisos financers per a l’Administració pública o 
qualsevol dels seus organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents 
que els subscriguin, així com amb els fons compromesos en virtut dels convenis 
esmentats, s’han d’ajustar al que disposa la legislació pressupostària. 
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5. Els convenis que incloguin compromisos financers han de ser financerament 
sostenibles, i els qui els subscriguin han de tenir capacitat per finançar els assumits 
durant la vigència del conveni. 
 
6. Les aportacions financeres que es comprometin a efectuar els signants no poden ser 
superiors a les despeses derivades de l’execució del conveni. 
 
[...] 
 
8. Els convenis es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts. [...].» 
 
L’anàlisi de la seva adequació correspon revisar a la intervenció, en exercici de les seves 
competències, atesos el compromisos econòmics que assoleix l’Ajuntament en virtut del 
conveni que es proposa subscriure. 
 
L’article 49 de la LRJSP (en relació amb l’article 110 de la Llei 26/2010 i 308 del ROAS) 
relaciona el contingut mínim dels convenis, el qual disposa: 
 
«Els convenis als quals es refereix l’apartat 1 de l’article anterior han d’incloure, almenys, 
les matèries següents: 
 
a) Subjectes que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua cadascuna 
de les parts. 
 
b) La competència en la qual es fonamenta l’actuació de l’Administració pública, dels 
organismes públics i les entitats de dret públic que hi estan vinculats o en depenen o de 
les universitats públiques. 
 
c) Objecte del conveni i actuacions que ha de dur a terme cada subjecte per al seu 
compliment, amb indicació, si s’escau, de la titularitat dels resultats obtinguts. 
 
d) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, si n’hi 
ha, amb indicació de la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació 
concreta al pressupost corresponent d’acord amb el que preveu la legislació 
pressupostària. 
 
e) Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions i compromisos 
assumits per cadascuna de les parts i, si s’escau, els criteris per determinar la possible 
indemnització per l’incompliment. 
 
f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels 
compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de resoldre els problemes 
d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte dels convenis. 
 
g) El règim de modificació del conveni. A falta de regulació expressa la modificació del 
contingut del conveni requereix l’acord unànime dels signants. 
 
h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles següents: 
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1r. Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre 
anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior. 
 
2n. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, 
els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de 
fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. [...] 
 
El conveni que es proposa aprovar s’ajusta a l’anterior i s’adequa al contingut mínim 
legalment exigible. 
 
Tramesa i publicitat activa del conveni 
L’art. 112.1 de la Llei 26/2010 estableix: «els convenis obliguen des del moment de la 
signatura si no s'hi disposa una altra cosa». 
 
L’article 309 del ROAS estableix:  
«1. L’ens local aprova les clàusules dels convenis en què intervé o participa. L’acord i la 
còpia del conveni s’han de trametre a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació. 
2 En el supòsit de transferència de funcions o d’activitats a altres administracions 
públiques per mitjà de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació.» 
 
Addicionalment, cal tenir en compte que s’han de complir en tot moment les obligacions 
en matèria de publicitat activa. 
 
En particular, l’article 8.1 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, el qual disposa: «Els subjectes inclosos en 
l’àmbit d’aplicació d’aquest títol han de fer pública, com a mínim, [...] b) La relació dels 
convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte, el termini de 
durada, les modificacions fetes, els obligats a la realització de les prestacions i, si 
s’escau, les obligacions econòmiques convingudes. [...]», en relació amb els articles 8.1 
f) i 14 de la Llei (catalana) 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
La Disposició addicional novena de la Llei 19/2014 disposa el següent: «La Generalitat 
i les administracions locals han d’informar el Registre de Convenis de la Generalitat de 
tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. El Portal de la 
Transparència ha de facilitar la consulta directa i dinàmica d’aquest registre». 
 
Segons el que disposa l’art. 110.3 Llei 26/2010, «Els convenis i els protocols s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal 
de la Transparència». 
 
Canet de Mar, a 8 de novembre de 2021.» 
 
Vist l’informe favorable número 200/2021 emès per la Intervenció en data 15 de novem-
bre de 2021, que consta a l’expedient i que disposa les observacions següents: 
 
«a) Que existeix informe del Servei Jurídic sobre el text del conveni. 
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Consta en l’expedient informe jurídic emès per secretaria núm. 1376/2021 3822 en el 
qual s’informa favorablement la tramitació del present expedient, del que es desprèn 
literalment el següent: 
 
“… 
A la vista de l’esborrany del conveni que es proposa subscriure, el seu abast és de 
contingut estrictament econòmic, el qual es limita a determinar l’aportació que l’Ajunta-
ment de Canet de Mar es compromet a realitzar, perquè pugui tenir continuïtat el servei 
de transport assistit, raó per la qual, s’entén que el conveni s’emmarca sota el règim 
jurídic del conveni de col·laboració i cooperació, en termes LRJSP i inclús de l’article 
31.1 lletra b) LCSP, essent el seu abast limitat a l’aportació de recursos per part de 
l’Ajuntament. 
 
Atès que no es proposa la delegació de competències, ni s’infereix de l’esborrany del 
conveni que es proposa subscriure que tingui per objecte el que disposa l’article 47.2 
lletra h) LRBRL, en relació amb l’article 9.7 LRJSP, no n’entendria que s’emmarqui sota 
el supòsit esmentat, als efectes de requerir per a la seva valida adopció, acord de Ple, 
per majoria absoluta. 
…” 
 
En cas d’ésser aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització plena 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 
219.3 del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució del pressupost vigent.» 
 
Vist el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per al finança-
ment del servei de transport adaptat i/o assistit per a l’any 2021, que es transcriu com a 
annex a aquesta proposta. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres presents, és a dir, 
tots els membres, excepte el regidor, el Sr. Lluís Llovet, que s’incorpora amb posterioritat 
a la sessió:   
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per 
al finançament del servei de transport adaptat i/o assistit per a l’any 2021, que es 
transcriu com a annex a aquesta proposta. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 7.008,74 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40 23100 46500 del pressupost ordinari de l’exercici 2021. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Socials, Intervenció i 
Tresoreria.  
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ANNEX: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ADAPTAT I/O ASSISTIT DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
2021-2022.  
_______________________________________________________________ 
 
R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Damià del Clot i Trias, president del Consell Comarcal del Ma-
resme, assistit pel secretari accidental del consell, senyor Santiago Pérez Olmedo. 
 
D’altra banda, la senyora Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, assistida per la secretaria de la Corporació, senyora Clara Pérez González. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament amb capacitat i competència suficient per a la 
formalització d’aquest conveni, i en conseqüència, 
 
M A N I F E S T EN 
 
1. D’acord amb la primera llei de serveis socials a Catalunya 26/1985, de 27 de desem-

bre, l’any 2002 el Consell Comarcal del Maresme va crear el servei de Transport 
Adaptat i/o Assistit de la comarca del Maresme, finançat segons conveni de col·la-
boració interadministrativa amb la Generalitat de Catalunya i posteriorment per de-
legació segons els contractes programes quadriennals, per cobrir les necessitats 
dels municipis de menys de 50.000 habitants. 
 

2. Aquest servei té per objectiu el trasllat a serveis socials especialitzats d’atenció di-
ürna a persones adultes amb discapacitat que no poden fer ús del transport ordinari 
i que presenten dificultats de mobilitat i/o tenen necessitat de que l’acompanyin en 
els desplaçaments. 
 

3. La nova Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix en varis articles: 
- Article 27, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens 

locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis 
socials. 

- Article 32.d, les competències dels ens locals supramunicipals concretament en 
el que es refereix als serveis socials especialitzats: 
 “Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de 
l’atenció social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats so-
cials de la població de llur àmbit territorial”. 

- Art. 35.3, referent a l’àmbit territorial de la prestació dels serveis socials especi-
alitzats, estableix que “Els municipis o comarques de mes de 50.000 habitants 
poden constituir una demarcació per a la prestació de serveis socials especia-
litzats. En aquest cas, els ens locals poden gestionar els serveis per delegació 
de la Generalitat si ho sol·liciten” .  

- Article 60.2 de principis de finançament, estableix que la Generalitat ha de con-
signar en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a finançar els serveis 
socials bàsics i especialitzats, les prestacions garantides, les prestacions 



 

21 
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 

subjectes a limitació pressupostària i els altres programes, projectes i prestaci-
ons de serveis socials, d’acord amb les competències que li atribueixen les lleis.  

- Article 63.2 de finançament dels serveis socials especialitzats, estableix que 
cada administració pública titular de serveis socials especialitzats ha de decidir 
el sistema de provisió dels serveis, dins del marc reglamentari, d’acord amb cri-
teris d’economia, eficiència i eficàcia.  

 
4. El decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, 

determina com a servei social especialitzat de la xarxa pública de serveis socials, 
la prestació del servei de transport adaptat i que la garantia d’aquesta prestació està 
subjecte a disponibilitat pressupostària,   
 

5. Des de l’any 2002, que el CCM va crear el servei de transport adaptat, i fins l’any 
2018, aquest s’ha finançat a través dels diferents convenis i/o contractes programa 
amb el que és actualment el Departament de Drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya, amb el conveni per la gestió del servei que fa el Consell Comarcal per 
l’Ajuntament de Mataró amb el que es cobreix el 100% del cost del servei dels seus 
ciutadans i ciutadanes, de la participació amb preus públics de les persones usuà-
ries i de subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 

6. El servei de transport adaptat ha anat creixent anualment per poder cobrir la totalitat 
de les necessitats detectades pels equips bàsics d’atenció social dels ajuntaments, 
en quant a persones amb diversitat funcional pel seu trasllat a centres d’atenció 
diürna especialitzada, on tenen concedida una plaça pública. El 16 de febrer de 
2015 el CCM va aprovar el Reglament per la prestació del servei i actualment s’està 
atenent a un total de 201 persones, de les quals 52 (25,87%) son ciutadans de 
Mataró i 149 (74,13%) de la resta de municipis de la comarca, amb el funcionament 
diari de 17 rutes.  
 

7. Amb l’objectiu de racionalitzar les rutes en quant a núm. de persones i durada 
d’aquestes i ordenar la contractació administrativa, l’any 2018 el Consell Comarcal 
va licitar totes les rutes per primera vegada. Aquesta actualització va comportar un 
augment de costos del servei sense el conseqüent increment d’ingressos per part 
del finançament del contracte programa amb la Generalitat. Per la qual cosa el dè-
ficit del servei es va veure incrementat. 

 
8. El Consell Comarcal del Maresme vol poder continuar garantint aquesta prestació 

de servei de transport adaptat, i atès que la seva garantia està subjecte a disponi-
bilitat pressupostària, el Consell d’Alcaldies de 22 d’octubre de 2019 va donar el 
vistiplau al Consell Comarcal per proposar convenis de col·laboració econòmica 
amb els ajuntaments dels municipis amb persones que reben el servei de transport 
adaptat i/o assistit. En aquests convenis es distribueix el dèficit econòmic del servei 
d’acord el número de persones ateses en el servei per cada municipi. Aquesta 
col·laboració institucional permet posar a disposició del Consell Comarcal del Ma-
resme els recursos necessaris per gestionar totes les necessitats de transport adap-
tat i/o assistit de les persones amb diversitat funcional de la comarca i garantir-ne 
la seva prestació,  

 
9. Per l’any 2020 es van formalitzar un total de 18 convenis de col·laboració amb els 

ajuntaments per cobrir un dèficit de 56.465,12 € i per l’any 2021, el Consell 
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Comarcal ha estimat que el servei de transport adaptat i/o assistit tindrà un dèficit 
econòmic de 43.512,57 €, donat que aquest import tampoc es podrà cobrir amb el 
finançament de l’addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del Contracte 
programa 2016-2019, que el Consell Comarcal va aprovar el 23 de desembre de 
2020, segons decret de Presidència 882/2020.   

  
I és per tot això que 
 
A C O R D E N  
 
PRIMER. Objecte 
 
Establir un marc de col·laboració per al finançament del Servei de Transport Adaptat i/o 
Assistit comarcal, que forma part de la xarxa pública de serveis socials especialitzats 
fins que la Generalitat de Catalunya, a través del Contracte Programa, actualitzi la seva 
aportació econòmica i/o el Consell Comarcal del Maresme explori altres fonts de finan-
çament que garanteixin les disposicions pressupostàries suficients per a la cobertura 
dels costos. 
 
SEGON. Col·laboració en el finançament 
 

- Any 2021:  
Per determinar l’aportació econòmica de cada ens local, es distribueix l’import de 
43.512,57 € entre les 149 persones usuàries actuals dels municipis de la comarca amb 
menys de 50.000 habitants. L’import previst per persona en el pressupost de l’any 2021, 
resulta ser de 292,03 €. L’import de col·laboració que li correspon a l’ajuntament és el 
següent: 
 

Municipi
Núm. persones 

usuàries
Import 

anual/persona

Import de 
col·laboració 

municipal

Canet 24 7.008,74 €
 

Els costos finals del servei estan subjectes a la licitació que es preveu per abans de 
finalitzar aquest any 2021. L'import final d’aquest conveni es pot veure modificat a la 
baixa, atès que en la despesa del pressupost realitzat s’ha contemplat l’import resultant 
de l’estudi de costos de les rutes efectuat per la licitació i poder atendre totes les sol·li-
cituds pendents.  
 

- Any 2022: 
A l’igual que l’any 2021, per determinar l’aportació econòmica de cada ens local, es 
distribuirà l’import que resulti de dèficit entre les persones ateses dels municipis de la 
comarca de menys de 50.000 habitants. 
 
Per formalitzar, tant la modificació de l'import final a efectes de la licitació de l’any 2021, 
com l’import que resulti per l’any 2022, s'aprovarà mitjançant addenda. 
 
TERCER. Compromisos de les parts 
 
Del Consell Comarcal del Maresme: 
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1. Prestarà el servei segons s’especifica en els plecs de clàusules administratives i tèc-
niques i el Reglament del Servei. 

2. Facilitarà a l’Ajuntament la memòria anual, on hi constarà informació general i esta-
dística, així com també qualsevol altra dada que el CCM especifiqui, d’acord amb el 
que estableix la normativa de Protecció de dades de caràcter personal.  

3. Presentarà una liquidació provisional a la signatura del conveni i la liquidació defini-
tiva de regularització abans del 30 d’abril de l’any següent. 

4. Proposarà la revisió i/o extinció del conveni en el cas que abans de finalitzar el con-
veni, la Generalitat de Catalunya regularitzi el finançament del servei de transport 
adaptat i/o el Consell Comarcal hagi aconseguit noves fonts de finançament que co-
breixin els costos del servei.  
 

De l’Ajuntament 
 
1. Realitzarà l’aportació econòmica, segons la liquidació que li remetrà el CCM.  
2. Utilitzarà el sistemes d’informació que estableixi el CCM per a la derivació i seguiment 

de les persones usuàries derivades. 
3. Liquidarà l’aportació econòmica d’acord amb el punt 3 dels compromisos correspo-

nents al Consell Comarcal del Maresme. 
 
QUART. Seguretat i protecció de dades 
 
Ambdues parts es comprometen a complir els requeriments de la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
CINQUÈ. Vigència 
 
Des de la formalització del conveni fins al 31 de desembre de 2022, amb la possibilitat 
de realitzar pròrrogues anuals expresses fins a un màxim de quatre anys.  
 
No obstant, i donat que el Consell Comarcal del Maresme no va aprovar fins el 23 de 
desembre 2020, l’addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del Contracte 
programa 2016-2019 amb el Departament de Treball, Afers Socials i famílies, i que la 
prestació objecte del present conveni s'està executant degudament 
durant el període comprès entre el dia 1 gener 2021 i fins a l’actualitat i es continuarà 
prestant fins a la formalització del present, i com que durant aquest període no es comp-
tava amb cap conveni que regulés aquestes relacions, és necessària la seva regulació 
al dimanar-se drets i obligacions per les parts.  
 
Per tant, la present clàusula té com a finalitat determinar els drets i obligacions 
derivats d'aquestes relacions durant el període indicat que va de l’1 gener de 2021 fins 
al moment de signatura del present conveni. 
 
SISÈ. Publicitat 
 
En tot tipus de publicitat o comunicació sobre els serveis i programes objecte d’aquest 
conveni, s’haurà de fer referència a la cooperació i col·laboració d’ambdues parts. 
 
SETÈ. Comissió de seguiment 
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El seguiment de la cooperació interadministrativa objecte d’aquest conveni serà a càrrec 
de la Comissió de Seguiment que es creï a tal efecte. Aquesta Comissió estarà formada 
per un representant polític i un representant tècnic de cada part, sens perjudici que hi 
puguin assistir altres persones amb veu però sense vot a petició de la Comissió. 
 
Les funcions de la Comissió de Seguiment seran les següents: 

1. Revisar i elaborar noves propostes d’actualització del conveni. 
2. Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts. 

 
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada durant la durada del conveni, i 
sempre que alguna de les parts ho cregui convenient, amb l’objecte d’efectuar la valo-
ració de l’any anterior i n’emetrà un informe al respecte. 
 
VUITÈ. Incompliments 
 
Ambdues administracions actuaran d’acord el que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeri-
ment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren 
incomplerts. Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de reso-
lució i el conveni s’entendrà resolt. 
 
NOVÈ. Modificació del conveni 
 
Qualsevol modificació del present conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, 
per mutu acord d’ambdues parts, mitjançant el corresponent pacte addicional.  
 
DESÈ. Resolució 
 
Són causes de resolució d’aquest conveni:  
 
1. La realització de l'objecte o expiració del seu termini 
2. El mutu acord entre ambdues parts. 
3. L’incompliment per part d’algunes de les parts dels acords conveniats. 
4. Per incórrer en algunes de les causes de resolució regulades a l’article 51.1 de la Llei 
40/2015. 
 
ONZÈ. Legislació i jurisdicció aplicable  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni 
seran resoltes per acord de les parts. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  
 
3. Donar compte de resolucions judicials. 
 

- Prendre coneixement de l’escrit rebut de la  Diputació de Barcelona, en relació 
al recurs número d’actuacions 162/2018, interposat per part d’ORANGE 
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ESPAGNE, S.A., presentat davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona. 

- Prendre coneixement de la interlocutòria núm. 331/2020 F, de 18 de novembre 
de 2021, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona. 

 
4. Alcaldia 
4. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, 
CORREPONENTS ALS DIES DEL 8 al 14 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets d’Alcaldia 
i resolucions de les regidories, corresponents als dies del 8 al 14 de novembre de 2021, 
i que són els següents: 
 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/2266 Decret canvi titularitat nínxol 1665 08/11/2021 

RESAL2021/2267 Decret pròrroga lloguer nínxol número 685 08/11/2021 

RESAL2021/2268 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia cessió ocasional espai  a Sàlvia 21.11.2021 08/11/2021 

RESAL2021/2269 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 08/11/2021 

RESAL2021/2270 Decret designa advocat i procurador_ prèvies 166_2021L 08/11/2021 

RESAL2021/2271 Decret incoació responsabilitat patrimonial 08/11/2021 

RESAL2021/2272 Decret d'Alcaldia compensació deutes CC 2019 08/11/2021 

RESAL2021/2273 Decret nova concessió plaça aparcament núm 08/11/2021 

RESAL2021/2274 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 08/11/2021 

RESAL2021/2275 Decret mercat municipal- alta parades peix 08/11/2021 

RESAL2021/2276 Decret execució sentencia 125_2021 08/11/2021 

RESAL2021/2277 Decret reconeixement premi 25 anys 08/11/2021 

RESAL2021/2278 Decret superació període de pràctiques_NOB 08/11/2021 

RESAL2021/2279 Decret aprovació de despeses en compte mes de juliol,agost i set.2021 08/11/2021 

RESAL2021/2280 Decret ampliació jornada arquitecta_NOB 08/11/2021 

RESAL2021/2281 Decret aprovació factures F/2021/97 O sense reparament 08/11/2021 

RESAL2021/2282 Decret PS 29_10 08/11/2021 

RESAL2021/2283 Decret IMI 29_10 08/11/2021 

RESAL2021/2284 Decret AI 05_11 08/11/2021 

RESAL2021/2285 Decret AI  29_10 08/11/2021 

RESAL2021/2286 Decret PS 05_11 08/11/2021 

RESAL2021/2287 Decret IMI 05_11 08/11/2021 

RESAL2021/2288 Decret Convocatòria JGL ordinària 11112021 08/11/2021 

RESAL2021/2289 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ SANT JOAQUIM 17 BAIXOS 08/11/2021 

RESAL2021/2290 Decret aprovació de factures F-94 fase O sense reparament 09/11/2021 

RESAL2021/2291 Decret permís bústia correus 09/11/2021 
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RESAL2021/2292 Decret baixa laboratori dental 10/11/2021 

RESAL2021/2293 Decret baixa activitat 10/11/2021 

RESAL2021/2294 Decret baixa activitat -carrer cuba- 10/11/2021 

RESAL2021/2295 Decret d'alcaldia padró EB 2021-10 10/11/2021 

RESAL2021/2296 Decret aprovació AD's relació Q_2021_36 10/11/2021 

RESAL2021/2297 Decret d'alta GG 10/11/2021 

RESAL2021/2298 Resolució expedient reclamació indemnització incompliment contractista 10/11/2021 

RESAL2021/2299 Decret de baixa VM 10/11/2021 

RESAL2021/2300 Decret d'alta SS 10/11/2021 

RESAL2021/2301 Decret d'alta LS 10/11/2021 

RESAL2021/2302 Decret RESOLUCIÓ civisme JMS 10/11/2021 

RESAL2021/2303 Decret desistiment concessió de la plaça d'aparcament número 2 10/11/2021 

RESAL2021/2304 Decret RESOLUCIÓ civisme menor-- 10/11/2021 

RESAL2021/2305 Decret RESOLUCIÓ civisme MBD 10/11/2021 

RESAL2021/2306 Decret RESOLUCIÓ civisme menor-- 10/11/2021 

RESAL2021/2307 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 10/11/2021 

RESAL2021/2308 Decret RESOLUCIÓ civisme ASB 10/11/2021 

RESAL2021/2309 04_Decret alcaldia padró ABO_2021_11 10/11/2021 

RESAL2021/2310 Decret RESOLUCIÓ civisme YEH 10/11/2021 

RESAL2021/2311 Decret de baixa NB 10/11/2021 

RESAL2021/2312 Decret RESOLUCIÓ civisme MFS 10/11/2021 

RESAL2021/2313 Decret Aprovació Matrícules UNED Sènior Curs 2021-2022 10/11/2021 

RESAL2021/2314 Decret llista definitiva aspirants admesos i exclosos agent PL 10/11/2021 

RESAL2021/2315 DECRET OBRES MENORS - ANTONI GAUDÍ 8 PISCINA 10/11/2021 

RESAL2021/2316 Decret designa IM 10/11/2021 

RESAL2021/2317 Decret d'alta CR El Palauet 10/11/2021 

RESAL2021/2318 Decret desistiment plaça aparcament número 4 10/11/2021 

RESAL2021/2319 Resolució liquidació consum d'electricitat mercat municipal - període setembre i 
octubre 2021 

10/11/2021 

RESAL2021/2320 Decret AI 10_11 11/11/2021 

RESAL2021/2321 Decret llista admesos tècnic mig contractació 11/11/2021 

RESAL2021/2322 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 11/11/2021 

RESAL2021/2323 Decret llista provisional admesos ampliació borsa peons 11/11/2021 

RESAL2021/2324 Decret llista provisional admesos - places conserge instal·lacions 11/11/2021 

RESAL2021/2325 Resolució Alcaldia oposició recurs apel lació HOTEL CARLOS SA 11/11/2021 

RESAL2021/2326 Decret RR exp.21-230507 11/11/2021 

RESAL2021/2327 Decret RR exp.20-227655 11/11/2021 

RESAL2021/2328 Decret RESOLUCIÓ civisme NGG 11/11/2021 

RESAL2021/2329 Decret INCOACIÓ civisme GBT 11/11/2021 

RESAL2021/2330 Decret encàrrec obres instal 12/11/2021 

RESAL2021/2331 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 12/11/2021 
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RESAL2021/2332 Decret exp.112611 12/11/2021 

RESAL2021/2333 Decret nova concessió plaça aparcament núm 12/11/2021 

RESAL2021/2334 Decret exp. 21-231990 12/11/2021 

RESAL2021/2335 Decret d'aixecament del reparament F_2021_100 12/11/2021 

RESAL2021/2336 Decret d'alta MC 12/11/2021 

RESAL2021/2337 Decret de la 1a TA ordenació de pagaments núm. 2021-19 12/11/2021 

RESAL2021/2338 Decret 1a Tinència d'aprovació IRPF d'octubre de 2021 i ordena pagament AEAT 12/11/2021 

RESAL2021/2339 Decret exp. 21-229048 12/11/2021 

RESAL2021/2340 Decret exp.112672 12/11/2021 

 
4. LLIBRE DECRETS SEGONA QUINZENA OCTUBRE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de novembre de 2021. 
 
5. Propostes urgents 
5. Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, sotmet a consideració dels membres assistents la 
declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres 
presents dels punts següents: 
 
- 5.1. Aprovació 2a. pròrroga servei de manteniment de microinformàtica i servidors. 
- 5.2.  Aprovació revocació de final de l’import concedit a l’entitat AMPA INS Sunsi 

Móra. 
 
5.1. APROVACIÓ 2A. PRÒRROGA SERVEI DE MANTENIMENT DE MICROINFOR-
MÀTICA I SERVIDORS. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia núm. DE1803/2018, de data 5 de desembre de 2018, es 
va resoldre adjudicar el  lot 1 anomenat “Servei d’atenció als usuaris i manteniment mi-
croinformàtic i xarxes”, a la mercantil Seidor, SA, amb NIF núm. A08854929, pel preu de 
66.464,95 €, IVA del 21% inclòs, el qual puja 13.957,64 €, i el lot 2 anomenat “Servei 
d’Explotació i Atenció a Infraestructures de Xarxa i Manteniment dels Servidors”, a la 
mercantil Seidor, SA, amb CIF núm. A08854929, pel preu de 82.054,13 €, IVA del 21% 
inclòs, el qual puja 17.231,37 €, del contracte per a la prestació del servei de service 
desk i del servei d’explotació i atenció a infraestructures de xarxa i servidors de l’Ajun-
tament de Canet de Mar. 
 
Atès que en data 4 de gener de 2019, es va procedir a la formalització del contracte, 
establint-se en la clàusula tercera un termini d’execució de dos anys a partir de la data 
de formalització del contracte, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any fins a un 
màxim, incloses les pròrrogues de 4 anys, per voluntat expressa d’ambdues parts, que 
es posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel contrac-
tista. 
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 17 de desembre de 2020, 
va acordar aprovar  la 1a. pròrroga del contracte per a la prestació del servei de mante-
niment de microinformàtica i servidors. 
 
Atès que el Sr. Josep Benito Martínez amb DNI núm. -, en representació de la mercantil 
Seidor, SA, ha sol·licitat d’aquest Ajuntament la segona pròrroga per un any més de 
l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 12 de novembre d’enguany per la Secretaria municipal, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist informe de fiscalització prèvia limitada de despesa (art.219.2 TRLHL i 48 BEP) amb 
intervingut i conforme. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat dels membres presents, és a dir, tots els membres, 
excepte el regidor, el Sr. Lluís Llovet, que s’incorpora amb posterioritat a la sessió:   
 
Primer.- Aprovar la 2a. pròrroga del contracte Lot 1 anomenat “Servei d’atenció als usu-
aris i manteniment microinformàtic i xarxes” per un import de 33.232,48 € IVA del 21% 
inclòs, i el lot 2 anomenat “Servei d’Explotació i Atenció a Infraestructures de Xarxa i 
Manteniment dels Servidors”  per un import de 41.027,07 € IVA del 21% inclòs del con-
tracte per a la prestació del servei de service desk i del servei d’explotació i atenció a 
infraestructures de xarxa i servidors de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb la mercantil 
Seidor, SA, amb NIF núm. A08854929, prevista en la clàusula tercera del document de 
formalització, això és per un any, finalitzant el termini de la present pròrroga el 4 de gener 
de 2023. 
 
Segon.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per totes i 
cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 4 de gener 2019. 
 
Tercer.- Donat que la present pròrroga no iniciarà la seva execució fins a l’exercici 2022, 
l’Ajuntament haurà de consignar el seu import, això és 74.259,55 €, en el pressupost 
d’aquell exercici econòmic amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14 92000 22799 (doc 
AD futur núm. 220219000040). 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva eficàcia queda subordinada a la con-
signació de crèdit adequat i suficient als pressupostos respectius, de conformitat amb 
allò que es disposa a l’article 174.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a intervenció i a la responsable del contracte 
als efectes oportuns. 
 
5.2. Educació, Igualtat i Participació. APROVACIÓ REVOCACIÓ DE FINAL DE L’IM-
PORT CONCEDIT A L’ENTITAT AMPSA INS SUSI MÓRA 
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 20 de maig 
de 2021, va acordar l’aprovació de les justificacions d’Educació de la convocatòria 
1/2020.  
 
Vist que en virtut de l’esmentat acord es va aprovar la justificació parcial de la subven-
ció aprovada a l’entitat AMPA Sunsi Móra per al projecte auxiliar de conversa, segons 
el següent detall 
 

Nom d’enti-
tat 

NIF Projecte Import 
atorgat 

Import cor-
rectament 
justificat 

Import a 
revocar 

AMPA 
Sunsi Mora 

G66086752 Auxiliar de con-
versa 

602,49€ € 
 

371,87* 230,62€ 

 
L’AFA presenta factures pròpies per l’import assenyalat i la resta de factures que es 
presenta són a nom de l’INS Sunsi Móra, per un import equivalent.  
 
 Atès que en data  3 de juny de 2021 l’AMPA rep notificació de l’acord de la Junta de 
Govern Local i que en data 2 de juliol de 2021 l’entitat presenta una nova documentació 
justificativa de la subvenció en què no aporta nova documentació justificativa de la 
despesa imputable al projecte assumida per l’entitat. 
 
Vist l'informe de la Intervenció o, en el seu cas, la diligència d'intervingut i conforme, 
expedida d'acord amb l'article 219.2 de TRLHL i 48 de BEP. 
 
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 dels membres presents, és a dir, tots els mem-
bres, excepte el regidor, el Sr. Lluís Llovet, que s’incorpora amb posterioritat a la sessió:   
 
Primer.- Aprovar la revocació de final de l’import concedit a l’entitat AMPA INS Sunsi 
Móra, segons el següent detall:  
 

Nom d’enti-
tat 

NIF Projecte Import 
atorgat 

Import cor-
rectament 
justificat 

Import a 
revocar 

AMPA 
Sunsi Mora 

G66086752 Auxiliar de con-
versa 

602,49€ € 
 

371,87* 230,62€ 

Segon.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i Intervenció municipal.  
 
6. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole. 
 
La Presidenta aixeca la sessió a l’hora assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, 
la qual estenc com a secretària que he assistit a aquesta sessió. 
 
Canet de Mar, a 25 de novembre de 2021 
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La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 


