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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 14 D'ABRIL DE 2022 

 
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: ordinària 
Data: 14.04.2022  
Hora inici: 16:08 h. (canvi puntual d’hora, Decret núm. 740/2022, de 13 d’abril) 
Hora fi: 17:12 h. 
Lloc: Sala JGL, físicament, a la Seu de l’Ajuntament  
 
Assisteixen (4/6): 
LLUIS LLOVET BAYER, 2n. tinent d’alcalde, i president d’aquesta sessió, en virtut de 
designació realitzada, mitjançant Decret de l’Alcaldessa núm. 723/2022, d’11 d’abril, pel 
qual l’alcaldia delega en el Sr. Lluís Llovet Bayer, regidor i segon tinent d’alcalde, la 
totalitat de l’exercici de les funcions inherents a l’alcaldia, de conformitat amb el que 
disposa l’article 23.3 LRBRL. 
PERE XIRAU ESPARRECH, 1r. tinent d’alcalde. 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

President: Sr. Lluís Llovet Bayer, Alcalde accidental (Decret núm. 723/2022) 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 

 
Excusen l’assistència (2/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, alcaldessa. 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 

Ordre del dia de la sessió: 
1. Actes pendents d’aprovar 
Acta JGL2022/14, corresponent a la sessió ordinària 07/04/2022 
 
2. Propostes 
Seguretat Ciutadana. Atorgament subvenció nominativa, mitjançant conveni ADF. 
PRP2022/157. Expedient 2242/2022 1238 
Educació. Acceptació subvenció equipaments responsables i educadors 2030. 
PRP2022/156. Expedient 2240/2022 1272 
 
3. 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’alcalde accidental i president de la Junta, sotmet a la consideració dels membres 
assistents la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels 
membres assistents, quatre, els quals conformen la majoria absoluta del número legal 
de membres de la Junta de Govern (4/6) dels punts següents: 
 
1. Aprovació PSS obres reurbanització carrer Sant Pere i escales Sant Isidre. 
PRP2022/171. Expedient 1379/2021 2641 
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2. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona avantprojecte del Nou PAV 2. 
PRP2022/175. Expedient 2240/2022 525 
3. Aprovació devolució garantia definitiva del contracte per a la prestació del servei de 
suport audiovisual i comunicació institucional PRP2022/164. Expedient 1403/2019 327 
4. Aprovació adhesió acord marc del servei d’assessorament  i mediació d’assegurances 
(Exp.2018.07) i a la segona pròrroga  de l’acord marc del servei d’assegurances (Exp. 
2018.08):vida (lot1) PRP2022/163 Expedient 1404/2020 1538 
5. Aprovació adhesió acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances 
(EXP.2018.07) i a la segona pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances 
(Exp.2018.08): responsabilitat civil i patrimonial (lot 2) PRP2022/173 Expedient 
1404/2021 1571 
6. Assabentat adjudicació contracte de serveis de telecomunicacions per part del 
Consorci Localret PRP2022/161 Expedient 1181/2020 2003 
 
4. Alcaldia 
Relació de decrets d’Alcaldia i resolucions de les regidories corresponents als dies del 
28 de març al 3 d’abril de 2022. PRP2022/160. Expedient 1046/2022 1624 
 
5. Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la sessió 
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió (4/6), amb l’assistència del 
regidor en qui es delega la totalitat de les atribucions que té legalment conferides 
l’alcaldia (Decret núm. 723/2022, d’11 d’abril), el regidor i segon tinent d’alcalde, el Sr. 
Lluis Llovet Bayer, qui presideix aquesta sessió, així com amb l’assistència del primer 
tinent d’alcalde, el Sr. Pere Xirau, s’inicia la sessió a l’hora assenyalada en 
l’encapçalament d’aquesta acta, modificada puntualment per a aquesta sessió (Decret 
núm. 740/2022, de 13 d’abril), i es passen a tractar els punts inclosos en l’ordre del dia: 
 
1. Actes pendents d'aprovar: JGL2022/14 ordinari 07/04/2022 
 
Vist i trobat conforme l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió 
de la Junta de Govern Local ordinària, celebrada el dia 7 d’abril de 2022, de conformitat 
amb allò disposa l’article 109 del ROF, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, és 
aprovat per unanimitat dels membres assistents, sense observacions. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Medi Ambient. ATORGACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA, MITJANÇANT 
CONVENI ADF 
 
Fets: 
 
Atès que des de la unitat gestora s’indica la voluntat d’atorgar, novament, la subvenció 
nominativa a l’ADF Vallalta, per a les tasques de prevenció a zones de matolls properes 
a massa forestal i extinció d’incendis. 
 
Vista la memòria justificativa emesa pel cap de la Policia Local, en data 21 de març de 
2022 que consta a l’expedient. 
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Vist l’informe de fiscalització núm. 2022CINT000021, emès en data 8 d’abril de 2022, 
amb resultat de fiscalització favorable per a la tramitació de l’expedient. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Atorgar la subvenció directa nominativa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
43 13500 48300 del Pressupost municipal, al beneficiari l’ADF Vallalta, G64198245, per 
a les tasques de prevenció a zones de matolls properes a massa forestal i extinció d’in-
cendis, per import de 2.000 euros. 
 
Segon.- Formalitzar la subvenció en el corresponent conveni, en el qual es detallin les 
obligacions i els compromisos del beneficiari de la subvenció amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 2.000 eu-
ros a favor de l'ADF Vallalta amb càrrec a la partida 43 13500 48300 del Pressupost 
municipal. 
 
Quart.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Intervenció. 
 
2.2. Educació, Igualtat i Participació. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ EQUIPAMENTS 
RESPONSABLES I EDUCADORS 2030 
 
FETS: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té com a un dels seus objectius principals treballar en 
l’àmbit de la promoció de polítiques educatives al nostre municipi. 
 
Atès que en data 10 de març de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant un dictamen amb número de registre 110/2022, va aprovar el “Programa 
sectorial d'Equipaments Responsables i Educadors 2030" com a programa sectorial 
del Programa general d’inversions del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, i el seu règim regulador que es conté en l’annex 1 del dictamen. 
 
El Programa d’Equipaments Responsables i Educadors 2030, té per objecte habilitar 
una línia de suport econòmic adreçada a finançar inversions i actuacions necessàries 
per tal de transformar els centres i equipaments educatius i aconseguir que esdevinguin 
espais participatius, inclusius, igualitaris i sostenibles mediambientalment. Concreta-
ment, s’estableixen dos objectius específics: 
 

- Transformar els edificis i equipaments educatius dels municipis per tal que 
esdevinguin espais accessibles, sostenibles, digitalitzats i propulsors d’accions 
que millorin les condicions ambientals i l’aprofitament responsable de recursos. 

 
- Fer dels edificis i equipaments educatius dels municipis espais oberts a l’entorn, 

de forma que reverteixin en una millora en la igualtat, la inclusió social i l’atenció 
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als col·lectius més vulnerables, la informació i la participació de la comunitat 
educativa. 

 
El present programa dona continuïtat al Programa sectorial “Pla de Xoc d’Equipaments 
Responsables 2030”, aprovat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Bar-
celona núm. 106/21, de data 25 de març de 2021, amb la finalitat de promoure la recu-
peració econòmica i social que afavorís la reparació dels danys causats per la COVID-
19 i abordar alhora reptes ecològics, digitals i de cohesió social en l’àmbit educatiu. 
 
L’objecte de la inversió consta de dues línies diferenciades amb una única dotació eco-
nòmica que els destinataris poden distribuir lliurament. Aquestes dues línies són: 
 

a. Línia 1. Inversió per a la millora de la qualitat i sostenibilitat ambiental dels 
equipaments educatius. 
 
b. Línia 2. Inversió per a la implantació de millores socials als centres educatius. 

 
Vist que en data 16 de març de 2022 s’ha rebut comunicació de la Diputació de Barce-
lona relativa a l’aprovació del “Programa sectorial d'Equipaments Responsables i Edu-
cadors 2030" i de la relació individualitzada dels ajuts a concedir en el marc del pla 
esmentat. 
 
Atès que en la relació individualitzada hi consta l’ajuntament de Canet de Mar amb l’ajut 
següent: 
 

Codi Xarxa Centre Gestor Actuació Ajut Atorgat 
22/X/317898 Gerència de Serveis 

d’Educació 
Programa sectorial d'Equipaments 
Responsables i Educadors 2030 

3.273,62€ 

 
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 assistents: 
 
Primer.-  Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, atorgat en el marc del 
“Programa sectorial d'Equipaments Responsables i Educadors 2030”: 
 

Codi Xarxa Centre Gestor Actuació Ajut Atorgat 
22/X/317898 Gerència de Serveis 

d’Educació 
Programa sectorial d'Equipaments 
Responsables i Educadors 2030 

3.273,62€ 

 
Segon.-  Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
als Annexos 1 i 2 que formen part del Dictamen d’aprovació del “Programa sectorial 
d’Equipaments Responsables i Educadors 2030”, i que contenen respectivament el 
Règim Regulador, i el Formulari normalitzat de justificació de les despeses dels ajuts 
atorgats. 
 
Tercer.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria. 
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3. PER URGÈNCIA: Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió ordi-
nària, prèvia ratificació de la urgència per unanimitat dels membres assistents de 
la JGL, això és, 4/6, els quals constitueixen la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Junta de Govern Local (art. 23.1 LRBRL), amb l’assistència de 
l’alcalde accidental, qui presideix la sessió i del primer tinent d’alcalde, entre d’al-
tres membres. 
 
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’alcalde accidental i president de la Junta, sotmet a la consideració dels membres as-
sistents la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels 
membres assistents, dels punts següents: 
 
3.1. Aprovació PSS obres reurbanització carrer Sant Pere i escales Sant Isidre. 
PRP2022/171. Expedient 1379/2021 2641 
3.2. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona avantprojecte del Nou PAV 2. 
PRP2022/175. Expedient 2240/2022 525 
3.3. Aprovació devolució garantia definitiva del contracte per a la prestació del servei de 
suport audiovisual i comunicació institucional PRP2022/164. Expedient 1403/2019 327 
3.4. Aprovació adhesió acord marc del servei d’assessorament  i mediació 
d’assegurances (Exp.2018.07) i a la segona pròrroga  de l’acord marc del servei 
d’assegurances (Exp. 2018.08):vida (lot1) PRP2022/163 Expedient 1404/2020 1538 
3.5. Aprovació adhesió acord marc del servei d’assessorament i mediació 
d’assegurances (EXP.2018.07) i a la segona pròrroga de l’acord marc del servei 
d’assegurances (Exp.2018.08): responsabilitat civil i patrimonial (lot 2) PRP2022/173 
Expedient 1404/2021 1571 
3.6. Assabentat adjudicació contracte de serveis de telecomunicacions per part del 
Consorci Localret PRP2022/161 Expedient 1181/2020 2003 
 
3.1. APROVACIÓ PSS OBRES REURBANITZACIÓ CARRER SANT PERE I 
ESCALES SANT ISIDRE 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 17 de març de 2022, acorda 
adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de reurbanització del carrer Sant 
Pere i escales del carrer Sant Isidre a Canet de Mar a l’empresa a l’empresa 
INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS (ISEOVA), SL, amb CIF núm. 
B64965759, amb subjecció al plec de clàusules administratives (PCAP), al projecte 
d’obres de “Reurbanització del carrer Sant Pere i escales del carrer Sant Isidre a Canet 
de Mar”, redactat per Rosselló-Sangenís Arquitectes, SCP. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 12/04/2022, que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURTAT I SALUT DE 
LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT PERE 
 
FETS 
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Amb data 6 d’abril de 2021 i registre d’entrada 3775 s’aporta Pla de Seguretat i Salut de 
les obres de “Reurbanització del carrer de Sant Pere i escales del carrer Sant Isidre a 
Canet de Mar”, redactat per l’empresa adjudicatària ISEOVA SL 
(INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL) amb CIF P08039000, 
junt amb l’informe d’aprovació del pla per part de l’arquitecta tècnica i coordinadora de 
seguretat i salut, - amb NIF -, visat pel col·legi professional corresponent. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats 
d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és refereix 
el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció. 
 
SEGONA.-  En el pla de seguretat i salut presentat s’analitzen i es desenvolupen les 
previsions de l’estudi de seguretat i salut aprovat amb el projecte executiu de 
“Reurbanització del carrer de Sant Pere i escales del carrer Sant Isidre a Canet de Mar”. 
 
TERCERA.- El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb el 
procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació expressa 
del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dóna el vist-i-plau formal al Pla de 
Seguretat i Salut presentat per ISEOVA SL per a l’execució de les obres de 
Reurbanització del carrer de Sant Pere i escales del carrer Sant Isidre a Canet de Mar, 
informat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra.” 
 
Considerant que d’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 assistents: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut redactat per l’empresa adjudicatària 
ISEOVA SL (INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL) i informat 
per la coordinadora de seguretat i salut, -, per a l’execució de les obres de 
“Reurbanització del carrer de Sant Pere i escales del carrer Sant Isidre a Canet de Mar”. 
 
Segon.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal que, 
de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, puguin 
presentar els suggeriments i alternatius que estimin oportuns. 
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Tercer.- Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de l’obra 
en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin 
produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte 
d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, requerirà 
l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui disposa el RD 
1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica a l’article 7.4 de l’esmentat RD. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
3.2. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIBA AVANTPROJECTE DE NOU PAV 2 
 
Fets: 
 
. Vist que la Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, 
va aprovar: 
 

- El Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2022, en tant que 
únic instrument d’abast corporatiu que, de forma unitària i de conformitat amb el 
principi de transparència, comprèn, sota criteris comuns, tota l’oferta que la Di-
putació de Barcelona posa a disposició dels governs locals de la província amb 
la finalitat de donar publicitat a la tasca de cooperació i assistència local que 
desenvolupa. El contingut d’aquest Catàleg està disponible a la Seu Electrònica 
Corporativa, a través de l’enllaç: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/ 

 
- Pel que fa al seu específic règim jurídic i econòmic, el Catàleg de la Xarxa de 

Governs Locals de l’any 2022, el qual s’emmarca en el Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023”, que ha estat prorrogat. Aquest Catàleg es conté a l’annex 1 
que forma part del present dictamen, i inclou els recursos que es convoquen, els 
seus destinataris i els criteris de concessió; i es regeix per les bases de la con-
vocatòria, que es corresponen amb el règim del Catàleg que s’aprova a l’acord 
següent. 

 
- El règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022 

 
- La convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al Catàleg de la Xarxa 

de Governs Locals de l’any 2022. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de març de 
2022, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022 i el seu règim 
regulador per la concessió de recursos (226/2021). 
 
Atès que en sessió ordinària la Junta de Govern de la Diputació i en data 31/03/2022, 
ha aprovat, per delegació de la presidència, un dictamen (núm. Reg. 181/22) pel que 
s’aprova la concessió de l’Assessorament per l’Avant projecte del Nou pavelló”. 
 
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 assistents: 
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Primer.- Acceptar el  següent ajut econòmics de la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Cofinançament per l’Avantprojecte del Nou Pavelló: 

 

CODI 
XBMQ 

CENTRE GESTOR ACTUACIÓ 
AJUT ATOR-

GAT 

22/Y/320922 Oficina d’Equipaments Es-
portius 

Avantprojecte del Nou 
PAV2 

15.000,00€ 

 
Segon.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2022. 
 
Tercer.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció  .  
 
3.3. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT AUDIOVISUAL I COMUNICACIÓ INSTITUCI-
ONAL. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2017, va 
acordar adjudicar el contracte per  a la prestació del servei de suport audiovisual  i co-
municació institucional, al Sr. Joan Bosch Nadal, pel preu de 10.254,55 €, IVA exclòs el 
qual puja un import de 2.153,45 €. 
 
Atès que en data 2 de maig de 2017, el Sr. Joan Bosch Nadal, va dipositar en metàl·lic, 
una garantia definitiva per a l’execució del contracte, la qual pujava un import de 512,73 
€. 
 
Atès que en data 19 de maig de 2017 es va procedir a la formalització del contracte per 
al servei de suport audiovisual i comunicació institucional. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2019 va 
acordar l’aprovació de la 1a. pròrroga del contracte per al servei de suport audiovisual i 
comunicació institucional. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 14 de maig de 2020 va 
acordar l’aprovació de la 2a i última pròrroga del contracte per al servei de suport audi-
ovisual i comunicació institucional. 
 
Atès que segons disposa la clàusula quarta del contracte, el termini de garantia serà de 
tres mesos a comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions 
per part de l’Ajuntament, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
L’acta de conformitat del contracte es va formalitzar en data 10 de gener d’enguany. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 10 de gener d’enguany, per la tècnica de comuni-
cació, en relació a la devolució de l’esmentada garantia, que consta a l’expedient. 
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Vist l’informe núm. 2022/003 de data 19 de gener d’enguany, emès pel tresorer de l’Ajun-
tament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de data 11 d’abril d’enguany, emès per la cap de Secretaria i Contractació  
de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 

 
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
en metàl·lic en data 2 de maig de 2017, pel Sr. Joan Bosch Nadal, i que puja un import 
de 512,73 €. 
 
SEGON.- Comunicar a l’interessat que l’Ajuntament realitzarà la devolució mitjançant 
transferència bancària, a quin efecte l’interessat haurà de designar un compte bancari 
aportant full de tercers degudament completat i segellat per l’entitat.  
 
TERCER.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
3.4. ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ 
D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD 
MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP 2018.08): VIDA (LOT 1). 

ANTECEDENTS.- 

L’Ajuntament de Canet de Mar, en data 21 de març de 2018, va aprovar l’adhesió al 
sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM 
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït. 

El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals 
de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalu-
nya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació admi-
nistrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, prin-
cipalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma 
agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen 
atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Asso-
ciació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta 
a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 

Igualment el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis d’assegurances 
de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2018.08),  mitjançant procediment obert, d’acord  amb els plecs de 
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clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL núm. 1/2019 de data 9 de gener de 2019 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat. En data 5 d’abril de 2019, la Comissió Executiva del CCDL va 
resoldre adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil 
patrimonial (Exp. 2018.08), a les empreses adjudicatàries pel Lot 1 Vida Caixa Sau de 
Seguros y Reaseguros i Lot 2 Zurich Insurance PLC, Sucursal en España. 

En data 1 de maig de 2019, es va procedir a formalitzar el corresponent Acord marc amb 
les empreses adjudicatàries. 

En data 28 d’octubre de 2019, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvo-
lupament Local,  va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord marc 
de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial. 

En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència acorda l’aprovació definitiva 
de la primera pròrroga de l’Acord marc de serveis d’assegurances de vida i responsabi-
litat civil i patrimonial (Exp. 2018.08), per un període addicional de 12 mesos més, des 
de l’1 de maig de 2021 fins a l’1 de maig de 2022. La formalització es dur a terme el 5 
de març de 2021. 
 
En data 22 de novembre de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM acorda l’apro-
vació definitiva  de la segona pròrroga de l’Acord marc de serveis d’assegurances de 
vida i responsabilitat civil patrimonial (Exp. 2018.08), per un període addicional de 12 
mesos més, des de l’1 de maig de 2022 fins a l’1 de maig de 2023. La formalització es 
dur a terme el 27 de gener de 2022. 
 
En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 
17/2020 va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’as-
segurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & 
Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL. 

En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-
quatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura. 

En data 22 de novembre de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM acorda l’apro-
vació definitiva de la primera pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i me-
diació d’assegurances (Exp. 2018.07), per un període addicional de 12 mesos més, des 
del 27 de març de 2022 fins al 27 de març de 2023. La formalització es dur a terme el 
24 de novembre de 2021. 
 
FONAMENTS DE DRET.- 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del 
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TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova 
LCSP.  

Articles 219 a 222  de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació 
de contractes basats en aquests.  

Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents con-
tractuals. 

Disposició addicional 3a. de la LSCP. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència 
núm. 1/2019, de 9 de gener i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
Vist l’informe de la tècnica de recursos humans, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès en data 4 d’abril d’enguany per la secretària municipal, que consta 
a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia de la Interventora municipal, que consta a 
l’expedient. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041 de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’as-
segurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) adju-
dicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL 
passa a tenir la condició de mediador de l’Ajuntament de Canet de Mar.  

SEGON.- Aprovar l’adhesió a la segona pròrroga de l’Acord marc del servei d’assegu-
rances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i contractar la 
pòlissa que a continuació s’indica:  
 

Lot 1. Vida, a favor de la mercantil VidaCaixa, SAU de Seguros y Reaseguros, 
per un import de 25.725,51 €, i amb vigència des de l’1 de maig de 2022 a l’1 de 
maig de 2023. 
 

TERCER.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, amb caràcter anual. En el supòsit 
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que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins 
que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per 
transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 198.4 LCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat. En cas de 
demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 198 LCSP. 
 
El format de la factura electrònica serà l’indicat a l’art. 5 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i haurà d’incloure a més de les dades i 
requisits establerts en l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públi-
ques, els següents extrems: 
 

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local del’ Ajuntament de 
Canet de Mar.  

b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pú-
blica és la Intervenció municipal. 

c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el següent número de referència del document d’autorització i dis-

posició de la despesa (AD núm. 22022003074) 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que per-

meti identificar l’objecte del contracte. 
 
De conformitat amb la disposició addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, 
per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, 
les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que par-
ticipin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats adminis-
tratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 
Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  
L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de Ca-
net de Mar 

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

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

QUART.- La durada de la present pròrroga coincidirà amb el termini d’execució de la de 
l’acord marc, que finalitza el proper 1 de maig de 2023.  

CINQUÈ.- Mantenir vigents la resta dels acords adoptats en la sessió de Junta de Go-
vern Local de data 14 de maig de maig de 2020. 
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SISÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 25.725,51 € a favor de la mercantil VidaCaixa, 
SAU de Seguros y Reaseguros amb NIF núm. A58333261, amb càrrec a l’aplicació pres-
supostària núm. 11 92000 22400 (AD núm. 22022003074) del vigent pressupost ordinari 
per al 2022. 

SETÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat, al mediador Ferrer & Ojeda Asociados, Cor-
reduría de Seguros, SL, així com a l’ACM. 

VUITÈ.- Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament. 

NOVÈ.- Publicar en el perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat. 
 
3.5. ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ 
D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD 
MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP 2018.08): RESPONSABILITAT CIVIL 
I PATRIMONIAL (LOT 2).  
 
ANTECEDENTS.- 
 
L’Ajuntament  de Canet de Mar, en data 21 de març de 2018, va aprovar l’adhesió al 
sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM 
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït. 

El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals 
de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalu-
nya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació admi-
nistrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, prin-
cipalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma 
agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen 
atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Asso-
ciació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta 
a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 
 
Igualment el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis d’assegurances 
de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2018.08),  mitjançant procediment obert, d’acord  amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL núm. 1/2019 de data 9 de gener de 2019 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat. En data 5 d’abril de 2019, la Comissió Executiva del CCDL va 
resoldre adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil 
patrimonial (Exp. 2018.08), a les empreses adjudicatàries pel Lot 1 Vida Caixa Sau de 
Seguros y Reaseguros i Lot 2 Zurich Insurance PLC, Sucursal en España. 
 
En data 1 de maig de 2019, es va procedir a formalitzar el corresponent Acord marc amb 
les empreses adjudicatàries. 
 
En data 28 d’octubre de 2019, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvo-
lupament Local,  va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord marc 
de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial. 



 

14 
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 

 
En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència acorda l’aprovació definitiva 
de la primera pròrroga de l’Acord marc de serveis d’assegurances de vida i responsabi-
litat civil i patrimonial (Exp. 2018.08), per un període addicional de 12 mesos, des de l’1 
de maig de 2021 fins l’1 de maig de 2022. La formalització es dur a terme el 5 de març 
de 2021. 
 
En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 
17/2020 va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’as-
segurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & 
Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL. 
 
En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-
quatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura. 
 
En data 1 d’octubre de 2020, la Comissió executiva del CCDL aprova definitivament la 
cessió de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb des-
tinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2018.07), prèvia acceptació de 
l’ACM en la sessió la Comissió de Presidència de data 28 de setembre de 2020. 
 
En data 22 de novembre de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definiti-
vament la primera pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’as-
segurances, per un període addicional de 12 mesos, a comptar des del 27 de març de 
2022. 
 
Atès que en data 5 d’abril d’enguany, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, 
SL, presenta proposta per a l’any 2022 de l’assegurança de Responsabilitat Civil i Patri-
monial. 
 
FONAMENTS DE DRET.- 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del 
TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova 
LCSP.  
 
Articles 219 a 222  de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació 
de contractes basats en aquests.  
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents con-
tractuals. 
 
Disposició addicional 3a. de la LSCP. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència 
núm. 1/2019, de 9 de gener i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
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Vist l’informe emès en data 5 d’abril d’enguany, per la tècnica de recursos humans, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès en data 12 d’abril d’enguany per la secretària municipal, que consta 
a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia de la Interventora municipal, que consta a 
l’expedient. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041 de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’as-
segurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) adju-
dicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL 
passa a tenir la condició de mediador de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Aprovar l’adhesió a la segona pròrroga de l’Acord marc del servei d’assegu-
rances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i contractar la 
pòlissa que a continuació s’indica:  
 

Lot 2. Responsabilitat civil i Patrimonial, a favor de la mercantil Zurich Insurance 
PLC, Sucursal en España, per un import de 24.113,87 €, i amb vigència des de 
l’1 de maig de 2022 a l’1 de maig de 2023.  

 
TERCER.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, amb caràcter anual. En el supòsit 
que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins 
que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per 
transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 198.4 LCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat. En cas de 
demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 198 LCSP. 
 
El format de la factura electrònica serà l’indicat a l’art. 5 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i haurà d’incloure a més de les dades i 
requisits establerts en l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públi-
ques, els següents extrems: 
 

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local del’ Ajuntament de 
Canet de Mar.  

b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pú-
blica és la Intervenció municipal. 

c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el següent número de referència del document d’autorització i dis-

posició de la despesa (AD núm. 220220003225). 
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e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que per-
meti identificar l’objecte del contracte. 

 
De conformitat amb la disposició addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, 
per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, 
les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que par-
ticipin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats adminis-
tratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 
Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  
L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de Ca-
net de Mar 

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

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

 
QUART.- La durada de la present pròrroga coincidirà amb el termini d’execució de la de 
l’acord marc, que finalitza el proper 1 de maig de 2023. 
 
CINQUÈ.- Nomenar d’acord el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a responsable 
del contracte a la cap de recursos humans, i abastarà almenys els objectius i funcions 
següents: 
 

a) Objectius: 
 Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec. 
 Precisar els termes d’execució. 
 Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contrac-

tada. 
 Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 

contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia co-
municació a l’Òrgan de contractació. 

 Verificat els actes de reconeixement d’obligacions, sense perjudici de les normes 
i actes generals pressupostaris 

 
b) Funcions: 
 Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
 Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació del servei. 
 Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons 

correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa 
d’altres mesures. 

 Conformar les factures i albarans acreditatius dels serveis presentats per l’em-
presa adjudicatària. 

 Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcen-
dent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 
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 Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació o la 
persona titular del centre directiu i el/la cap de la unitat administrativa responsa-
ble de l’execució del contracte. 

 Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària de l’en-
càrrec. 

 Formalitzar l’acta de recepció del servei. 
 
SISÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 24.113,87 € a favor de la mercantil Zurich 
Insurance PLC, Sucursal en España, amb CIF núm. W0072130H, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm. 11 92000 22400 (AD núm. 220220003225) del vigent 
pressupost ordinari per al 2022. 
 
SETÈ.- Notificar  aquest acord a l’interessat, al mediador Ferrer & Ojeda Asociados, 
Correduría de Seguros, SL, així com a l’ACM. 
 
VUITÈ.- Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament. 
 
NOVÈ.- Publicar en el perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat 
 
3.6. ASSABENTAT ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE TELECOMUNI-
CACIONS PER PART DEL CONSORCI LOCALRET. 
 
Atès que el Consorci Localret, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats munici-
palistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centra-
litzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat d’op-
timitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi econòmic 
d’aquests serveis.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està adherit al Consorci Localret.  
 
Atès que el proper 30 de novembre de 2020, va finalitzar la vigència del contracte for-
malitzat pel Consell Comarcal del Maresme amb Telefònica España, SAU pel que fa al 
servei de telecomunicacions fixes de veu i amb Vodafone España, SAU, pel que fa al 
servei de telecomunicacions mòbils de veu i dades, als quals s’hi havia adherit l’Ajunta-
ment de Canet de Mar per acord plenari de data 29 de desembre de 2015. 
 
Atès l'interès de l’Ajuntament de Canet de Mar d’adherir-se a la contractació centralit-
zada de serveis de telecomunicacions promoguda pel Consorci Localret. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de data 25 de juny de 
2020, va acordar aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret; en 
concret als lots de serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades per un import de 
22.000,00 € anuals, exclòs l’IVA, i els serveis de telecomunicacions mòbils de veu i da-
des per import de 10.000,00 € anuals, exclòs l’IVA. 
 
Atès que mitjançant Decret de la Presidència núm. 50/2021, de 8 de novembre, el Con-
sorci Localret va adjudicar el contracte de serveis de telecomunicacions de la Diputació 
de Lleida, Ajuntaments, Consells Comarcals i entitats dependents d’aquests, adherits al 
procés de contractació centralitzada de les demarcacions de Lleida i Barcelona. 
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Atès que el proppassat 13 de desembre, les empreses adjudicatàries i el Consorci Lo-
calaret van formalitzar els respectius contractes. 
 
Atès que les operadores adjudicatàries per a l’Ajuntament de Canet de Mar son Telefó-
nica de España, SAU per als serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades (Lot 1) 
i Vodafone, SAU  per als serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades (Lot 2).  
 
Pel present, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de l’adjudicació per part del Consorci de Localret 
del contracte de serveis de telecomunicacions, consorci al qual està adherit l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
Segon.- La durada d’aquests contractes és inicialment de 36 mesos comptats des del 
16 de desembre de 2021, els quals podran ser  prorrogats fins a un màxim de 24 mesos 
més. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 26.620,00 €, en favor de la mercantil Telefó-
nica de España, SAU, proveïda del NIF núm. A82018474, amb càrrec a l’aplicació pres-
supostària núm. 11 92000 22200 (AD núm. 220220003075). En tractar-se d’una despesa 
plurianual l’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu en concret: 
 

 Exercici 2023: 26.620,00 €  
 Exercici 2024: 26.620,00 €  

 
(AD futur núm. 220229000013) 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de 12.100,00 €, en favor de la mercantil Voda-
fone, SAU, proveïda del NIF núm. A80907397, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 11 92000 22200 (AD núm. 220220003076). En tractar-se d’una despesa plurianual 
l’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici el crèdit suficient per poder 
atendre el pagament del seu preu en concret: 
 

 Exercici 2023: 12.100,00 €  
 Exercici 2024: 12.100,00 €  

 
(AD futur núm. 220229000014) 
 
Atesa la seva plurianualitat i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per als esmentats exer-
cicis, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
4. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, COR-
RESPONENTS ALS DIES DEL 28 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL DE 2022 
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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 28 de març al 3 d’abril de 
2022, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2022/617 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 28/03/2022 

RESAL2022/618 Decret aprovació nòmina mes de març 2022 28/03/2022 

RESAL2022/619 Decret liquidació consum electricitat mercat municipal - gener i febrer 2022 28/03/2022 

RESAL2022/620 Decret targeta aparcament individual discapacitat visual 28/03/2022 

RESAL2022/621 Decret permís xurreria fins desembre 2022 28/03/2022 

RESAL2022/622 Decret nomenament funcionaris interins 28/03/2022 

RESAL2022/623 Decret Convocatòria JGL ordinària 31032022 28/03/2022 

RESAL2022/624 Decret AI 28_03 28/03/2022 

RESAL2022/625 Decret IMI 28_03 28/03/2022 

RESAL2022/626 Decret PS 28_03 28/03/2022 

RESAL2022/627 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC febrer 
2022 

29/03/2022 

RESAL2022/628 Decret lloguer nínxol 220 30/03/2022 

RESAL2022/629 Decret trasllat restes crematori les Valls 30/03/2022 

RESAL2022/630 Decret RESOLUCIÓ civisme MAGI 30/03/2022 

RESAL2022/631 Decret RR exp.109482 30/03/2022 

RESAL2022/632 Decret AI 30_03 30/03/2022 

RESAL2022/633 Decret d'Alcaldia autorització targeta de prepagament (4) 31/03/2022 

RESAL2022/634 Decret RR exp.21-233907 31/03/2022 

RESAL2022/635 Decret requerir documentació AIGÜES aprovació tarifes 31/03/2022 

RESAL2022/636 Decret RR exp.21-234069 31/03/2022 

RESAL2022/637 Decret revisió IPC Guillem Mas 2022 31/03/2022 

RESAL2022/638 DECRET OBRES MENORS - ANTIC CAMÍ D'ARENYS 8 31/03/2022 

RESAL2022/639 Decret d'Alcaldia liquidació del cànon aigua 2019 31/03/2022 

RESAL2022/640 Decret aprovació relació AD's Q_2022_12 31/03/2022 

RESAL2022/641 Decret tarja aparcament 31/03/2022 

RESAL2022/642 Decret baixa rebuts per duplicat VMH 31/03/2022 

RESAL2022/643 Decret liquidacions arrendament local ambulancia octubre 2021 - febrer 2022 31/03/2022 

RESAL2022/644 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia_CMS 31/03/2022 

RESAL2022/645 Decret incoació expedient rp 31/03/2022 

RESAL2022/646 Decret incoació exp de responsabilitat patrimonial 31/03/2022 

RESAL2022/647 Decret RR exp.2200000041 31/03/2022 

RESAL2022/648 Decret COMPTE ORGT TRIBUTS exercici 2021 31/03/2022 

RESAL2022/649 Decret COMPTE ORGT MULTES exercici 2021 31/03/2022 
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RESAL2022/650 Decret RR exp.21-231503_MFA 31/03/2022 

RESAL2022/651 Decret nomenament funcionaria interina Intervenció 31/03/2022 

RESAL2022/652 Decret contractació laboral temporal administrativa SS 31/03/2022 

RESAL2022/653 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 15-2022 31/03/2022 

RESAL2022/654 Decret INCOACIÓ civisme LDGM 31/03/2022 

RESAL2022/655 Decret exp. 21-232462 31/03/2022 

RESAL2022/656 Decret exp. 21-233774 31/03/2022 

RESAL2022/657 Decret RR exp.21-232110 31/03/2022 

RESAL2022/658 Decret INCOACIÓ civisme AB 31/03/2022 

RESAL2022/659 Decret INCOACIÓ civisme FPG 31/03/2022 

RESAL2022/660 Decret baixa activitat 31/03/2022 

RESAL2022/661 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 01/04/2022 

RESAL2022/662 Decret convocatòria Ple extraordinari 060422 01/04/2022 

 
5. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors i les regidores es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent més assumptes a tractar, el President 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 19 d’abril de 2022 
 
La secretària,  
Laura Garcia Alvarez 

Vist i plau, alcalde accidental  
  Lluís Llovet Bayer  

(Decret núm. 723/2022, d’11 d’abril) 
 
 

 
 
       
 


