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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 27 DE JUNY DE 2018 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17.22 hores 
Hora que acaba: 19.22 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Cristina Cabruja i Sagré. També hi assisteix el senyor Joan Mendez Martínez, 
interventor. 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data  20.06.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació ajuts socials puntuals relació número BSGG/25/2018 
4) Aprovació ajuts socials puntuals relació número BSGG/26/2018 
5) Aprovació incoació expedient adquisició directa d’un bé immoble 
6) Aprovació justificació subvenció nominativa a l’entitat Associació de 

Comerciants Canet, de l’exercici 2017 
7) Aprovació justificació subvenció nominativa a l’entitat Associació de 

Venedors Plaça Mercat de Canet de Mar, de l’exercici 2017 
8) Aprovació justificació subvencions de la convocatòria 1/2017, presentada 

per les entitats de l’Àrea de Joventut 
9) Atorgament llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA,SDG,SA, per a la 

instal·lació d’una escomesa directa de gas al carrer Jaume Pagà, XX 
10) Atorgament llicència d’obres  a NEGDIA CATALUNYA, SDG,SA, per a la 

instal·lació d’una escomesa directa de gas al Passeig Misericòrdia, XX, de 
Canet de Mar 

11) Aprovació quarta addenda pòrroga conveni bus Canet-Calella per a 
l’exercici 2016 

12) Aprovació exclusió d’un licitador del procediment obert simplicat per a la 
contractació del subministrament de vestuari i complements d’uniformitat 
per a la Policia Local 
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13) Donar compte de la relació de decrets de l’11 al 17 de juny de 2018 
(números del 781 al 838) 

14) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20.06.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 20 de juny de 2018 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 
del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
- Diligència d’Ordenació emesa per la Lletrada d’Administració de Justícia del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11, de Barcelona, en data 19 de juny de 
2018, en relació al Recurs Ordinari núm. 458/2014-DE, interposat per 
INVERMERCURY, S.L., contra l’Ajuntament de Canet de Mar, declarant conlos el 
període de prova, atorgant a la part actora un termini de deu dies perquè presenti 
escrit de conclusions. 
  
Se’n dóna compte 
 
- Diligència d’Ordenació emesa per la Lletrada d’Administració de Justícia del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13, de Barcelona, en data 20 de juny de 
2018, en relació al Recurs Ordinari núm. 115/2018, interposat pels senyors xxx i 
xxx, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, acussant rebut escrit presentat per la 
Procuradora i denegant la sol.licitud formulada, i donant un termini de sis dies 
perquè la part actora pugui presentar demanda. 
  
Se’n dóna compte 
 
- Escrit presentat per la Lletrada d’Administració de Justícia del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16, de Barcelona, en data 7 de juny de 2018, en relació al 
Recurs Ordinari núm. 134/2018 – A2, interposat pel senyor xxx contra 
l’Ajuntament de Canet de Mar, demanant la remissió de l’expedient administratiu 
de referència en un termini improrrogable de vint dies i emplaçant a la part 
demandada perquè  pugui comparèixer en un termini de nou dies. 
  
Se’n dóna compte 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/25/2018 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/25/2018 de data 20 de juny de 2018 
per import de 246,80€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
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Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/25/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/25/2018 

 

data: 20-06-18 

    
NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

103 xxx  Habitatge/Reparacions 154,80€ Ad. Finques Pere Planas SL         XXXXXX 
104 xxx  Material escolar/Llibres     92,00€ Escola Misericòrdia                     XXXXXX 
     
Total    246,80€   
 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
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4.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS RELACIÓ NÚM. 
BSGG/26/2018 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/26/2018 de data 27 de juny de 2018 
per import de 1.596,99€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/26/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 

 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/26/2018 

 

data: 27-06-18 

    
NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

105 xxx    Material Escolar/Llibres  86,73€    IES Lluis Domenech I Montaner xxxxx 
106 xxxx    Habitatge/Lloguer  51,27€    El mateix                                 xxxxx 
107 xxx    Desplaçament-Formació  21,00€ El mateix                                 xxxxx 
108 xxx    Extraescolar/colònies        112,00€ Club Bàsket Canet                    xxxxx 
109 xxx    Material Escolar/Llibres  90,00€ IES Lluis Domenech I Montaner xxxxx 
110 xxx    Material Escolar/Llibres  32,00€ Escola Misericòrdia                    xxxxx 
111 xxx    Extraescolar/colònies 250,00€ Col.legi Yglesias SSCL                xxxxx 
112 xxx    Extraescolar/colònies 160,00€ Casal Estiu Strankis                  xxxxx 
113 xxx    Habitatge/Subm-Aigua 155,99€   SOREA                                     xxxxx 
114 xxx    Extraescolar/colònies 350,00€ Col.legi Yglesias SSCL                xxxxx 
115 xxx Extraescolar/colònies 288,00€ Casal Estiu Strankis                   xxxxxx         
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Total    1.596,99€   
      

SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
5.- INCOACIÓ EXPEDIENT D’ADQUISICIÓ DIRECTA D’UN BÉ IMMOBLE 
 
Vist que estant aquest Ajuntament interessat en l'adquisició onerosa i directa del 
bé immoble propietat del Bisbat de Girona i situat al carrer Eusebi Golart, núm. 
16-18 de Canet de Mar, per ostentar aquest les característiques vinculades a la 
seva ubicació, accessibilitat, forma perimetral i superfície adequades per a la seva 
destinació a l’ús públic sociocultural i administratiu, en concret, a ser la sala 
petita de l’equipament escenotècnic del futur teatre Odèon.  
 
Vist l’informe de Secretaria de data 25 d’abril de 2018 relatiu a la legislació 
aplicable i al procediment a seguir per a la tramitació del present expedient 
d'adquisició directa del bé immoble. 
 
Vist l'informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 7 de maig de 2018 i 
l’informe emès en data 20 d’abril de 2018 per la tècnica de Cultura, documents 
en els quals es recullen tant la valoració i característiques de l'immoble com la 
constatació i justificació de la necessitat de realitzar l'adquisició directa de 
l'immoble. 
 
Vist que en els citats informes es justifica com a procediment més adequat per a 
l'adquisició de l'immoble objecte d'aquest expedient, l'ús del procediment 
d'adquisició directa, prescindint per tant de procediments públics de licitació per 
la concurrència especial en el present supòsit de les següents circumstàncies: 
 

 Sumar el Centre parroquial al projecte Odèon afegeix 1000m2 al programa 
funcional de l’equipament i permet abordar el tema de la segona sala 
encara que sigui solucionant la necessitat des de fora de l’edifici de Rafel 
Masó. El Centre Parroquial està situat a menys de cinquanta metres de 
l’Odèon i les dues entitats sota una mateixa gestió pública esdevenen un 
sol equipament cultural, escènic i musical. 

 Afegir al programa funcional de l’Odèon la sala del Centre parroquial ens 
permet acostar-nos als estàndards que marca el pla d’Equipaments 
Culturals de Catalunya. 

Vist l'informe de la intervenció Municipal de data 20 de juny de 2018, sobre el 
percentatge de l'operació en relació als recursos ordinaris del pressupost i sobre 
existència de consignació pressupostària. 
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Considerant que l'expedient està degudament motivat i el procediment que es 
proposa s'ajusta a la normativa vigent en matèria de contractació, d'acord amb el 
que s'indica en el Informe de Secretaria. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l’establert en 
la Disposició Addicional Segona 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. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

   
PRIMER.- Iniciar el procediment per a l'adquisició directa del bé descrit en els 
antecedents. 

 
SEGON.- Que se sol·liciti informe previ del Departament competent en matèria 
d'Administració Local, tal com disposa l'article 206.3.b) del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril. 
 
TERCER.- Autoritzar la despesa de 200.000,00 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 31 33310 62200 del pressupost municipal per a l’any 2018. 
 
QUART.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
execució i formalització del present acord. 
  
6.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ COMERCIANTS CANET DE L’EXERCICI 2017. 

RELACIÓ DE FETS 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2016, es va 
aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017, incloent entre 
d’altres la següent subvenció a l’entitat Associació de Comerciants Canet. 

En data 31 d’octubre de 2017, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni de 
col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació de 
Comerciants Canet, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent 
detall: 

 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS 
CANET  

 

XXXXXXXX 

 

ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 1.000,00 € 
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La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 
justificació el 31 de gener de 2018 el qual ha de contenir com a mínim el següent 
contingut: 

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 
subvencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la 
subvenció.  

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

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

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

-  Seran originals.  

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  

-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de 
subvenció.  

-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  

* Identificació NIF del contractista. 

* Número de factura.  

* Lloc i data d’emissió de la factura.  

* Descripció del subministrament o servei.  

* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida 
dins el preu, que consti "IVA inclòs".  

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

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

* Vendes al menor.  

* Transport de persones.  

* Serveis d’hostaleria i restauració. 

* Subministrament de begudes 

* comestibles.  

* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  

* Número.  
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* NIF de l’emissor.  

* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  

* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  

f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou 
concedida.  

g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre 
d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció 
atorgada: 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  Data i Núm. de  
Registre Entrada 

ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS CANET

XXXXXXX 

 
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 

0701/2018 de 31 de 
gener 

 

Vist l’informe emès per la tècnica de promoció econòmica de data 22 de febrer de 
2018,  

Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,  

“Joan Méndez Martínez, Interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord 
amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, 
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, té a bé emetre el següent: 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 068/2018 

ASSUMPTE: Aprovació de la justificació del conveni que instrumenta la 
subvenció nominativa a l’entitat Associació de Comerciants Canet 
corresponent a actuacions de promoció i dinamització l’exercici 2017. 

I.-RELACIÓ DE FETS 

En data 31 d’octubre de 2017 es va atorgar una subvenció nominativa amb la 
següent part resolutiva: 

“PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS CANET CENTRE (G 66986027) per import de 1.000,00 euros, 
per diverses activitats de promoció i dinamització de l’exercici 2017, i aprovar 
el corresponent conveni de col·laboració el text del qual es transcriu en la part 
expositiva d’aquesta proposta. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.000,00 euros-amb càrrec a la 
partida pressupostària 30 43100 48300 de la qual s’ha realitzat la retenció de 
crèdit corresponent (núm. 9647). 

TERCER.-Indicar a l’òrgan competent que, d’acord amb la clàusula cinquena 
del conveni, caldrà efectuar bestreta del 100 per 100 de l’import de la 
subvenció en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni. 
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QUART.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la 
tresoreria municipal.” 

II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 

A) Amb caràcter general: 

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

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici  

 Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió 
dels articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.  

B) Amb caràcter específic: 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.  

 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  

 Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.  

 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la general de subvencions.  

 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004.  

III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el 
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 

Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les 
BEP estableix el següent: 

«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització 
prèvia limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

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

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

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 

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

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes 
suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.  

Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte 
d’una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa 
dels actes, documents o expedients que donaren origen a la referida 
fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la 
finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i 
determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.  

Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat 
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les 
observacions i conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran 
al Ple amb les observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.» 

IV. ASPECTES FISCALITZATS 

4.1. Aspectes generals 

Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i 
suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. 
S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, 
complint els requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i 
especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 
500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en aquesta fase. 

Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text 
Refós de la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest 
expedient. 

Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per 
a l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  

Segons estableix l'article 185 del TRLHL:  

«1.-Dins de l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos 
correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple 
de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que estableixi la 
normativa vigent. 2. Correspondrà al president de la corporació el 
reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de 
despeses legalment adquirits. 3. Les facultats a que es refereixen els 
apartats anteriors es podran desconcentrar o delegar en els termes 
previstos per l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que s'hauran de 
recollir per cada exercici, en les bases d'execució del pressupost.» 
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la 
liquidació i pagament de les subvencions en el seu article 34: 
«[...] 
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3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les 
d’atorgament directe, es tramitarà el reconeixement de l’obligació i 
s’expedirà el document “O” amb l’aprovació de la justificació de la 
subvenció.  
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la 
subvenció, es comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, 
en el moment en què s’acrediti que es compleixin els requisits establerts 
per percebre el pagament anticipat. 
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de 
control financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes 
establerts en la llei General de Subvencions i d'acord amb el Pla 
d'Auditories anual. 
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel 
procediment establert en la Llei general de subvencions. Les quantitats a 
reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic resultant per a 
la seva aplicació el que estableix la Llei general tributària. 
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de 
subvencions és la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, 
la Junta de Govern serà competent per aprovar les justificacions i incoar 
els expedients de reintegrament.» 

Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 
38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la 
incoació del procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, 
que en aquest cas és la Junta de Govern. 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses 
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són 
executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència 
de documents fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò 
previst en l’article 173.6 TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 

Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que L'import de les 
despeses que es proposada disposar no supera l'import de la despesa 
autoritzada. No aplicable en aquesta fase. 

Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  

En data 31 d’octubre de 2017, per Junta de Govern Local, s’aprovà 
l’atorgament de la subvenció nominativa a l’entitat ASSOC.DE COMERCIANTS 
CANET, corresponent a l’exercici 2017, per import de 1.000,00 €.  

L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció. 

Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, 
que aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  

Consta informe del responsable tècnic de l’àrea gestora, de 22 de febrer de 
2018, relatiu a la comprovació material efectuada. 

La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense 
perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
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Nota 1: (1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la 
subvenció a la finalitat adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) 
Relació classificada de les despeses; (4) Factures originals o justificants de les 
despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la subvenció 
atorgada; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat 
l’activitat amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la 
publicitat de l’acte amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 

 
Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha 
d’entendre sense perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes 
la Intervenció. 
4.2.-Aspectes específics 

Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems 
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per 
expedients de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són els següents: 

Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora 
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència 
d'aquestes garanties. No aplicable. 

Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en 
la normativa reguladora de la subvenció. El conveni regulador de la subvenció 
preveia l’atorgament d’una bestreta del 100% de l’import previst. 

Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i 
davant la Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de 
reintegrament. 

L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 

«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de 
Subvenciones [procediment de despesa i pagament de les subvencions], la 
valoración del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de 
procedencia de reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en 
los mismos términos previstos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título 
Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario aportar nueva 
certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo 
de seis meses de validez. 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció 

Data 
registre  
entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ASSOCIACIÓ 
COMERCIANTS 
CANET 

XXXXXXX 

 

ACTUACIONS DE 
PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 

0701/2018 
de 31 de 
gener 

√ √ √ √ √ √ 
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Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter 
general, es realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el 
beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin obligats a presentar les 
declaracions o els documents als que es refereixen aquestes obligacions. Sense 
perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la 
presentació de declaració responsable substituirà a les certificacions. 

Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de 
subvencions, l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant 
declaració responsable del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense 
perjudici dels procediments que es desenvolupin, en virtut d'allò previst en 
l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les dades de la base de dades 
nacional de subvencions.» 

No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 
pagament. 

Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del 
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat 
del seguiment de la subvenció. 

D'acord amb aquest precepte, «[...] s'haurà d'incorporar a l'expedient que es 
tramiti per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida 
per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest: 

a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la 
possibilitat de efectuar pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions 
de pagament posterior; 

b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del 
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la 
mateixa per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de 
Subvencions; 

c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a 
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats 
pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa 
subvenció.» 

Consta informe del tècnic de l’àrea que recull aquests extrems. 

Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la 
Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 
2011, de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del 
pagament de les obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o 
bestretes concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de 
l'Estat. No aplicable. 

V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 

No es formulen. 

VI.- CONCLUSIONS 



S/Amn 

 
14 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient, tot això, sense 
perjudici de les facultats en matèria de control financer que té atribuïdes la 
Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.” 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
ss. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica, 
s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’entitat Associació de Comerciants Canet, 
corresponent  a l’exercici 2017, mitjançant acord de Junta de Govern Local 31 
d’octubre de 2017. 

 

SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat, i comunicar als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 

 
7.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VENEDORS PLAÇA MERCAT DE CANET DE MAR 
DE L’EXERCICI 2017. 

RELACIÓ DE FETS 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 29 de desembre de 2016, es va 
aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017, incloent entre 
d’altres la següent subvenció a l’entitat Associació de Venedors Plaça Mercat de 
Canet de Mar. 

En data 27 setembre de 2017, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni de 
col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació de Venedors 
Plaça Mercat de Canet de Mar, l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el 
següent detall: 

  

Nom entitat NIF Projecte subvenció  Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ 
COMERCIANTS 
CANET 

XXXXXXX 

 
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ 
I DINAMITZACIÓ 1.000,00 € 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ DE 
VENEDORS PLAÇA 
MERCAT DE 
CANET  

XXXXXXXX 

xxxxxxx 

 

ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 1.000,00 € 
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La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 
justificació el 31 de gener de 2018 el qual ha de contenir com a mínim el següent 
contingut: 

e) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 
subvencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la 
subvenció.  

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

g) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb 
identificador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en 
el seu cas, de la data de pagament. 

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

-  Seran originals.  

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  

-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de 
subvenció.  

-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  

* Identificació NIF del contractista. 

* Número de factura.  

* Lloc i data d’emissió de la factura.  

* Descripció del subministrament o servei.  

* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida 
dins el preu, que consti "IVA inclòs".  

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

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

* Vendes al menor.  

* Transport de persones.  

* Serveis d’hostaleria i restauració. 

* Subministrament de begudes 

* comestibles.  

* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  

* Número.  
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* NIF de l’emissor.  

* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  

* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  

f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou 
concedida.  

g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre 
d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció 
atorgada: 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  Data i Núm. de 
Registre Entrada 

ASSOCIACIÓ DE 
VENEDORS DE LA 
PLAÇA MERCAT DE  
CANET DE MAR 

XXXXXXXXX 

 
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 

0654/2018 de 30 de 
gener 

 

Vist l’informe emès per la tècnica de promoció econòmica de data 8 de febrer de 
2018.  

Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,  

“Joan Méndez Martínez, Interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord 
amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, 
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, té a bé emetre el següent: 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 78/2018 

ASSUMPTE: Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a 
l’entitat Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, 
corresponent a actuacions de promoció i dinamització l’exercici 2017. 

I.-RELACIÓ DE FETS 

En data 27 de setembre de 2017 es va atorgar una subvenció nominativa amb 
la següent part resolutiva: 

“PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de ASSOCIACIÓ DE 
VENEDORS DE LA PLAÇA MERCAT DE CANET DE MAR  per l’exercici 2017 per 
import de 1.000,00 euros, i aprovar el conveni que la instrumenta, el que es 
transcriu a la part expositiva d’aquesta proposta. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.000,00 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària 30 43120 48300 de la qual s’ha realitzat la retenció de 
crèdit corresponent (núm. 4763). 

TERCER.-Instar a l’òrgan competent a efectuar el pagament de la bestreta del 
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100 per 100 de l’import de la subvenció, segons allò previst en la clàusula 
cinquena del conveni. 

QUART.- Facultar la senyora l'alcaldessa per signar tots els document que 
siguin necessari per dur a terme aquest acord. 

CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA 
PLAÇA MERCAT DE CANET DE MAR, a Intervenció i a Tresoreria, a tots els 
efectes.” 

II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 

A) Amb caràcter general: 

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

 Bases d'execució del pressupost municipal de l'exercici 2017. 

 Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió 
dels articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

B) Amb caràcter específic: 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.  

 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  

 Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.  

 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la general de subvencions.  

 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de març de 2004.  

III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el 
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 

Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les 
BEP estableix el següent: 

«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització 
prèvia limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

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

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

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
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 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es 
recullen en la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres, mitjançant el qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 
152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte de l’exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics.  

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes 
suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.  

Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte 
d’una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa 
dels actes, documents o expedients que donaren origen a la referida 
fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la 
finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i 
determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.  

Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat 
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les 
observacions i conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran 
al Ple amb les observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.» 

IV. ASPECTES FISCALITZATS 

4.1. Aspectes generals 

Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i 
suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. 
S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, 
complint els requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i 
especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 
500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en aquesta fase. 

Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text 
Refós de la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest 
expedient. 

Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per 
a l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  

Segons estableix l'article 185 del TRLHL:  

«1.-Dins de l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos 
correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple 
de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que estableixi la 
normativa vigent. 2. Correspondrà al president de la corporació el 
reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de 
despeses legalment adquirits. 3. Les facultats a que es refereixen els 
apartats anteriors es podran desconcentrar o delegar en els termes 
previstos per l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que s'hauran de 
recollir per cada exercici, en les bases d'execució del pressupost.» 
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la 
liquidació i pagament de les subvencions en el seu article 34: 
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«[...] 
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les 
d’atorgament directe, es tramitarà el reconeixement de l’obligació i 
s’expedirà el document “O” amb l’aprovació de la justificació de la 
subvenció.  
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la 
subvenció, es comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, 
en el moment en què s’acrediti que es compleixin els requisits establerts 
per percebre el pagament anticipat. 
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de 
control financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes 
establerts en la llei General de Subvencions i d'acord amb el Pla 
d'Auditories anual. 
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel 
procediment establert en la Llei general de subvencions. Les quantitats a 
reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic resultant per a 
la seva aplicació el que estableix la Llei general tributària. 
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de 
subvencions és la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, 
la Junta de Govern serà competent per aprovar les justificacions i incoar 
els expedients de reintegrament.» 

Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 
38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la 
incoació del procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, 
que en aquest cas és la Junta de Govern. 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses 
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són 
executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència 
de documents fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò 
previst en l’article 173.6 TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 

Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que L'import de les 
despeses que es proposada disposar no supera l'import de la despesa 
autoritzada. No aplicable en aquesta fase. 

Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  

En data 27 de setembre de 2017, per Junta de Govern Local, s’aprovà 
l’atorgament de la subvenció nominativa a l’entitat ASSOC. VENEDORS DE LA 
PLAÇA MERCAT DE CANET DE MAR, corresponent a l’exercici 2017, per import 
de 1.000,00 €.  

L’esmentada resolució fou fiscalitzada favorablement per la Intervenció. 

Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, 
que aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  

Consta informe del responsable tècnic de l’àrea gestora, de 8 de febrer de 
2018, relatiu a la comprovació material efectuada. 

La comprovació material realitzada per l’òrgan gestor s’ha d’entendre sense 
perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes la Intervenció. 
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Nota 1: (1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la 
subvenció a la finalitat adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) 
Relació classificada de les despeses; (4) Factures originals o justificants de les 
despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la subvenció 
atorgada; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat 
l’activitat amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la 
publicitat de l’acte amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 

 
Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha 
d’entendre sense perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes 
la Intervenció. 
4.2.-Aspectes específics 

Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems 
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per 
expedients de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són els següents: 

Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora 
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència 
d'aquestes garanties. No aplicable. 

Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en 
la normativa reguladora de la subvenció. El conveni regulador de la subvenció 
preveia l’atorgament d’una bestreta del 100% de l’import previst. 

Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i 
davant la Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de 
reintegrament. 

L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 

«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de 
Subvenciones [procediment de despesa i pagament de les subvencions], la 
valoración del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de 
procedencia de reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció 

Data 
registre  
entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ASSOCIACIÓ 
DE VENEDORS 
DE LA 
PLAÇAMERCAT 
DE  CANET DE 
MAR 

XXXXXXXX 

 

ACTUACIONS DE 
PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 

0654/2018 
de 30 de 
gener 

√ √ √ √ √ √ 



S/Amn 

 
21 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

los mismos términos previstos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título 
Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario aportar nueva 
certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo 
de seis meses de validez. 

Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter 
general, es realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el 
beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin obligats a presentar les 
declaracions o els documents als que es refereixen aquestes obligacions. Sense 
perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la 
presentació de declaració responsable substituirà a les certificacions. 

Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de 
subvencions, l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant 
declaració responsable del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense 
perjudici dels procediments que es desenvolupin, en virtut d'allò previst en 
l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les dades de la base de dades 
nacional de subvencions.» 

No s’escau en aquesta fase, atès que la liquidació de la subvenció no comporta 
pagament. 

Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del 
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat 
del seguiment de la subvenció. 

D'acord amb aquest precepte, «[...] s'haurà d'incorporar a l'expedient que es 
tramiti per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida 
per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest: 

a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la 
possibilitat de efectuar pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions 
de pagament posterior; 

b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del 
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la 
mateixa per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de 
Subvencions; 

c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a 
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats 
pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa 
subvenció.» 

Consta informe del tècnic de l’àrea que recull aquests extrems. 

Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la 
Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 
2011, de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del 
pagament de les obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o 
bestretes concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de 
l'Estat. No aplicable. 
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V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 

No es formulen. 

VI.- CONCLUSIONS 

S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient, tot això, sense 
perjudici de les facultats en matèria de control financer que té atribuïdes la 
Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.” 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
ss. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica, 
s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’entitat Associació de Venedors de la Plaça 
Mercat de  Canet de Mar, corresponent  a l’exercici 2017, mitjançant acord de 
Junta de Govern Local 27 de setembre de 2017. 

 

SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat, i comunicar als departaments 
de Promoció Econòmica, Intervenció i Tresoreria. 

 

8.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS DE LA CONVOCATÒRIA 
1/2017, PRESENTADA PER LES ENTITATS DE L’ÀREA DE JOVENTUT 

RELACIÓ DE FETS 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 8 de març de 2017 va 
aprovar la convocatòria 1/2017, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per l’exercici 2017, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat 
màxima de les subvencions a atorgar, en funció de les finalitats. 
En el cas del programa de Joventut l’import de la convocatòria ascendia a 4.000 
euros. 
Segon.- Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat 
previst en l’ordenança general de subvencions, i tot i l’informe desfavorable 
d’Intervenció, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 20 de desembre de 
2017, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes en la convocatòria 
1/2017 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ DE 
VENEDORS DE LA 
PLAÇA MERCAT DE  
CANET DE MAR 

XXXXXXXXX 

 
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 1.000,00 € 
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Quant al programa de joventut, les subvencions atorgades i les bestretes foren 
les següents: 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

CASAL AISIA SUPORT EXCURSIONS I GESTIÓ XXXXXXX 370,00 185,00 

ESPLAI BITXOS PROJECTES CURS 2017/2018 XXXXXX 410,00 205,00 

OTAKU SOUL MANGA AMINE/JOCS DE ROL XXXXXXXX 350,00 175,00 

LA FABA CASTANYADA/MASOVERIA XXXXXXX 815,00 407,50 

AMAGI PPROJECTE FORMACIÓ/PROJECTE AMAGI XXXXXX 435,00 217,50 

DEKAA MASOVERIA XXXXXXX 790,00 395,00 

Tercer.- L’article 12è de la convocatòria regulava la justificació de les 
subvencions en els següents termes: 

“12.1.- Per percebre les subvencions atorgades és necessari haver fet el fi públic i 
presentar a l’Ajuntament, com a màxim el dia 31 de gener de cada exercici, referent a 
les subvencions atorgades en l’exercici anterior. Aquest termini té caràcter 
improrrogable. 

12.2.- La documentació que hauran de presentar els beneficiaris, que serà valorada per 
cada regidoria, és la següent: 

a).- Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas esmentarà els 
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d’acord 
amb els termes de la sol·licitud, com ara nombre d’equips participants i categories, en 
les esportives, o nombre d’obres de teatre, actuacions, concerts o altres manifestacions 
audiovisuals, en les activitats d’aquesta naturalesa, sempre fetes dins del període al 
que se circumscriu la subvenció 

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

c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb la 
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau, la data 
de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran 
les desviacions que hi hagi hagut. 

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

 Seran originals 
 Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 
 Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció 
 Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 
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 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 Identificació NIF del contractista 
 Número de factura 
 Lloc i data d’emissió de la factura 
 Descripció del subministrament servei 
 Tipus tributari quota de l’IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que 

consti IVA inclòs 
 Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals 

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

 Vendes al menor 
 Transport de persones 
 Serveis d’hostaleria i restauració 
 Subministrament de begudes i comestibles 
 Revelat de fotografies 

Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 

 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 
 Contraprestació total 

e).- Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida 

f).- Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la procedència 

g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l’entitat 
beneficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s’escau, informe 
d’auditoria (només en el cas de les obligades)” 

Quart.- Vista la documentació justificativa presentada pels beneficiaris de les 
subvencions atorgades en la convocatòria 1/2017 pel que fa al programa de 
Joventut. 
Cinquè.- Vists els informes emesos pel tècnic de joventut, de data 23 de febrer i 
9 d’abril de 2018. 
Sisè.- Vista la revisió efectuada pels Serveis econòmics de la documentació 
justificativa, es considera com a subvencionable les despeses següents: 
 

Nom entitat Import atorgat 
Import 
justificat 
correctament 

Import a abonar 

CASAL AISIA 370,00 € 870,00 € 185,00 € 
ESPLAI BITXOS 410,00 € 951,77 € 205,00 €  
OTAKU SOUL 350,00 € 747,28 € 175,00 € 
LA FABA 815,00 € 1.727,80 € 407,50 € 
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AMAGI PROJECTE 435,00 € 6.296.40 € 217,50 € 
DEKAA 790,00 € 1.937,81 € 395,00 € 

De conformitat amb art.8 de les bases de reguladores de la concessió de 
subvencions, aquestes subvencions no poden excedir del 50 per cent del cost. 

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i 
ss. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Festes i Joventut, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificades les subvencions atorgades per la 
Regidoria de Joventut pel sistema de concurrència competitiva 1/2017. 
 
SEGON.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en 
l’article 13 de la convocatòria 1/2017, procedeixin al pagament de les quantitats 
pendents de satisfer del programa de Joventut, segons el següent detall: 

Nom d’entitat Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
(2017) 

Liquidació 
a pagar 

CASAL AISIA SUPORT EXCURSIONS I GESTIÓ 370,00 € 185,00 185,00
ESPLAI BITXOS PROJECTES CURS 2017/2018 410,00 € 205,00 205,00
OTAKU SOUL MANGA AMINE/JOCS DE ROL 350,00 € 175,00 175,00
LA FABA CASTANYADA/MASOVERIA 815,00 € 407,50 407,50
AMAGI PPROJECTE FORMACIÓ/PROJECTE AMAGI 435,00 € 217,50 217,50

DEKAA MASOVERIA 790,00 € 395,00 395,00

 
QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions 
tributàries i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats i comunicar al departaments 
de joventut, intervenció i tresoreria. 

Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria. 
 
9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A NEDGIA CATALUNYA, SDG, S.A. 
PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DIRECTA DE GAS AL CARRER 
JAUME PAGÀ, XX.  
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Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 23 de maig 
de 2018 (núm. de registre 3289/2018) mitjançant la qual sol·licita llicència per a 
la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Jaume Pagà, X de Canet de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyer municipal de data 8 de maig de 2018, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

INFORME DE:    L’ENGINYER MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMES DIRECTE  
CANALITZACIÓ:  NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A. 
LOCALITZACIÓ: Jaume Pagà, XX  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de planta, 

d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments asfàltics es farà una 
base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó 
s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició del paviment 
serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o la vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i en les 
condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M.. 
Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per possibles talls de carrer 
que puguin ser necessaris. 

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

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

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

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu de manera 
immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

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

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el tràfic de 
vehicles. 

Ref.: GDE12918050043 
Reg. Entr. 2018/3289 
Data 23-05-2018 
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13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis tècnics 
d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, telefonia i altres usos 
privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis 
Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual 
no es podran començar. 

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres organismes oficials 

prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança global per a 

la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 8,15 € (4% 

de 203,82 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre d'acord 

amb la Policia Local. 
22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la que va 

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

l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics municipals. 
21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE PARALITZAR 

LES OBRES. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 

S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies hàbils per 
l'execució de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 

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 de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
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743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
instal.lació d’una escomesa directa de gas al carrer Jaume Pagà, XX de Canet de 
Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament 
de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyer 
municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€),  i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
10.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A NEDGIA CATALUNYA, SDG, S.A. 
PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DIRECTA DE GAS AL PASSEIG 
MISERICÒRDIA XX  DE CANET DE MAR.  
  
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 23 de maig 
de 2018 (núm. de registre 3290/2018) mitjançant la qual sol·licita llicència per a 
la instal.lació d’una escomesa directa de gas al Passeig Misericòrdia, XX de Canet 
de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyer municipal de data 8 de maig de 2018, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

INFORME DE:    L’ENGINYER MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMES DIRECTA  
CANALITZACIÓ:  NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A. 
LOCALITZACIÓ: PG. MISERICÒRDIA, XX  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de planta, 

d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments asfàltics es farà una 
base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó 
s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició del paviment 
serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o la vorada. 

Ref.: GDE12918050072 
Reg. Entr. 2018/3290 
Data 23-05-2018 
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5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i en les 
condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M.. 
Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per possibles talls de carrer 
que puguin ser necessaris. 

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

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

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

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu de manera 
immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

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

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el tràfic de 
vehicles. 

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

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres organismes oficials 

prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança global per a 

la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 8,15 € (4% 

de 203,82 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre d'acord 

amb la Policia Local. 
22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la que va 

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

l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics municipals. 
21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE PARALITZAR 

LES OBRES. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la llicència, i 
que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans de compra del 
formigó. 

S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies hàbils per l'execució de 
les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
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 de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
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CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
instal.lació d’una escomesa directa de gas al Passeig Misericòrdia, XX de Canet de 
Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament 
de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyer 
municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€),  i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
11.- APROVACIÓ QUARTA ADDENDA DE PRÒRROGA DE VIGÈNCIA I DE 
REVISIÓ DE PRESSUPOST AL CONVENI FORMALITZAT EL 17 DE JULIOL 
DE 2012 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, 
L’AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, L’AJUNTAMENT DE SANT 
POL DE MAR, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, L’EMPRESA BARCELONA 
BUS, SL I L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ PER A LA 
MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA 
DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, SANT POL DE MAR I CANET DE MAR A 
L’HOSPITAL DE CALELLA 
 
Atès que l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin 
íntegrament dins el territori de Catalunya. 
 
Atès que l’article 4.2 dels Estatuts de l’ATM, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 
de febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 
288/2004, d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig, faculten el Consorci per 
subscriure convenis i protocols amb els operadors de transport col·lectiu. 
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Atès que, de conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar tenen competències pròpies sobre el 
transport públic de viatgers. 
 
Atès que la societat Barcelona Bus, SL és titular de la concessió per a l’explotació 
del servei regular de transport de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb 
ramals (V-6461; V-GC-61GI-b) de competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que en data 17 de juliol de 2012 es va formalitzar el Conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, els ajuntaments de Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar i l’empresa Barcelona Bus, SL per a la 
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera de Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’Hospital de Calella, el qual té com a 
objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions 
mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera a les esmentades 
poblacions, amb l’establiment de les comunicacions que es detallen en els seus 
annexos, dins del servei regular interurbà de transport de viatgers per carreter 
Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461; V-GC-61GI-b), de la qual és 
concessionària l’empresa Barcelona Bus, SL. 
 
Atès que en el pacte tercer del Conveni de 17 de juliol de 2012 s’estableix, en el 
seu darrer paràgraf, que es revisarà el pressupost en el cas que s’acordi la 
pròrroga de la seva vigència, mitjançant la formalització de les corresponents 
addendes. La base de càlcul per a la corresponent revisió serà la del pressupost 
esmentat, que serà revisat d’acord amb la mateixa variació de costos que hagin 
estat autoritzats per la Generalitat de Catalunya en les tarifes dels serveis 
interurbans de transport de viatgers per carretera des de la signatura d’aquest 
Conveni. 
 
Atès, doncs, el que estableix el pacte tercer del Conveni esmentat, i per tal 
d’atendre l'explotació dels serveis de transport durant l’any 2016, les parts, 
mitjançant aquesta addenda de pròrroga de vigència i de revisió del pressupost, 
acorden l’actualització del pressupost d’aquestes actuacions per l’any 2016 i la 
determinació del seu règim de finançament.  
 
Atès que per Resolució de 28 d’octubre de 2003, s’aprova el Pla d’innovació i 
millora de la qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL. De conformitat amb la seva 
clàusula sisena, el Pla d’innovació i millora de la qualitat presentat per l’empresa 
esmentada no suposa un compromís de despesa per part del Departament de 
Territori i Sostenibilitat quant a l’atorgament de futures subvencions i ajuts 
públics per tal d’atendre l’explotació de les concessions de les quals n’és titular 
l’empresa Barcelona Bus, SL per a l’execució de les mesures contingudes en el 
Pla. En tot cas, l’atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta 
supeditat a l’acompliment de les condicions que puguin ser establertes en els 
programes de subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el 
seu atorgament es durà a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient 
corresponent d’acord amb la normativa vigent en matèria de subvencions i a la 
que en cada cas sigui aplicable segons les bases per a l’atorgament dels ajuts que 
es tracti. 
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Atès que, en aquest sentit, s’escau ajustar el pressupost dels serveis detallats en 
el Conveni de 17 de juliol de 2012 a l’evolució dels costos dels serveis regulars de 
transport de viatgers per carretera segons la revisió efectuada en aquest sentit 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat de forma que garanteixi un marc de 
finançament estable a les millores introduïdes en els serveis de transport de 
viatgers per carretera que donen servei a Sant Cebrià de Vallalta, a Sant Pol de 
Mar i a Canet de Mar. 
 
Vista la memòria justificativa emesa per la TAG d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, de data 15 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA QUARTA ADDENDA DE PRÒRROGA DE 
VIGÈNCIA I DE REVISIÓ DE PRESSUPOST AL CONVENI FORMALITZAT EL 17 
DE JULIOL DE 2012 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AUTORITAT DEL 
TRANSPORT METROPOLITÀ, L’AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, 
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’EMPRESA BARCELONA BUS, SL PER A LA MILLORA DE LES 
COMUNICACIONS MITJANÇANT ELS SERVEIS REGULARS DE TRANSPORT 
PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, 
SANT POL DE MAR I CANET DE MAR A L’HOSPITAL DE CALELLA  
 

I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 
 
Servei promotor: Servei de Transport Públic per Carretera 
Dades de contacte del servei promotor:  
 
Maria Àngels Mestres i Balsells 
Servei de Transport Públic per Carretera   
Subdirecció General de Transport Públic i Mobilitat  
Direcció General de Transports i Mobilitat  
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Josep Tarradellas, 2-6, 5a 
08029 Barcelona 
Tel. 93 5675774 
amestres@gencat.cat 
 
 

II. PROPOSTA D’ADDENDA DE CONVENI 
 
Entitats amb les quals se celebra l’addenda al conveni:  
 
- Departament de Territori i Sostenibilitat 
- Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 
- Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 
- Ajuntament de Sant Pol de Mar 
- BARCELONA BUS, SL 

 
Objecte del conveni: prorrogar la vigència del Conveni signat en data 17 de juliol 
de 2012 per a l’exercici 2016 fins a la liquidació de la despesa prevista en l’acord 
segon i revisar-ne el seu pressupost per la seva actualització.   
 

III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 
 
Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni: L’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, fixa a l’article 169 
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la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre els transports 
terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament dins el territori de 
Catalunya. 
 
De conformitat amb l’article 66.3.m del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
municipi té competències pròpies, entre d’altres matèries, sobre el transport públic 
de viatgers. 
 
El 16 de juny de 2008, va entrar en funcionament la línia de transport de passatgers 
que enllaçava Canet amb l'Hospital de Calella, passant per Sant Pol de Mar, amb la 
signatura d'un conveni amb la companyia Sagalés.  
 
El desembre de 2011 es va signar un nou conveni entre la Generalitat i l'empresa 
Barcelona Bus, SL, com a titular de la concessió per a l’explotació del servei regular 
de transport de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461;V-
GC-61GIb), per millorar el servei, fent començar el trajecte a Sant Cebrià de 
Vallalta. Canet passava a tenir vuit parades (piscina municipal  - Vil·la Flora - 
Tanatori - riera Gavarra (Comediants) – ronda Sant Elm (hotel Carlos) – av. 
Maresme (hotel Rocatel) - estació Renfe -  Informació i Turisme (NII). L'1 de 
setembre de 2014, es van afegir dues parades més la plaça Pau Casals i una altra al 
CEIP Misericòrdia, aquesta darrera coincidint amb l'horari escolar. 
 
En data 17 de juliol de 2012, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’empresa Barcelona Bus, SL per a la millora de les comunicacions mitjançant els 
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’Hospital de Calella. 
 
Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius d’interès 
comú a complir: Tant el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb competència 
exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre els transports terrestres de viatgers 
per carretera que transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya, com els 
municipis de Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de Mar, amb 
competències pròpies sobre el transport públic de viatgers, tenen com a objectiu 
d’interès comú la millora dels serveis de transport públic de viatgers per carretera 
entre aquestes poblacions. 
 
En aquest sentit, tal i com s’expressa a l’expositiu IV de la proposta d’addenda, tant 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar com el Departament de Territori i Sostenibilitat 
consideren adient actualitzar el pressupost, per a l’any 2016, de les actuacions 
consistents en el manteniment de les condicions de la prestació del servei regular 
interurbà de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb 
ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), a fi d’assolir un nivell de servei que doni una 
cobertura suficient al dret de mobilitat de les persones usuàries de les esmentades 
poblacions i l’Hospital de Calella. 
 

IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DE L’ADDENDA DE 
CONVENI 
 
Actuacions a escometre per les entitats concertants: 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la resolució del cap del Servei 
Territorial de Transports a Girona de data 25 d’agost de 2014, ha autoritzat a 
l’empresa Barcelona Bus, SL, les modificacions necessàries en les condicions de 
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prestació del servei regular de transport públic de viatgers per carretera, per a 
prestar els serveis de transport que són l’objecte del conveni signat en data 17 de 
juliol de 2012, i participa en el finançament d’aquestes actuacions segons l’establert 
en el pacte Tercer de la proposta d’addenda. 
 
En virtut del que s’establí al pacte Segon del conveni signat en data 17 de juliol de 
2012, l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar participaran en el finançament dels serveis regulars 
de transport públic establerts en la proposta d’addenda, d’acord amb les aportacions 
econòmiques per a l’exercici 2016 que es detallen al pacte Segon.  
 
L’empresa Barcelona Bus, SL es compromet, segons conveni signat en data 17 de 
juliol de 2012, a la prestació dels serveis de transport de viatgers esmentats en les 
condicions fixades pel Departament de Territori i Sostenibilitat, amb vehicles de 
titularitat de l’empresa Barcelona Bus, SL, adaptats per al transport de persones 
amb mobilitat reduïda, degudament identificats, de conformitat amb els 
requeriments d’imatge corresponent als “Transports Públics de Catalunya”, i amb els 
horaris i parades fixats a l’Annex 1 de la proposta d’addenda. 
 

V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI 
 
Representants de les entitats concertants:  
 
Per la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, el senyor Benjamí Cubillo Vidal, Sub-director General de Transport 
Públic i Mobilitat. 
 
Per l’ATM, el representant que designi. 
 
Per l’Ajuntament de Canet de Mar, el senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d'alcalde 
d'Educació i Urbanisme, com a titular, i el senyor Pere Xirau Espàrrech, com a 
suplent. 
 
Per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, el senyor Ferran Xumetra Subirana, 1r tinent 
d’alcalde. 
 
Per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, el senyor Raúl Sánchez Martos, 1r 
tinent d’alcalde. 
 
Per Barcelona Bus, SL, el senyor Antonio Linde Tébar, Director de Planificació de 
Sagalés. 
 

VI. RECURSOS I APORTACIONS DE L’ADDENDA DE CONVENI/IMPACTE ECONÒMIC 
 
Recursos necessaris per al desenvolupament de l’addenda de conveni: 
Econòmics i materials 
 
a) Aportació de mitjans materials: Els serveis de transport seran prestats amb 

vehicles titularitat de l'empresa Barcelona Bus, SL, adaptats per al transport de 
persones amb mobilitat reduïda, que hauran d'anar degudament identificats, de 
conformitat amb els requeriments d'imatge corresponents en els termes 
establerts pels esmentats ajuntaments i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, sense perjudici del seguiment de les especificacions que 
corresponguin per la participació del servei en el sistema tarifari integrat de 
l'Autoritat del Transport Metropolità. 
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b) Pressupost total de l’activitat: a la pàgina següent es reflecteix el 
pressupost elaborat per l’empresa prestadora del servei. 

 
 
 
Viatgers 41.632 

TMP 0,9533 € 
Ingressos tarifaris 39.431,750 € 
Previsió de dèficit 180.514,59 € 
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c) Aportació de recursos financers: 

 
DGTM 58,91 % 106.336,02 € 
Canet de Mar 25,19 % 45.478,57 € 
Sant Cebrià de Vallalta 11,91 % 21.500,00 € 
Sant Pol de Mar 3,99 % 7.200,00 € 
TOTAL 100,00 % 180.514,59 € 

 
d) Impacte econòmic: 

 
Al pressupost municipal per a l’any 2016 s’hi va incloure la següent aplicació 
pressupostària per fer front a la despesa ocasionada i a les obligacions derivades de 
l’aplicació del conveni objecte de la present memòria. 
 
Cl. Orgànica Prog. Econ. Denominació Crèdits inicials 

20 44100 47900 Conveni transport públic línia 
hospital 48.000,00 € 

 
VII. ALTRES REQUERIMENTS: 

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

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

Informe 096/2017 de Secretaria, en relació a l’aprovació de l’addenda de 
pròrroga i de revisió de pressupost al conveni formalitzat el 17 de juliol de 
2012 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Canet 
de Mar, l’empresa Barcelona Bus, SL i l’Autoritat del Transport Metropolità 
per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera de Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’Hospital de Calella  
 
Bernat Costas Castilla, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb 
l’expedient d’aprovació de l’addenda de pròrroga i de revisió de pressupost al 
conveni formalitzat el 17 de juliol de 2012 entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar, l’empresa Barcelona Bus, SL i l’Autoritat del 
Transport Metropolità per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’Hospital de 
Calella, i en virtut d’allò establert a l’art. 173 del Reglament de Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre i l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local 
amb Habilitació de Caràcter Nacional, emeto el següent, 

 
INFORME 

 
PRIMER.- Legislació aplicable 
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La legislació bàsica aplicable és la següent: 
 
 Articles 6, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local -LRBRL-. 
 Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic -LRJSP-. 
 Articles 61 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 

que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local -TRRL-. 

 Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 
administratiu de Catalunya 

 
SEGON .- Consideracions jurídiques  
 
Segons disposa l’art. 57 de la LRBRL, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local -LRSAL-: 
 
 «1. La cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració local 

i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis 
locals com en assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter 
voluntari, sota les formes i en els termes que preveuen les lleis, podent tenir 
lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o els convenis administratius que 
subscriguin. 

 De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes administracions 
es donarà comunicació a aquelles altres que, resultant interessades, no hagin 
intervingut en el mateix, a l'efecte de mantenir una recíproca i constant 
informació. 

 2. La subscripció de convenis i constitució de consorcis haurà de millorar 
l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i complir 
amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. (...) ". 

 
Els convenis interadministratius de cooperació constitueixen una figura de negociació 
entorn de la qual es desenvolupa una col·laboració bilateral, que poden incloure la 
utilització de mitjans, serveis i recursos d'una altra administració pública, per a 
l'exercici de competències pròpies o delegades (art. 47.2.a ) LRJSP). 
 
La capacitat de les administracions per a la celebració de convenis deriva de la seva 
pròpia personalitat jurídica, i es regeixen aquests pel principi de voluntarietat i lliure 
consentiment de les administracions que decideixen exercir les seves competències 
de comú acord, resultant exclosos de l'àmbit de la legislació de contractes del sector 
públic (art. 4.1.c) TRLCSP: Els convenis de col·laboració que celebri l'Administració 
General de l'Estat amb les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, 
les universitats públiques, les comunitats autònomes, les entitats locals, organismes 
autònoms i restants entitats públiques, o els que formalitzin aquests organismes i 
entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin la consideració de 
contractes subjectes a aquesta Llei). 
 
D'aquesta manera, els convenis no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels 
contractes, resultant en un altre cas plenament aplicables les disposicions en 
matèria de contractació del sector públic. 
 
En relació amb els límits dels convenis de cooperació, cal tenir en compte, així 
mateix, els que deriven del caràcter no disponible de la competència, de manera que 
el conveni no pot servir per alterar la distribució constitucional, estatutària i de la 
legislació bàsica de la competència. En l'esborrany de l’addenda que s'informa, la 
cooperació va referida a la determinació de vigència i de revisió de pressupost al 
conveni formalitzat el 17 de juliol de 2012 entre el Departament de Territori i 
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Sostenibilitat, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar, l’empresa Barcelona Bus, SL i l’Autoritat del 
Transport Metropolità per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’Hospital de 
Calella. 
 
La subscripció del conveni haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar 
duplicitats administratives, facilitar l'actuació conjunta de mitjans i serveis públics, 
contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública, i complir amb la legislació 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el que ha de resultar acreditat 
en l'expedient. 
 
Examinat l'esborrany de l’addenda de pròrroga i de revisió de pressupost al conveni 
formalitzat el 17 de juliol de 2012 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’empresa Barcelona Bus, SL i l’Autoritat del 
Transport Metropolità per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’Hospital de 
Calella, i que consta en l'expedient, al qual s'adjunta la preceptiva Memòria 
justificativa, segons el parer del secretari que subscriu, es compleixen els requisits 
regulats per la legislació estatal, tenint en compte que la present addenda és una 
actualització del conveni formalitzat entre les parts el 17 de juliol de 2012, incloent-
se en el seu contingut: 
 
a) Les entitats que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua 

cadascuna de les parts. 
b) La competència que exerceix cada Administració. 
c) El seu objecte i actuacions que s'acorden desenvolupar, consistents en establir 

els termes de la col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’empresa Barcelona Bus, SL i l’Autoritat del 
Transport Metropolità per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’Hospital 
de Calella. 

d) Obligacions i compromisos econòmics assumits per totes les parts, indicant, en 
el seu cas, la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació 
concreta al pressupost corresponent d’acord amb el que preveu la legislació 
pressupostària.  

e) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels 
compromisos de les parts. 

f) Modificacions del conveni: d’acord amb el conveni signat el 17 de juliol de 2012, 
el Departament de Territori i Sostenibilitat consultarà als ajuntaments signants 
sobre l’oportunitat de la modificació proposada. Així, mateix, els esmentats 
ajuntaments poden proposar al Departament la introducció d’aquelles 
modificacions en les condicions de prestació dels serveis que consideri 
oportunes, que s’hauran de tramitar d’acord amb la normativa vigent. 
S’estableix que en el cas que les modificacions autoritzades comportin una 
alteració de les condicions econòmiques de prestació dels serveis previstos en 
aquest Conveni, les parts, mitjançant la formalització del corresponent protocol 
addicional, procediran a les adaptacions corresponents. 

g) Supòsits d'extinció del conveni i la forma d'acabar les actuacions en curs per al 
supòsit d'extinció. 

h) Els òrgans i els procediments a què es sotmeten les diferències que puguin 
sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de la 
competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu: es disposa, en 
l’acord catorzè del conveni signat el 2012, que la competència per a la resolució 
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de les qüestions litigioses sobre la interpretació del conveni correspon a la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  

 
Tanmateix, ni el conveni aprovat i signat l’any 2012, ni l’addenda proposada, 
preveuen el següent: 
 
a) Conseqüències aplicables en cas d'incompliment del conveni, i criteris per a la 

determinació de les indemnitzacions procedents.  
b) Termini de vigència del conveni. En el present cas s’incompleix allò que es 

disposa a l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, ja que la present addenda es remet en aquest aspecte al conveni 
formalitzat entre les parts el 17 de juliol de 2012, en el qual es preveia la seva 
vigència indefinida, mitjançant l’aprovació de pròrrogues anuals, per acord de 
les parts amb la formalització dels corresponents protocols addicionals. Així, 
doncs, és d’aplicació la Disposició Addicional Vuitena de l’esmentada Llei, la qual 
disposa que tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració 
Pública s’hauran d’adaptar a la normativa vigent en el termini de 3 anys, 
preveient-se la seva adaptació automàtica en aquells convenis que, com és el 
cas, no tinguessin fixat un termini de vigència. En aquests casos el termini de 
vigència és de 4 anys a comptar des de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, és 
a dir, el 2 d’octubre de 2020. Així doncs, l’acord onzè el conveni signat l’any 
2012, el qual preveu que la vigència del conveni es perllongui anualment, 
incompleix la normativa vigent.   

 
TERCER .- Procediment a seguir  
 
En relació amb el procediment aplicable per a aprovar els convenis de col·laboració, 
l'article 57 de la LRBRL es limita a establir que: 
 
“De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes administracions es 
donarà comunicació a aquelles altres que, resultant interessades, no hagin 
intervingut en el mateix, a l'efecte de mantenir una recíproca i constant informació". 
 
Per la seva banda, l'article 50.1 de la LRJSP exigeix que el conveni s'acompanyi amb 
caràcter preceptiu d'una memòria justificativa on s'analitzi la necessitat i oportunitat, 
el seu impacte econòmic, el caràcter no contractual de l'activitat en qüestió, així com 
el compliment del que preveu aquesta Llei. L'expedient que s'informa comprèn la 
corresponent Memòria justificativa amb el contingut mínim indicat. 
 
Els convenis es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts. Han de 
ser inscrits en el corresponent Registre electrònic d'òrgans de cooperació i de 
convenis (art. 144.3 LRJSP). I amb relació als subscrits per l'Administració General 
de l'Estat o algun dels seus organismes públics o entitats de dret públic vinculats o 
dependents, la seva eficàcia queda supeditada a la inscripció en el Registre 
Electrònic estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació del sector públic estatal, 
amb publicació al BOE. Prèviament, i amb caràcter facultatiu, es podran publicar en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que correspondria a aquesta 
administració pública signant (art. 48.8 LRJSP). 
 
Finalment, d'acord amb l'article 53.1 de la LRJSP, dins dels tres mesos següents a la 
subscripció de qualsevol conveni en què els compromisos econòmics assumits 
superin els 600.000 euros, s'ha de remetre electrònicament al Tribunal de Comptes 
o òrgans extern de fiscalització de la comunitat autònoma, segons correspongui, en 
els termes recollits en la Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del 
Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 24 de novembre de 
2016, pel qual s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica al Tribunal de 
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Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector 
públic local. 
 
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les aportacions 
financeres que es comprometin a realitzar el conjunt dels subjectes que subscriuen 
el conveni, independentment de l'aportació que correspongui a l'entitat local 
remitent de la documentació. 
 
Així mateix, les entitats locals hauran de remetre anualment una relació certificada 
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, en 
aplicació de l'article 53.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic i la instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes 
de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic 
local, aprovada per Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del 
Tribunal de Comptes.  
 
Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i en la normativa vigent en matèria de transparència. 
 
És competent per aprovar el present conveni de col·laboració  l’alcaldessa, de 
conformitat amb el que disposa l'article 21.s) de la LRBRL. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot l’exposat el secretari que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’aprovació de l’addenda de pròrroga i de revisió de pressupost al conveni formalitzat 
el 17 de juliol de 2012 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’empresa Barcelona Bus, SL i l’Autoritat del 
Transport Metropolità per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’Hospital de 
Calella, sens perjudici de la conveniència de resoldre les mancances posades de 
manifest en l’apartat segon del present informe. 
 
A Canet de Mar, a la data de signatura electrònica. 

 
Vist l’informe d’Intervenció, que es transcriu a continuació: 
 
El funcionari sotasignat, Joan Méndez Martínez, interventor de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei 
d'Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 82 /2018 
ASSUMPTE: Conveni entre l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa Barcelona Bus, SL per a la 
millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport 
públic de viatgers per carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de 
Mar i Canet de Mar a l’Hospital de Calella 
I.- RELACIÓ DE FETS 
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S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la proposta d’acord de la Junta de 
Govern Local: 
«PRIMER.- Aprovar la minuta dels serveis prestats per l’empresa Barcelona Bus, 
S.L. durant l’exercici 2016. 
SEGON.- Convalidar les actuacions efectuades i els serveis prestats durant 
l’exercici 2016, per un import de 45.363,01 euros.  
TERCER.- Aprovar l’addenda de pròrroga de vigència i de revisió de pressupost al 
Conveni formalitzat el 17 de juliol de 2012 entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar, l’empresa Barcelona Bus, SL i l’Autoritat 
del Transport Metropolità per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a 
l’Hospital de Calella, que es transcriu en la part e3xpositiva d’aquest acord. 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a la Intervenció i 
la Tresoreria.» 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
A) Amb caràcter general: 

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

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

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

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

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

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

179/1995, de 13 de juny, articles 303 a 311. 
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2018 regulen en el 
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les 
BEP estableix el següent: 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia 
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL. 

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a 
la naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure. 
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 En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de 
caràcter plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat 
en la normativa vigent. 

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

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

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius 
en la tramitació dels expedients corresponents. 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una 
altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels 
actes, documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, 
mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de 
verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el 
grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits. 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat 
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i 
conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les 
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
4.1. Aspectes generals 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i 
suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. 
S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, 
complint els requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i 
especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 
500/1990, de 20 d’abril. No aplicable. 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós 
de la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable. 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació. 
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats 
en els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al 
president o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que 
estableixi la normativa vigent. 
En el cas dels convenis de col·laboració amb altres administracions públiques que 
contemplin obligacions econòmiques, les fases d'autorització (A) i disposició de la 
despesa (D) s'acumulen en fase AD. 
La competència per aprovar convenis de col·laboració que no comportin delegació 
de competències correspon a l’Alcalde-President, en virtut d’allò previst en 
l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
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Això, sense perjudici de les delegacions que pugui efectuar segons allò previst en 
l’article 21.3 de la LRBL. 
En virtut del Decret d’Alcaldia 743/2015, de 19 de juny, modificat pel Decret 
1022/2017, de 28 d’agost, l’Alcaldia ha delegat la competència per «aprovació 
dels convenis de col·laboració que hagi de formalitzar aquest Ajuntament tant 
amb entitats de dret públic com amb subjectes de dret privat, així com els 
convenis que instrumentin la concessió d’una subvenció nominativa. 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses 
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són 
executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de 
documents fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en 
l’article 173.6 TRLHL. No aplicable. 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les 
despeses que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
Consten comptabilitzats ADO per import de 45.363,01 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20 44100 47900 del pressupost per l’exercici 2016. 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
4.2.-Aspectes específics 
Tractant-se de la subscripció de convenis de col·laboració amb altres entitats 
públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat: 
a) Que existeix informe del Servei Jurídic sobre el text del conveni. 
Consta en l’expedient informe jurídic emès per secretaria núm. 096/2017 en el 
qual s’informa favorablement la tramitació del present expedient, amb la següent 
excepció: «Tanmateix, el conveni proposat no preveu el següent: // a) 
Conseqüències aplicables en cas d'incompliment del conveni, i criteris per a la 
determinació de les indemnitzacions procedents. « 
b) Que existeix, en el seu cas, informe favorable del Ministeri d’Economia i 
Hisenda a que se refereix l’article 63 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2010. No aplicable. 
c) Que existeix, en el seu cas, informe favorable del Ministeri d’Economia i 
Hisenda a que es refereix l’article 58 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2011. No aplicable. 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
Primer.- Fer constar que el present expedient s’ha sotmès a fiscalització amb 
posterioritat a la data d’inici i finalització de la col·laboració regulada en el 
conveni. 
Segon.- En absència de delegació efectuada per l’Administració autonòmica en 
els termes de l’article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de 
règim local, cal entendre que les activitats, obres o serveis que dugui a terme 
l’ajuntament en matèria de transport públic col·lectiu interurbà s’inscriuen en 
l’àmbit de les «competències diferents de les pròpies i les delegades» i hauran de 
complir amb els requisits formals previstos en l’article 7.4 de la LRBRL, en 
redacció donada per la LRSAL, i pel seu desenvolupament reglamentari contingut 
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en el Decret 208/2015, de 22 de setembre, extrems que no han quedat acreditats 
en aquest cas. 
Tercer.- L’article 48.2 de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de 
Canet de Canet de Mar per l’exercici 2018, fent ús de la facultat prevista en 
l’article 219.2 del TRLHL, estableix que la funció interventora en matèria de 
despesa s’exercirà en règim de fiscalització prèvia limitada, i que aquesta es 
limitarà a verificar el compliment dels requisits mínims de l’article 219.2 TRLHL 
(existència de crèdit, compliment de regles aplicables a despeses plurianuals, i 
òrgan competent), més aquells considerats «essencials» en l’àmbit de l’exercici 
de la funció interventora per part de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, segons Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 (Resolució 
IGAE 2 de juny de 2008); que són els que han estat objecte de comprovació en 
l’apartat IV de l’informe. Segons es desprèn de l’article 219.2 TRLHL, els 
advertiments que hagi de formular la Intervenció ultra els extrems definits com 
«essencials», no tindran caràcter d’objecció fiscal, sinó «d’observació 
complementària» que «en cap cas» tindran caràcter suspensiu de la tramitació de 
l’expedient. Tot això sense perjudici que aquestes observacions motivin la inclusió 
de l’expedient fiscalitzat en la mostra d’actes que hagin de ser objecte de control 
ple posterior segons allò establert en l’apartat 3r de l’article 219 TRLHL. 
VI.- CONCLUSIONS 
A la vista dels anteriors fonaments jurídics, s’emet informe favorable als efectes 
únics i exclusius del compliment dels requisits d’essencial comprovació que són 
aplicables d’acord amb el règim de fiscalització prèvia limitada establert en 
l’article 48.2 de les Bases d’execució del pressupost, en virtut de l’article 219.2 
del TRLHL. 
Això, sense perjudici de les OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES formulades en 
l’apartat Vè, les quals es reiteren als efectes oportuns. 
En cas d’ésser aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització 
plena posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò 
previst en l'article 219.3 del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució 
del pressupost vigent. 
Canet de Mar, la data de signatura electrònica.  
 
Vista l’addenda de pròrroga de vigència i de revisió de pressupost al Conveni 
formalitzat  el 17 de juliol que es transcriu a continuació: 

 
Quarta addenda de pròrroga de vigència i de revisió de pressupost al 
Conveni formalitzat el 17 de juliol de 2012 entre el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat 
del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa 
Barcelona Bus, SL per a la millora de les comunicacions mitjançant els 
serveis regulars de transport  públic de viatgers per carretera entre Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella 
 
Barcelona, ............................... 2016 
 
REUNITS 
 
El Sr. ..................................., que actua en nom i representació del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la 
seva qualitat de .................................. segons nomenament de data ................. i 
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en virtut de les atribucions que li confereix la resolució d'autorització de signatura 
del conseller de Territori i Sostenibilitat de ......................, d’acord amb el que 
determina l’article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
El Sr. Pere Torres Grau, que actua en nom i representació de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, amb el NIF XXXXXXX, en la seva qualitat de director general 
segons nomenament del Consell d’Administració de l’ATM de data 24 de febrer de 
2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l’art. 13.f) dels Estatuts del 
Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment 
pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de maig i 97/2005, de 31 de 
maig.  
 
La Sra. Sònia Scafa i Álvarez, que actua en nom i representació de l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta, en la seva qualitat d’alcaldessa segons nomenament de 
data 13 de juny de 2015, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
La Sra. Montserrat Garrido i Romera, que actua en nom i representació de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en la seva qualitat d’alcaldessa segons 
nomenament de data 13 de juny de 2015, i en virtut de les atribucions que li 
confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
La Sra. Blanca Arbell i Brugarola, que actua en nom i representació de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en la seva qualitat d’alcaldessa segons nomenament 
de data 13 de juny de 2015, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 
53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
I el Sr. Ramón Sagalés i Orteu, que actua en nom i representació de l’empresa 
Barcelona Bus, SL, segons escriptura de poder atorgada pel notari Javier Franch 
Valverde en data 2 d'agost de 2012.  
 
Les parts, que es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la 
representació per a signar aquesta Quarta addenda al conveni de 17 de juliol de 
2012, a tal efecte 
 
EXPOSEN 
 
I. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya 
sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament 
dins el territori de Catalunya. 
 
L’article 4.2 dels Estatuts de l’ATM, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i 
modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de 
maig i 97/2005, de 31 de maig, faculten el Consorci per subscriure convenis i 
protocols amb els operadors de transport col·lectiu. 
 
De conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Ajuntament de Canet 
de Mar tenen competències pròpies sobre el transport públic de viatgers. 
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La societat Barcelona Bus, SL, és titular de la concessió per a l’explotació del servei 
regular de transport públic de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb ramals 
(V-6461;V-GC-61GI-b), de competència de la Generalitat de Catalunya.  
 
II. En data 17 de juliol de 2012 es va formalitzar el Conveni entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat 
del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa Barcelona Bus, SL per a 
la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera entre Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar i l’Hospital de Calella, en què es defineixen 
les actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis 
de transport públic de viatgers per carretera entre aquests municipis, amb 
l’establiment de les comunicacions que es detallen en els seus annexos dins del 
servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Figueres-Barcelona 
amb ramals (V-6461;V-GC-61GI-b), del qual n’és concessionària l’empresa 
Barcelona Bus, SL. 
 
 
III. En el pacte tercer del Conveni de 17 de juliol de 2012 s’estableix, en el seu 
darrer paràgraf, que es revisarà el pressupost en el cas que s’acordi la pròrroga de 
la seva vigència, mitjançant la formalització de les corresponents addendes. La base 
de càlcul per a la corresponent revisió serà la del pressupost esmentat, que serà 
revisat d’acord amb la mateixa variació de costos que hagin estat autoritzats per la 
Generalitat de Catalunya en les tarifes dels serveis interurbans de transport de 
viatgers per carretera des de la signatura d’aquest Conveni. 
 
IV. De conformitat, doncs, amb el que estableix el pacte tercer del Conveni de 17 de 
juliol de 2012, i per tal d’atendre l'explotació dels serveis de transport durant l’any 
2016, les parts, mitjançant aquesta addenda de pròrroga de vigència i de revisió del 
pressupost, acorden l’actualització del pressupost d’aquestes actuacions per l’any 
2016 i la determinació del seu règim de finançament.  
 
V. Per Resolució de 28 d’octubre de 2003, s’aprova el Pla d’innovació i millora de la 
qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL. De conformitat amb la seva clàusula sisena, 
el Pla d’innovació i millora de la qualitat presentat per l’empresa esmentada no 
suposa un compromís de despesa per part del Departament de Territori i 
Sostenibilitat quant a l’atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal 
d’atendre l’explotació de les concessions de les quals n’és titular l’empresa Barcelona 
Bus, SL per a l’execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, 
l’atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat a 
l’acompliment de les condicions que puguin ser establertes en els programes de 
subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es 
durà a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient corresponent d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de subvencions i a la que en cada cas sigui aplicable 
segons les bases per a l’atorgament dels ajuts que es tracti. 
 
Per tot això,  d' acord amb aquestes consideracions, les parts 
 

ACORDEN 
 

Primer.- Objecte. 
 
Aquesta Quarta addenda al Conveni de 17 de juliol de 2012, té com a objecte 
prorrogar la vigència del Conveni esmentat per a l’exercici 2016 fins a la liquidació 
de la despesa prevista en l’acord segon i revisar-ne el seu pressupost per la seva 
actualització.   
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Segon.- Pressupost i règim de finançament. 
 
D’acord amb l’evolució dels costos derivats de l’explotació dels serveis de transport 
que constitueixen l’objecte del Conveni de 17 de juliol de 2012, i en els termes 
previstos en el pacte tercer, darrer paràgraf, del dit  Conveni, s’efectua una 
actualització del pressupost per a l’any 2016 amb el detall que figura en l’annex. 
 
L’aportació econòmica per a la prestació dels serveis de transport, en aquest nou 
període,  es calcularà en els termes establerts en el pacte tercer del Conveni de 17 
de juliol de 2012, amb la fixació d’una aportació màxima de 180.514,59 euros per a 
l’any 2016, amb l'objectiu de mantenir l’equilibri econòmic i financer necessari de 
l'explotació del servei regular de transport de viatgers esmentat. 
 
Les aportacions econòmiques per a l’exercici 2016 s’efectuaran de conformitat amb 
els criteris i quanties que es detallen: 
 
- Departament de Territori i Sostenibilitat fins a un màxim de 106.336,02 euros 

(58,91%) amb càrrec a la partida pressupostària PO07 
D/470000100/5230/0000. 

- Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta fins a un màxim de 21.500,00 euros 
(11,91%) amb càrrec a la partida pressupostària 155/22/799. 

- Ajuntament de Sant Pol de Mar fins a un màxim de 7.200,00  euros (3,99%) 
amb càrrec a la partida pressupostària 02 43200 2279900. 

- Ajuntament de Canet de Mar fins a un màxim de 45.478,57 euros (25,19%) 
amb càrrec a la partida pressupostària 43.13000.22300. 

 
En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui 
inferior al màxim estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions 
implicades es reduirà proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació al 
finançament del servei. 
 
El pressupost dels serveis de transport que és objecte d’aquesta Quarta addenda 
podrà ser revisat en els termes i les condicions que es detallen en el Conveni de 17 
de juliol de 2015 amb motiu de la modificació de les condicions de prestació dels 
serveis de transport, o en el cas que s’instrumentin més pròrrogues del Conveni 
esmentat en el futur. 
 
Tercer.- Liquidació 
 
L’abonament de l’aportació econòmica prevista per als ajuntaments de Sant Cebrià 
de Vallalta i Sant Pol de Mar per a la millora de les comunicacions amb l’Hospital de 
Calella s’efectuarà mensualment i per períodes vençuts mitjançant transferència 
bancària a l'empresa Barcelona Bus, SL, en els termes previstos en el pacte cinquè 
del conveni de 17 de juliol de 2012. 
 
Pel que fa a l’aportació econòmica prevista per l’Ajuntament de Canet de Mar a favor 
de l’empresa concessionària Barcelona Bus, SL, tindrà el caràcter de subvenció a 
l’explotació per tal de cobrir el dèficit generat per l’ampliació i millora dels serveis 
regulars de transport públic estipulats en aquesta addenda al conveni. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar liquidarà a l’empresa Barcelona Bus, SL, en concepte 
de bestreta, el 85% de la subvenció màxima anual prevista en aquesta addenda. Per 
a l’any 2016 s’estableix que el pagament efectiu de la bestreta s’efectuarà en el 
termini màxim de 30 dies des de la signatura de la present addenda, recollint en les 
corresponents addendes de pròrroga al conveni, si s’escau, els terminis de pagament 
i quanties de les bestretes dels successius períodes anuals en funció del moment 
temporal en el qual s’aprovin les respectives addendes. 
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La liquidació anual de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Canet de Mar 
s’efectuarà un cop justificat per l’empresa Barcelona Bus, SL, el dèficit definitiu de 
prestació del servei mitjançant la presentació del compte justificatiu amb aportació 
d’informe d’auditor que estableix l’article 74 Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. Les quantitats que, si escau, s’hagin de pagar com a resultat de la 
liquidació definitiva s’abonaran en el termini de 30 dies des de l’acceptació de la 
justificació presentada. 
 
Les aportacions del Departament de Territori i Sostenibilitat es duran a terme sobre 
la base de les mesures de finançament establertes per a la millora dels serveis 
públics regulars de transport de viatgers per carretera mitjançant el contracte 
programa amb la societat concessionària Barcelona Bus SL, que preveu una 
aportació de 106.336,02 euros una vegada aportada la documentació prevista per a 
la determinació del dèficit de prestació del servei en els termes establerts en el pacte 
cinquè del conveni de 17 de juliol de 2012, amb càrrec a la partida pressupostària 
PO07 D/470000100/5230/0000.  
 
Quart. - Altres condicions  
 
Les parts expressament reconeixen i s’obliguen al compliment de tota la resta de 
condicions, pactes i acords que, no havent estat recollits expressament en aquesta 
addenda de pròrroga de vigència i revisió de pressupost, es trobin previstos en el 
Conveni subscrit per les parts en data 17 de juliol de 2012, al que es remeten. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda de pròrroga de 
vigència i de revisió de pressupost al Conveni de 17 de juliol de 2012 en sis 
exemplars i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament. 
 
ANNEX 1. Horari i parades 
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HOSPITAL SANT JAUME 6:30 7:05 8:00 8:30 9:30 11:00 12:30 14:35 16:10 17:45 19:15

IES BISBE SIVILLA - - - - - - - 14:39 - - -

N-II / LA RAJOLERIA - 8:05 8:35 9:35 11:05 12:35 - 16:15 17:50 19:20

N-II / SINDICAT 6:36 7:11 8:07 8:37 9:37 11:07 12:37 14:46 16:17 17:52 19:22

ESTACIÓ RODALIES - 8:08 8:38 9:38 11:08 12:38 - 16:18 17:53 19:23

PL. ANSELM CLAVÉ - 8:10 8:40 9:40 11:10 12:40 - 16:20 17:55 19:25

ESCOLA BRESSOL - 8:11 8:41 9:41 11:11 12:41 - 16:21 17:56 19:26

CÀMPING EL GLOBO ROJO 6:36 7:16 8:16 8:46 9:46 11:16 12:46 14:51 16:26 18:01 19:31

RESIDÈNCIA GUILLEM MAS 6:37 7:17 8:17 8:47 9:47 11:17 12:47 14:52 16:27 18:02 19:32

ESTACIÓ RODALIES 6:38 7:18 8:18 8:48 9:48 11:18 12:48 14:53 16:28 18:03 19:33

RIERA GAVARRA 6:40 7:20 8:20 8:50 9:50 11:20 12:50 14:55 16:30 18:05 19:35

TANATORI 6:43 7:23 8:23 8:53 9:53 11:23 12:53 14:58 16:33 18:08 19:38

CEIP MISERICÒRDIA - - - 8:55 - - - - 16:35 - -

PL. PAU CASALS 6:47 7:27 8:27 8:57 9:57 11:27 12:57 15:03 16:37 18:12 19:42

CEIP TURÓ DEL DRAC 6:50 7:30 8:30 9:00 10:00 11:30 13:00 15:05 16:40 18:15 19:45

PISCINES - IES 6:51 7:31 8:31 9:01 10:01 11:31 13:01 15:06 16:41 18:16 19:46

PONT DE LA RIERA 7:00 7:40 8:40 9:10 10:10 11:40 13:10 15:15 16:50 18:25 19:55

CENTRE VILA 7:02 7:42 8:42 9:12 10:12 11:42 13:12 15:17 16:52 18:27 19:57

ZONA ESPORTIVA 7:05 7:45 8:45 9:15 10:15 11:45 13:15 15:20 16:55 18:30 20:00

ZONA ESPORTIVA 7:05 7:45 8:45 9:15 10:15 11:45 13:15 15:20 16:55 18:30 20:00

CENTRE VILA 7:07 7:47 8:47 9:17 10:17 11:47 13:17 15:22 16:57 18:32 20:02

PONT DE LA RIERA 7:08 7:48 8:48 9:18 10:18 11:48 13:18 15:23 16:58 18:33 20:03

CEIP TURÓ DEL DRAC 7:14 7:54 8:54 9:24 10:24 11:54 13:24 15:29 17:04 18:39 20:09

PISCINA - IES 7:15 7:55 8:55 9:25 10:25 11:55 13:25 15:30 17:05 18:40 20:10

VILLA FLORA 7:18 7:58 8:58 9:28 10:28 11:58 13:28 15:33 17:08 18:43 20:13

IES DOMÈNEC I MONTANER 7:19 7:59 8:59 9:29 10:29 11:59 13:29 15:34 17:09 18:44 20:14

TANATORI 7:22 8:02 9:02 9:32 10:32 12:02 13:32 15:37 17:12 18:47 20:17

PL. PAU CASALS 7:25 8:05 9:05 9:35 10:35 12:05 13:35 15:40 17:17 18:50 20:20

RIERA GAVARRA 7:27 8:07 9:07 9:37 10:37 12:07 13:37 15:42 17:19 18:52 20:22

ESTACIÓ RODALIES 7:29 8:09 9:09 9:39 10:39 12:09 13:39 15:44 17:21 18:54 20:24

INFORMACIÓ I TURISME 7:30 8:10 9:10 9:40 10:40 12:10 13:40 15:45 17:22 18:55 20:25

CÀMPING EL GLOBO ROJO 7:31 8:11 9:11 9:41 10:41 12:11 13:41 15:46 17:23 18:56 20:26

ESCOLA BRESSOL 7:34 - 9:14 9:44 10:44 12:14 13:44 15:49 17:26 18:59 20:29

PL. ANSELM CLAVÉ 7:35 - 9:15 9:45 10:45 12:15 13:45 15:50 17:27 19:00 20:30

ESTACIÓ RODALIES 7:36 - 9:16 9:46 10:46 12:16 13:46 15:51 17:28 19:01 20:31

PLATJA DEL MORER 7:37 - 9:17 9:47 10:47 12:17 13:47 15:52 17:29 19:02 20:32

CREU GROGA 7:40 8:15 9:20 9:50 10:50 12:20 13:50 15:55 17:32 19:05 20:35

IES BISBE SIVILLA 7:50 8:20 - - - - - - - - -

HOSPITAL SANT JAUME 7:55 8:25 9:30 10:00 11:00 12:30 14:00 16:05 17:45 19:15 20:45

Només circula els dies lectius (no circula vacances escolars d'estiu, de Nadal i Setmana Santa).

    Vehicle titular adaptat. Truqui prèviament al 972 36 40 72 per a confirmar disponibilitat.
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El compliment d'aquests horaris està condicionat a la fluïdesa del trànsit.
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Línia 627

Municipi Ordre parades anada

CALELLA DE MAR Hospital de Sant Jaume X

Valldebanador - IES Bisbe Sivilla X

Sant Jaume - Avinguda de Vallderoure X

SANT POL DE MAR N-ll - La Rajoleria X

N-ll - Sindicat X

Estació Rodalies de Sant Pol X

La Sènia - Plaça d'Anselm Clavé - Hotel X

Avinguda dels Garrofers - Les Escales X

Avinguda dels Garrofers - Escola Bressol X

CANET DE MAR N-ll - Càmping El Globo Rojo X

N-II - Residència Guillem Mas X

Estació Rodalies de Canet de Mar X

Ronda Sant Elm - Antic Camí d'Arenys X

Riera de la Gavarra - Verge del Remei X

Ronda de Sant Jordi - Tanatori X

CEIP Misericòrdia X

Plaça Pau Casals X

Plaça Busquets - IES Domènec i Montaner X

Via Cannetum - Rafael Masó X

CEIP Turó del Drac X

Piscina Municipal X

SANT POL DE MAR BV-5128 - P. I. de Sant Pol X

SANT CEBRIÀ VALLALTA Avinguda del Maresme - Pont de la Riera X

Avinguda del Maresme - Centre X

Zona Esportiva X

Línia 627

Municipi Ordre parades tornada

SANT CEBRIÀ VALLALTA Zona Esportiva X

Avinguda del Maresme - Aparcament Can Martri X

Avinguda del Maresme - Esplanada X

Avinguda del Maresme - Pont de la Riera X

SANT POL DE MAR BV-5128 - P. I. Sant Pol X

CANET DE MAR CEIP Turó del Drac X

Piscina Municipal X

Riera Gavarra - Vilꞏla Flora X

Plaça Busquets - IES Domènec i Montaner X

Ronda de Sant Jordi - Tanatori X

Plaça Pau Casals X

Riera Gavarra - Els Comediants X

Ronda de Sant Elm - Antic Camí d'Arenys X

Avinguda del Maresme - Plaça Cavaió X

Estació Rodalies de Canet de Mar X

La Vall - Oficina d'Informació i Turisme X

N-ll - Càmping El Globo Rojo X

SANT POL DE MAR Avinguda dels Garrofers - Escola Bressol X

Avinguda dels Garrofers - Les Escales X

La Sénia - Plaça d'Anselm Clavé - Hotel X

Estació Rodalies de Sant Pol X

N-ll - Platja del Morer X

CALELLA Sant Jaume - Creu Groga X

Sant Jaume - Mar - Benzinera X

Valldebanador - IES Bisbe Sivilla X

Hospital de Sant Jaume X   
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANNEX 2 . Pressupost 2016 
 

 
 
 

Viatgers 41.632 
TMP 0,9533 €
Ingressos tarifaris 39.431,750 €
Previsió de dèficit 180.514,59 €
  
Aportacions  
DGTM 106.336,02 €
Canet de Mar 45.478,57 €
Sant Cebrià de 
Vallalta 

21.500,00 € 

Sant Pol de Mar 7.200,00 €
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HOSPITAL SANT JAUME 6:30 7:05 8:00 8:30 9:30 11:00 12:30 14:35 16:10 17:45 19:15

IES BISBE SIVILLA - - - - - - - 14:39 - - -

N-II / LA RAJOLERIA - 8:05 8:35 9:35 11:05 12:35 - 16:15 17:50 19:20

N-II / SINDICAT 6:36 7:11 8:07 8:37 9:37 11:07 12:37 14:46 16:17 17:52 19:22

ESTACIÓ RODALIES - 8:08 8:38 9:38 11:08 12:38 - 16:18 17:53 19:23

PL. ANSELM CLAVÉ - 8:10 8:40 9:40 11:10 12:40 - 16:20 17:55 19:25

ESCOLA BRESSOL - 8:11 8:41 9:41 11:11 12:41 - 16:21 17:56 19:26

CÀMPING EL GLOBO ROJO 6:36 7:16 8:16 8:46 9:46 11:16 12:46 14:51 16:26 18:01 19:31

RESIDÈNCIA GUILLEM MAS 6:37 7:17 8:17 8:47 9:47 11:17 12:47 14:52 16:27 18:02 19:32

ESTACIÓ RODALIES 6:38 7:18 8:18 8:48 9:48 11:18 12:48 14:53 16:28 18:03 19:33

RIERA GAVARRA 6:40 7:20 8:20 8:50 9:50 11:20 12:50 14:55 16:30 18:05 19:35

TANATORI 6:43 7:23 8:23 8:53 9:53 11:23 12:53 14:58 16:33 18:08 19:38

CEIP MISERICÒRDIA - - - 8:55 - - - - 16:35 - -

PL. PAU CASALS 6:47 7:27 8:27 8:57 9:57 11:27 12:57 15:03 16:37 18:12 19:42

CEIP TURÓ DEL DRAC 6:50 7:30 8:30 9:00 10:00 11:30 13:00 15:05 16:40 18:15 19:45

PISCINES - IES 6:51 7:31 8:31 9:01 10:01 11:31 13:01 15:06 16:41 18:16 19:46

PONT DE LA RIERA 7:00 7:40 8:40 9:10 10:10 11:40 13:10 15:15 16:50 18:25 19:55

CENTRE VILA 7:02 7:42 8:42 9:12 10:12 11:42 13:12 15:17 16:52 18:27 19:57

ZONA ESPORTIVA 7:05 7:45 8:45 9:15 10:15 11:45 13:15 15:20 16:55 18:30 20:00

ZONA ESPORTIVA 7:05 7:45 8:45 9:15 10:15 11:45 13:15 15:20 16:55 18:30 20:00

CENTRE VILA 7:07 7:47 8:47 9:17 10:17 11:47 13:17 15:22 16:57 18:32 20:02

PONT DE LA RIERA 7:08 7:48 8:48 9:18 10:18 11:48 13:18 15:23 16:58 18:33 20:03

CEIP TURÓ DEL DRAC 7:14 7:54 8:54 9:24 10:24 11:54 13:24 15:29 17:04 18:39 20:09

PISCINA - IES 7:15 7:55 8:55 9:25 10:25 11:55 13:25 15:30 17:05 18:40 20:10

VILLA FLORA 7:18 7:58 8:58 9:28 10:28 11:58 13:28 15:33 17:08 18:43 20:13

IES DOMÈNEC I MONTANER 7:19 7:59 8:59 9:29 10:29 11:59 13:29 15:34 17:09 18:44 20:14

TANATORI 7:22 8:02 9:02 9:32 10:32 12:02 13:32 15:37 17:12 18:47 20:17

PL. PAU CASALS 7:25 8:05 9:05 9:35 10:35 12:05 13:35 15:40 17:17 18:50 20:20

RIERA GAVARRA 7:27 8:07 9:07 9:37 10:37 12:07 13:37 15:42 17:19 18:52 20:22

ESTACIÓ RODALIES 7:29 8:09 9:09 9:39 10:39 12:09 13:39 15:44 17:21 18:54 20:24

INFORMACIÓ I TURISME 7:30 8:10 9:10 9:40 10:40 12:10 13:40 15:45 17:22 18:55 20:25

CÀMPING EL GLOBO ROJO 7:31 8:11 9:11 9:41 10:41 12:11 13:41 15:46 17:23 18:56 20:26

ESCOLA BRESSOL 7:34 - 9:14 9:44 10:44 12:14 13:44 15:49 17:26 18:59 20:29

PL. ANSELM CLAVÉ 7:35 - 9:15 9:45 10:45 12:15 13:45 15:50 17:27 19:00 20:30

ESTACIÓ RODALIES 7:36 - 9:16 9:46 10:46 12:16 13:46 15:51 17:28 19:01 20:31

PLATJA DEL MORER 7:37 - 9:17 9:47 10:47 12:17 13:47 15:52 17:29 19:02 20:32

CREU GROGA 7:40 8:15 9:20 9:50 10:50 12:20 13:50 15:55 17:32 19:05 20:35

IES BISBE SIVILLA 7:50 8:20 - - - - - - - - -

HOSPITAL SANT JAUME 7:55 8:25 9:30 10:00 11:00 12:30 14:00 16:05 17:45 19:15 20:45

Només circula els dies lectius (no circula vacances escolars d'estiu, de Nadal i Setmana Santa).

    Vehicle titular adaptat. Truqui prèviament al 972 36 40 72 per a confirmar disponibilitat.
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El compliment d'aquests horaris està condicionat a la fluïdesa del trànsit.
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C
A

L
E

L
L

A
S

A
N

T
 P

O
L

 D
E

 M
A

R
C

A
N

E
T

 D
E

 M
A

R

 



S/Amn 

 
53 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Línia 627

Municipi Ordre parades anada

CALELLA DE MAR Hospital de Sant Jaume X

Valldebanador - IES Bisbe Sivilla X

Sant Jaume - Avinguda de Vallderoure X

SANT POL DE MAR N-ll - La Rajoleria X

N-ll - Sindicat X

Estació Rodalies de Sant Pol X

La Sènia - Plaça d'Anselm Clavé - Hotel X

Avinguda dels Garrofers - Les Escales X

Avinguda dels Garrofers - Escola Bressol X

CANET DE MAR N-ll - Càmping El Globo Rojo X

N-II - Residència Guillem Mas X

Estació Rodalies de Canet de Mar X

Ronda Sant Elm - Antic Camí d'Arenys X

Riera de la Gavarra - Verge del Remei X

Ronda de Sant Jordi - Tanatori X

CEIP Misericòrdia X

Plaça Pau Casals X

Plaça Busquets - IES Domènec i Montaner X

Via Cannetum - Rafael Masó X

CEIP Turó del Drac X

Piscina Municipal X

SANT POL DE MAR BV-5128 - P. I. de Sant Pol X

SANT CEBRIÀ VALLALTA Avinguda del Maresme - Pont de la Riera X

Avinguda del Maresme - Centre X

Zona Esportiva X

Línia 627

Municipi Ordre parades tornada

SANT CEBRIÀ VALLALTA Zona Esportiva X

Avinguda del Maresme - Aparcament Can Martri X

Avinguda del Maresme - Esplanada X

Avinguda del Maresme - Pont de la Riera X

SANT POL DE MAR BV-5128 - P. I. Sant Pol X

CANET DE MAR CEIP Turó del Drac X

Piscina Municipal X

Riera Gavarra - Vilꞏla Flora X

Plaça Busquets - IES Domènec i Montaner X

Ronda de Sant Jordi - Tanatori X

Plaça Pau Casals X

Riera Gavarra - Els Comediants X

Ronda de Sant Elm - Antic Camí d'Arenys X

Avinguda del Maresme - Plaça Cavaió X

Estació Rodalies de Canet de Mar X

La Vall - Oficina d'Informació i Turisme X

N-ll - Càmping El Globo Rojo X

SANT POL DE MAR Avinguda dels Garrofers - Escola Bressol X

Avinguda dels Garrofers - Les Escales X

La Sénia - Plaça d'Anselm Clavé - Hotel X

Estació Rodalies de Sant Pol X

N-ll - Platja del Morer X

CALELLA Sant Jaume - Creu Groga X

Sant Jaume - Mar - Benzinera X

Valldebanador - IES Bisbe Sivilla X

Hospital de Sant Jaume X  
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Annex 2 . Pressupost 2015 
 

 
 
 
Viatgers 41.632 
TMP 0,9533 € 
Ingressos tarifaris 39.431,750 € 
Previsió de dèficit 180.514,59 € 
  
Aportacions  
DGTM 106.336,02 € 
Canet de Mar 45.478,57 € 
Sant Cebrià de Vallalta 21.500,00 € 
Sant Pol de Mar 7.200,00 € 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada 
d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta dels serveis prestats per l’empresa Barcelona Bus, 
SL durant l’exercici 2016. 
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SEGON.- Convalidar les actuacions efectuades i els serveis prestats durant 
l’exercici 2016, per un import de 45.363,01 euros. 
 
TERCER.- Aprovar el l’addenda de pròrroga de vigència i de revisió de pressupost 
al Conveni formalitzat el 17 de juliol de 2012 entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar, l’empresa Barcelona Bus, SL i l’Autoritat 
del Transport Metropolità per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’Hospital 
de Calella, que es transcriu en la part expositiva d’aquest acord. 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades i a la Intervenció 
i Tresoreria. 
 
12.- APROVACIÓ DE L’EXCLUSIÓ D’UN LICITADOR DEL PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
VESTUARI I COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de maig d’enguany, va 
acordar aprovar el plec de clàusules del contracte de subministrament de vestuari 
i complements d’uniformitat per a la Policia Local que han de regir la contractació 
(en endavant PCAP), per procediment obert simplificat. 
 
Atès que l’anterior incoació es va publicar en el perfil del contractant en data 25 
de maig d’enguany. 
 
Atès que per decret d’Alcaldia número DE740/2018 de data 1 de juny d’enguany 
es va disposar la composició de la Mesa de Contractació i que posteriorment es va 
convocar als seus membres a l’acte de qualificació dels documents administratius 
presentats en l’esmentat procediment per la data 13 de juny d’enguany. 
  
Atès que la Mesa de Contractació es va reunir en data 18 de juny d’enguany per 
tal d’efectuar la valoració dels sobres A presentats, aixecant-se acta en els 
termes següents: 
  
“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES A PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I 
COMPLEMENT D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL DE CANET DE MAR 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 18/06/2018 
Horari:               12.50 h 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 Servando Gómez González, sergent cap acctal. de la Policia  
 Joan Méndez Martínez, interventor 
 Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. 

Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
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1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada en el sobres 
A aportats en el procediment obert simplificat per a  la contractació del subministrament 
de vestuari i complement d’uniformitat per a la Policia Local de Canet de Mar. 
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 13 de juny 
d’enguany, es va deduir que tots els licitadors presentats havien aportat la documentació 
administrativa exigida pel PCAP. 
 
3. La Mesa de Contractació va acordar donar trasllat dels sobres al sergent cap acctal. de 
la Policia municipal per tal que emetés el corresponent informe de valoració, el qual en 
data 15 de juny de 2017, una vegada analitzada la documentació aportada en els sobres 
A, ha emès l’informe següent: 
 
Assumpte: Informe de valoració del contracte de subministrament del vestuari i 

complements d’uniformitat de la Policia Local de Canet de Mar. 

S’ha fet la valoració dels 4 lots que conté el contracte de subministrament del vestuari i 
complements d’uniformitat de la Policia Local de canet de Mar. Basat en la revisió de la 
memòria presentada pels licitadors, i la comprovació de les mostres aportades, segons els 
requisits recollits al plec de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, 
amb el següent resultat: 
 
Lot 1. Vestuari operatiu 
 
S’han presentat dues empreses: 
 

- INSIGNA UNIFORMES, S.L. 
- SAGRES, S.L. 

 
1. Pantalons operatius d’home 

 
 Les dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

2. Pantalons operatius de dona 
 

 Les dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

3. Pantaló interior tallavent operatiu d’hivern 
 
 Les dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 

 
4. Polo operatiu màniga curta  

 
L’empresa Insigna Uniformes, S.L. no compleix amb els requisits tècnics. Els 
botons són de material rígid, i a la part superior de la tapa de la butxaca manca 
el material reflectant.  
 

 L’empresa Sagres, S.L., compleix amb les condicions tècniques. 
 

5. Polo operatiu màniga llarga  
 

L’empresa Insigna Uniformes, S.L. no compleix amb els requisits tècnics. Els 
botons són de material rígid, i a la part superior de la tapa de la butxaca manca 
el material reflectant.  
 

 L’empresa Sagres, S.L., compleix amb les condicions tècniques. 
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6. Samarreta tèrmica hivern  

 
 Les dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 

 
7. Jaqueta operativa softshell  

 
L’empresa Insigna Uniformes, S.L. no compleix amb els requisits tècnics. Manca 
cremallera sota aixella. Manca cremallera oculta a l’avantbraç. Manca la part 
interior del coll amb folre calent.  
 

 L’empresa Sagres, S.L., compleix amb les condicions tècniques. 
 

8. Anorac impermeable per pluja  
 

 Les dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

9. Pantaló impermeable amb bandes reflectants 
 

 Les dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

10. Gorra operativa 
 

L’empresa Insigna Uniformes, S.L. no compleix amb els requisits tècnics. Manca 
el sistema de regulació de l’amplada.  
 

 L’empresa Sagres, S.L., compleix amb les condicions tècniques. 
 

11. Granota operativa hivern 
 

L’empresa Insigna Uniformes, S.L. no compleix amb els requisits tècnics. La 
granota no és d’un teixit elàstic.  
 

 L’empresa Sagres, S.L., compleix amb les condicions tècniques. 

Respecte als judicis de valor a realitzar segons la clàusula XV del plec de prescripcions 
administratives, dir que: 

No es valora els articles de l’empresa Insigna Uniformes, S.L., ja que alguns dels articles 
no compleixen els requisits tècnics. 

Sobre les articles de l’empresa Sagres, S.L.: 
 

- Apartat e) es procedeix a puntuar amb 5 punts, per la millora en la protecció 
lumbar dels pantalons. I per l’aportació de reflectants del pit de la Jaqueta 
operativa softshell  

- Apartat f) es procedeix a valorar amb 2 punts els acabats dels colls dels polos 
operatius de màniga curta i llarga. 

 
Lot 2. Calçat, guants, fundes  i complements 
 
S’han presentat tres empreses: 
 

- INSIGNA UNIFORMES, S.L. 
- PACO GARCIA, Prendas y articulos de uniformidad, S.A. 
- USIS GUIRAO, S.L. 
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1. Sabates operatives tipus crispi o similar 

 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 

 
2. Botes operatives de mitja canya tipus crispi o similar 

 
L’empresa Insigna Uniformes, S.L. no compleix amb els requisits tècnics. No té 
protecció al taló.  

 
 Les altres dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 

 
3. Botes operatives de canya alta tipus crispi o similar 

 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 

 
4. Cinturó interior velcro amb travetes de plàstic GK o similar 

 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 

 
5. Cinturó exterior de cordura tipus GK o similar 

 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 

  
6. Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK o similar 

 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 

 
7. Funda d’arma antifurt de polímer tipus safariland, king Cobra  o similar 

 
L’empresa Paco Garcia, Prendas y articulos de uniformidad, S.A., no presenta 
mostra, i la que adjunta a la memòria és la mateixa que l’empresa Insigna 
Uniformes, S.L. La funda presentada per les dues empreses no compleix amb 
els requisits tècnics. L’arma Walter P99 no queda fixada, l’arma es mou.  

 
 L’empresa Usis Guirao, S.L., compleix amb les condicions tècniques. 
 

8. Funda carregador pistola de lona tipus GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

9. Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

10. Funda de lot de lona tipus GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

11. Funda de lona per a guants de làtex tipus llibre 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

12. Funda cinturó porta guants tipus GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 



S/Amn 

 
59 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

13. Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

14. Funda porta emissora pivotant tipus GK o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

15. Guants d’intervenció policial antitall amb folre hivern 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

16. Guants de motorista amb proteccions 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

17. Cartera de pell amb escut personalitzat i TIP (material no metàl·lic) 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

18. Manilles lleugeres amb frontissa tipus ASP o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

19. Manilles lleugeres amb cadena tipus ASP o similar 
 

L’empresa Paco Garcia, Prendas y articulos de uniformidad, S.A., no presenta 
mostra. 

 
 Les altres dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

20. Manilles de lona d’un sol ús. 
 

L’empresa Paco Garcia, Prendas y articulos de uniformidad, S.A., no presenta 
mostra. 

 
 Les altres dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

21. Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar 
 
 Les tres empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

22. Grip tàctic antilliscant per a arma 
 

L’empresa Paco Garcia, Prendas y articulos de uniformidad, S.A., no presenta 
mostra. 

 
 Les altres dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
 

23. Camal per arma sense funda tipus Safariland, King Cobra o similar 
 

L’empresa Paco Garcia, Prendas y articulos de uniformidad, S.A., no presenta 
mostra. 

 
 Les altres dues empreses compleixen amb les condicions tècniques. 
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Respecte als judicis de valor a realitzar segons la clàusula XV, apartat e) de les  
prescripcions administratives, dir que: 

No es valora els articles de les empreses Paco Garcia, Prendas y articulos de uniformidad, 
S.A i Insigna Uniformes, S.L., ja que alguns dels articles no compleixen els requisits 
tècnics. 

Sobre les articles de l’empresa Usis Guirao, S.L. no es dona cap puntuació.  

No obstant, l’empresa que compleix amb tot els requisits de les condicions tècniques és 
Usis Guirao, S.L. 
 
Lot 3. Altre vestuari i complements d’uniformitat 

No s’ha presentat cap empresa per aquest Lot, resta desert. 
 
Lot 4. Uniformitat de Gala i Gala Modernista 
 
S’ha presentat una empresa: 
 

- SASTRERIA FERNANDEZ 
 

1. Pantaló uniforme de gala home 
 

 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

2. Pantaló uniforme de gala dona 
 

 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

3. Camisa blanca uniforme gala  
 

 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

4. Jaqueta uniforme de gala. 
 

 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

5. Sabates pell per a uniforme de gala 
 

 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

6. Corbata negra uniforme gala amb clip 
 

 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

7. Placa metàl·lica escut PL  uniforme de gala amb Tip lacat 
 

 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

8. Agulla de corbata amb escut personalitzat del cos 
 

 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
 

9. Guants blancs de gala 
 

 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 
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10. Funda d’arma en pell amb tapa per a uniforme de gala. 

 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 

 
11. Clip de cinturó per a funda d’arma de pell per a uniforme de gala 

 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 

 
12. Pantaló uniforme Gala Modernista 

 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 

 
13. Jaqueta uniforme de Gala Modernista. 

 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 

 
14. Gorra uniforme de Gala Modernista 

 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 

 
15. Altres complements uniforme de Gala Modernista. 

 
 L’empresa compleix amb les condicions tècniques. 

Respecte als judicis de valor a realitzar segons la clàusula XV del plec de prescripcions 
administratives, dir que: 

Sobre les articles de l’empresa Sastreria Fernàndez: 
 

- Apartat e) es procedeix a puntuar amb 5 punts, per la millora en la sortida del 
arma oculta a la jaqueta de gala.  

- Apartat f) es procedeix a valorar amb 2 punts els acabats dels colls de la jaqueta 
de gala modernista.” 

 
4. La Mesa de Contractació acorda per unanimitat assumir l’informe emès en data 18 de  
juny d’enguany pel sergent cap acctal. de la Policia Local, en conseqüència no es procedeix 
a efectuar la valoració de les pliques presentades per Insigna Uniformes, SL i Paco García, 
Prendas y articulos de uniformidad, SA, de les quals se’n proposarà l’exclusió. 
 
5. Seguidament la presidenta procedeix a llegir la puntuació assolida per cada licitador en 
els criteris establerts a les clàusula XV.1.e,f) del PCAP, essent la següent: 
 
Criteris que depenen d’un judici de valor (7%) 
 

a) Qualitat dels articles ofertats: fins a 7 punts. Es valoraran les millores que 
s’ofereixin respecte els requisits mínims exigits quant al disseny, en concret es 
valorarà fins a un màxim de 5 punts el patronatge millorat per a la professió (per 
ex. protecció de la zona lumbar, etc). 

Pel que fa als lots 1, 3 i 4, a més a més es valorarà  
 

b) els acabats dels colls es fins a 2 punts. 
Lot 1.- Vestuari operatiu 

 SAGRES, SL
Qualitat articles 5 
Acabats colls 2 
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TOTAL PUNTS 7 
 
Lot 2.- Calçat, guants, fundes i complements 
 

 USIS 
GUIRAO, SL

Qualitat articles 0 
TOTAL PUNTS 0 

 
Lot 3.- Altre vestuari i complements d’uniformitat 
 
Desert. 
 
Lot 4.- Uniformitat de Gala i Gala Modernista 
 

 MIGUEL ANGEL 
FERNÁNDEZ 

Qualitat articles 5 
Acabats colls 2 
TOTAL PUNTS 7 

 
6. De conformitat amb la valoració efectuada la Mesa de Contractació acorda per 
unanimitat proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de la present licitació de les 
empreses Insigna Uniformes, SL (Lots 1 i 2), i Paco García, Prendas y articulos de 
uniformidad, SA (Lot 1), per incompliment dels requisits mínims exigits pels plecs de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, de conformitat amb els 
motius previstos a l’informe de valoració del sergent cap acctal. de la Polica Local. 
 
Essent les 13.10 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la presidenta, el 
secretari de la Mesa i els vocals de la Mesa”. 
 
Atès que la Mesa de Contractació es va reunir en data 21 de juny d’enguany per 
tal d’efectuar la valoració dels sobres B presentats, aixecant-se acta en els 
termes següents: 
 
“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENT 
D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL DE CANET DE MAR 

 
Lloc:                  Despatx de l’Alcaldia  
Data:                 21/06/2018 
Horari:              12.20  h. 
Hi assisteixen:  Pere Xirau Espàrrech, president de la Mesa per delegació de 

l’alcaldessa 
 Servando Gómez González, sergent cap acctal. de la Policia Local 
 Joan Méndez Martínez, interventor. 
 Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. 

Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de 
Contractació 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica 
conforme a la clàusula XV.1 “criteris avaluables de forma automàtica” del PCAP que regeix 
la present contractació. 
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2. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna de 
les ofertes tenint en compte els criteris previstos a l’esmentada clàusula XV,  del PCAP, en 
els termes següents: 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (93 %) 
 
Els criteris que es proposa que serveixin de base per a l’adjudicació del contracte 
relacionats per ordre decreixent d’importància i per la ponderació que se’ls atribueix són 
els següents, per a cada lot: 
 

c) oferta econòmica: Fins a 65 punts. Es valorarà el percentatge de baixa que oferti el 
licitador respecte els preus unitaris màxim de licitació per a cada lot. Per a la 
valoració d’aquest criteri la Mesa de Contractació tindrà en compte l’oferta 
presentada en qualsevol unitat de subministrament de cada lot d’acord amb el 
següent criteri: 
 
- Puntuació màxima: 65 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

Puntuació = 65 . [Oferta] 
 [Percentatge_més_alt] 

      
[Oferta] : Oferta a valorar 
[Percentatge_més_alt]: Millor oferta presentada 

 
El resultat de la valoració pel que fa a aquest criteri és el següent: 
 
Lot 1 Vestuari operatiu 
 
 

 LICITADOR % baixa Punts 
1 Sagrés, SL  5,2 65 

 
Lot 2 Calçat, guants, fundes i complements 
 

 LICITADOR % baixa Punts 
1 Usis Guirao, SL 18 65 

 
d) Reducció en el termini de lliurament de les peces: fins a 20 punts, atorgant-se 1 

punt per cada dia de reducció del termini de lliurament establert a la clàusula XXIV 
del present PCAP. 

El resultat de la valoració pel que fa a aquest criteri és el següent: 
 
Lot 1 Vestuari operatiu 
 

 LICITADOR Dies reducció Punts 
1 Sagrés, SL  20 dies 20 

 
Lot 2 Calçat, guants, fundes i complements 
 
 

 LICITADOR Dies reducció Punts 
1 Usis Guirao, SL  10 dies 10 

 
e) Per a oferir peces de roba amb un patronatge adaptat per homes i dones: 5 punts. 
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Lot 1 Vestuari operatiu 
 

 LICITADOR Patronatge Punts 
1 Sagrés, SL  SI 5 

 
f) Per oferir peces de roba amb les costures reforçades i rematades: 3 punts 

 
Lot 1 Vestuari operatiu 
 

 LICITADOR Costures Punts 
1 Sagrés, SL  SI 3 

 
3. Una vegada efectuada la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica, el 
president de la Mesa procedeix a donar lectura de la puntuació total obtinguda per cada 
licitador en els termes següents: 
 
Puntuació total 
 
Lot 1.- Vestuari operatiu 
 

 Puntuació 
Sagres, SL 100 

 
 
Lot 2.- Calçat, guants, fundes i complements 
 

 Puntuació 
Usis Guirao, SL 75 

 
4. A la vista de l’anterior valoració,  la mesa de contractació acorda per unanimitat elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta de declaració de desert del lot 3, per no haver-se 
presentat cap proposta, l’exclusió del licitador Miguel Angel Fernández García per haver 
incomplert la clàusula XXIV del PCAP, i declaració de desert del lot 4, així com 
d’adjudicació del lot 1 a la mercantil  Sagres, SL,  i del lot 2 a la mercantil Usis Guirao, SL, 
atès que han estat els licitadors que han presentat les ofertes econòmicament més 
avantatjoses per a cada lot i que s’ajusten al que es disposa al plec de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeixen el present contracte. 
 
Essent les 12.30 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el president, el 
secretari de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
 
Atès que segons es desprèn de l’anterior acta emesa per la Mesa de Contractació, 
ha estat proposada l’exclusió del licitador Miguel Angel Fernández García (Lot 4), 
per haver incomplert la clàusula XXIV del PCAP. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure l’oferta presentada pel licitador Miguel Angel Fernández 
García en el Lot 4 del contracte del subministrament de vestuari i complements 
d’uniformitat per a la Policia Local de Canet de Mar, pels motius exposats a l’acta 
emesa per la Mesa de Contractació en sessió e data 21 de juny d’enguany, la qual 
s’ha transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat. 



S/Amn 

 
65 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
13.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 4 AL 10 DE JUNY 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 744 AL 780) 

Num. Decret Data Títol 

DE0744/2018 05/06/2018 Aprovació del conveni amb l'Escola de Música. 
2017-2018 

DE0745/2018 05/06/2018 Contractació subministrament d'escenari i 
tanques antiallau pels dies 29 i 30 de juny 2018

DE0746/2018 05/06/2018 APROVACIO FACTURES F/2018/29 FASE ADO 

DE0747/2018 05/06/2018 Vacances 2018 

DE0748/2018 05/06/2018 Contractació subministrament de columbaris 

DE0749/2018 05/06/2018 AUTORITZACIÓ FESTES DEL 9 I EL 16 DE JUNY 
VERGE DE MONTSERRAT 12 

DE0750/2018 05/06/2018 Contractació servei Delegat de Protecció de 
Dades 

DE0751/2018 05/06/2018 Contractació subministrament material policia 
local 

DE0752/2018 05/06/2018 MANAMENT A JUSTIFICAR COMPRA RAMS DE 
FLORS 

DE0753/2018 05/06/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE0754/2018 05/06/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE0755/2018 05/06/2018 Nomenament secretària accidental 

DE0756/2018 05/06/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE0757/2018 05/06/2018 Canvi de nom nínxol núm.723 

DE0758/2018 05/06/2018 RETORN DIFERÈNCIA TAXES PER COMUNICACIÓ 
PRÈVIA - OBRA MENOR AL C/BONAIRE, XX 

DE0759/2018 06/06/2018 Resolució recurs reposició Sra. xxx 



S/Amn 

 
66 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DE0760/2018 06/06/2018 Contracte coproducció radiofònica amb la XAL 

DE0761/2018 06/06/2018 Concert Escola de Música 2018 - MPC 

DE0762/2018 06/06/2018 Desestimació petició UGT 

DE0763/2018 06/06/2018 Revetlla de Sant Joan 2018 veïns carrer Mas Feliu 

DE0764/2018 06/06/2018 COMUNICACIÓ ACTIVITAT CAL FEDERAL 

DE0765/2018 06/06/2018 APROVACIÓ DEFINITIVA SUBV. CONC. COMP. 
1/2016 ASSOC.ESP.VETERANS CANET MARESME 

DE0766/2018 06/06/2018 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CAIXER BANC DE 
SANTANDER 

DE0767/2018 06/06/2018 CONCESSIÓ PARADES PLAÇA MERCAT MUNICIPAL

DE0768/2018 06/06/2018 Desestimació reclamació Sr. xxx 

DE0769/2018 06/06/2018 Manament a justificar -medalles lampades 

DE0770/2018 06/06/2018 APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DECRET 466/2018 

DE0771/2018 06/06/2018 Recepció de la Flama del Canigó 2018 

DE0772/2018 06/06/2018 SOL.CANVI DE NÚM NINXOL NUM.1641 

DE0773/2018 08/06/2018 Sopar ex-alumnes Escola Teixits 

DE0774/2018 08/06/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
18-204007 

DE0775/2018 08/06/2018 DECRET LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017 

DE0776/2018 08/06/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
18-202207 

DE0777/2018 08/06/2018 DECRET - rectificar art.sanció trànsit 

DE0778/2018 08/06/2018 SOL.TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUALL 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT Sra.xxx 
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DE0779/2018 08/06/2018 DECRET - Inadmissió a tràmit - xxx 

DE0780/2018 08/06/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - 
xxx 

[IN_INCLUSION_PLANTILLA] 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.22 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal      L’alcaldessa 
      
 


