
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 
DE MARÇ DE 2009 

 
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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor Antoni 
Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 12.03.09 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Resolució expedient responsabilitat extracontractual Valeri Consultors, 

Associats, SA 
4) Aprovació plec de clàusules i incoació expedient salvament platges 
5) Aprovació organigrama estudi organitzatiu 
6) Relació de decrets des del dia 2 al 6 de març de 2009 
7) Precs i preguntes 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA  
12.03.09 
 



Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 12 de març de 2009 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, s’acorda 
per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 19 de març de 2009, per import de- 11.028,79 
EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2009/6  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar amb càrrec del pressupost general prorrogat de l’exercici 2008 pel 2009. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 19 de març 2009, per import de  
11.028,79EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2009/6. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost prorrogat de l’exercici 2008 pel 2009 de la corporació municipal. 
 
3.- EXIGÈNCIA DE RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL A VALERI 
CONSULTORS ASSOCIATS, SRL. 
 
Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 14 de gener de 2009 es va resoldre 
en el seu dispositiu quart: 
 

Incoar expedient de responsabilitat extracontractual per tal de depurar l’exigible a la 
mercantil VALERI CONSULTORS ASSOCIATS, SRL, en la seva qualitat de projectista 
inicial de l’obra de referència, per incompliment de l’article 17.5 de la LOE, 
responsabilitat que es substanciarà i executarà per via administrativa, en els termes de 
l’article 233 TRLMC, segons el qual els particulars que per frau o negligència causin 
danys o perjudicis en el domini públic municipal seran obligats a reparar-los, fins a 
l’import màxim de 484.263.- €, per increment de preus per demora en l’execució de 
l’obra (227.323,30.- €), per pèrdua de rendibilitat de la inversió efectuada (177.823,81.- 
€) i per finançament de la despesa ja efectuada durant el període de paralització 
(79.116,11.- €), tot això en els termes de l’informe valoració de l’increment de despeses i 
afectacions econòmiques amb motiu de l’ensorrament parcial de l’edifici Odèon, redactat 
per REVERENDO – GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS, SL, el qual consta a 
l’expedient. 

 
Atès que en la mateixa provisió es va atorgar un tràmit d’audiència per 10 dies a Valeri 
Consultors Associats, SRL, en la seva qualitat de projectista inicial de l’obra de 
rehabilitació de l’edifici Odèon, 1a fase, 1r lot. 
 
Atès que en data 3.2.09 la Sra. MREA, actuant en nom i representació de l’empresa 
Valeri Consultors Associats, SRL, va presentar un escrit d’al·legacions en relació 
amb l’anterior provisió de l’Alcaldia. 
 



Atès que per a la resolució de les esmentades al·legacions s’ha emès un informe per 
part del Sr. Joaquim Ginesta i Rey, un altre per part de LGAI Technological Center, SA i 
un altre per part del secretari municipal. 
 
Vist l’informe emès en data 10 de febrer de 2009 pel Sr. Joaquim Ginesta i Rey, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

Joaquim Ginesta i Rey, arquitecte col·legiat al Col·legi d’arquitectes de Catalunya, amb el 
núm. 17389/4, coautor de l’informe - valoració sobre l’increment de despeses i afectacions 
econòmiques amb motiu de l’ensorrament parcial de l’edifici Odèon, de data 30 d’abril de 
2008, redactat per Reverendo - Ginesta, arquitectes associats, S.L., ha estat requerit per 
l’ajuntament de Canet de Mar per a l’emissió d’un informe sobre les al·legacions 
presentades per Valeri Consultors Associats, S.R.L en el tràmit d’audiència relatiu a la 
reclamació econòmica de l’increment de despeses i afectacions econòmiques 
esmentades. 
 
Antecedents. Per a l’emissió de l’informe s’han pogut consultar l’escrit d’al·legacions 
presentades per Valeri Consultors Associats, S.R.L i els seus annexos (especialment el 
dictamen emès per l’economista Joan Ràfols), i el dictamen núm. 320/08 de la Comissió 
Jurídica Assessora en relació amb l’expedient de l’Ajuntament de Canet de Mar de 
resolució de contractes d’obres i de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de 
les obres de rehabilitació de l’edifici Odeon, fase 1, lot 1. 
 
Objecte. Del conjunt d’al·legacions, l’objecte de l’informe és exclusivament la novena, de 
caràcter econòmic, que és la que té relació directa amb l’informe - valoració sobre 
l’increment de despeses i afectacions econòmiques amb motiu de l’ensorrament parcial de 
l’edifici Odeon redactat per Reverendo - Ginesta, arquitectes associats, S.L. 
 
No és objecte de l’informe determinar la responsabilitat del projectista. Simplement 
quantificar les afectacions econòmiques de la paralització de les obres entre març i juny de 
2007, que són les imputables al projectista segons el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora (pàg. 28 del dictamen), amb independència que finalment siguin o no 
atribuïbles. 
 
Resum del contingut de les al·legacions. En síntesi, l’al·legació novena consisteix en 
manifestar el desacord sobre la responsabilitat d’haver de respondre per una quantitat de 
484.263.- € per les següents raons: 

 
- per tractar-se d’una quantitat deduïda del retard produït a partir de la data de 

l’ensorrament el 21 de novembre de 2007, i no del retard del període de paralització 
de les obres entre l’1 de març i el 21 de juny de 2007, durant el qual es van 
reestudiar els fonaments del projecte de Valeri Consultors Associats, S.R.L). 

 
- per no haver estat objecte de l’informe - valoració sobre l’increment de despeses i 

afectacions econòmiques amb motiu de l’ensorrament parcial de l’edifici Odeon, el 
període de paralització de les obres entre l’1 de març i el 21 de juny de 2007 en que 
es van reestudiar els fonaments del projecte de Valeri Consultors Associats, S.R.L. 

 
- per correspondre realment un valor de 11.492,15.- €, en cas de que s’hagués 

d’aplicar una indemnització equivalent pel període de 3 mesos i 21 dies 
corresponents a la paralització de les obres entre l’1 de març i el 21 de juny de 2007 
en que es van reestudiar els fonaments del projecte de Valeri Consultors Associats, 
S.R.L. 

 
L’al·legació novena està fonamentada en un dictamen de l’economista Joan Ràfols. 
 

INFORME 
 



Pel que fa als dos primers aspectes és cert que l’informe - valoració sobre l’increment de 
despeses i afectacions econòmiques amb motiu de l’ensorrament parcial de l’edifici 
Odèon, redactat per Reverendo - Ginesta, no va computar dins del període de retard en 
l’execució de l’obra el que corresponia al període de paralització de les obres entre l’1 de 
març i el 21 de juny de 2007, en que es van reestudiar els fonaments del projecte de Valeri 
Consultors Associats, S.R.L. 
 
També és cert que l’informe–valoració es plantejava exclusivament les afectacions resultat 
de l’ensorrament. 
 
En qualsevol cas, la Comissió Jurídica Assessora (pagina 28 del dictamen 320/08) 
estableix que l’empresa projectista és l’única responsable dels danys, consistents en les 
afectacions econòmiques de la paralització de les obres entre març i juny de 2007, 
valorades en l’informe de 30 d’abril de 2008 en 484.263.- € per a l’altre període. Per tant 
es tractaria d’una nova afectació no comptabilitzada a l’informe i que ara pertoca valorar 
amb els mateixos criteris i pels mateixos conceptes: 
 
- l’increment de preus de la construcció. 
- la manca de disponibilitat de l’edifici per la finalitat a que es pretenia destinar. 
- el finançament del cost suportat de les obres ja executades durant tot el període de 

paralització. 
 

El dictamen de l’economista Joan Ràfols fa una proposta de càlcul de cadascun d’aquests 
conceptes, aplicada al període de paralització de les obres entre l’1 de març i el 21 de juny 
de 2007, sobre la que cal realitzar les següents consideracions: 

 
- sobre l’increment de preus de la construcció el dictamen indica que el fet de 

paralitzar l’obra durant 3 mesos i 21 dies podria fer superar el període d’un any en 3 
setmanes (per la resta de temps dins del termini d’un any no s’escau l’aplicació de la 
revisió de preus). Aplicant el pressupost d’adjudicació, el planning i el temps 
l’increment resultant de preus s’estima en 2.974,25.- €. La metodologia i el resultat 
del càlcul es consideren correctes. 

 
- sobre la pèrdua de rendibilitat per la manca de disponibilitat de l’edifici per la finalitat 

a que es pretenia destinar, el dictamen proposa un càlcul diferent al de l’informe que 
no es considera correcte, ja que cal desvincular la inversió necessària per a la 
rehabilitació de l’expectativa d’ingressos (o l’estalvi de lloguers d’altres locals 
equivalents en situar les activitats al nou edifici). El fet que els ingressos no equilibrin 
en cap cas la inversió necessària no impedeix que aquests ingressos es puguin 
materialitzar en valor absolut (l’informe ja exposava que els ingressos no suposarien 
més del 50% de la inversió però aquesta circumstància no afectava a la renda 
esperada). En conseqüència, la renda mensual que s’haurà perdut pel retard de 
l’acabament de l’obra a donat el període de paralització de les obres entre l’1 de 
març i el 21 de juny de 2007 és de 7.731,47 euros mensuals, i de  

 
(7.731,47) x 3 + (7.731,47 x 21 / 30) = 28.606,44.- €  

 
per a tot el període de paralització. 

 
- finalment, sobre els costos afegits de finançament del cost suportat de les obres ja 

executades durant tot el període de paralització entre l’1 de març i el 21 de juny de 
2007, el dictamen indica que no s’havia realitzat cap pagament, ja que la primera 
certificació porta data de 30 de juny de 2007. Lògicament no espot aplicar cap 
despesa relativa al finançament quan no s’ha produït cap disposició de capital i per 
tant la quantitat atribuïble per aquest concepte és de 0 €. 

 
En base a les anteriors consideracions, la indemnització, en cas que procedís, per la 
paralització de les obres entre l’1 de març i el 21 de juny de 2007, atribuïble a Valeri 
Consultors Associats, S.R.L, utilitzant els criteris i conceptes de l’informe - valoració de 30 



d’abril de 2008, sobre l’increment de despeses i afectacions econòmiques amb motiu de 
l’ensorrament parcial de l’edifici Odeon redactat per Reverendo - Ginesta, arquitectes 
associats, S.L, estaria valorada en 31.580,69 €  
. 
En conseqüència, es proposa l’estimació parcial de l’al·legació novena en el sentit de 
limitar les afectacions econòmiques al període de paralització de les obres entre l’1 de 
març i el 21 de juny de 2007, de clarificar que la indemnització de 484.263 € no es 
corresponia segons l’informe de 30d’abril de 2008 a l’esmentat període sinó al temps 
estimat posterior al dia de l’ensorrament i de fixar la indemnització corresponent al període 
de paralització entre l’1 de març i el 21 de juny de 2007en 31.580,69 €.  

 
Vist l’informe emès en data 6 de març de 2009 pel Sr. Jordi Mas, gerent del 
Departament de materials de construcció LGAI T.C, SA, el contingut literal del qual és el 
següent: 
 

Ref. Ediflci Odéon. Respostes al·legacions de Valeri Consultors Associats, SRL. 
 
L’al·legació es subdivideix en 10 apartats entre els quals hi ha arguments 
d'extemporaneïtat, indefensió, infracció administrativa i explicacions de diversa índole. 
 
Aquest informe es limitarà a donar resposta a les al·legacions estrictament tècniques. 
 
Per començar, la 5a de les al·legacions, en els punts I i II, invoca que APPLUS 
NORCONTROL va fer Ia revisió del projecte i, en aquesta revisió, Ia nova fonamentació de 
projecte es considerà correcta per la qual ja s'eximeix de qualsevol efecte. 
 
Al respecte cal dir que no s'ha interpretat correctament l’informe, en el que es diu 
clarament que les activitats de control han estat desenvolupades sobre la totalitat del 
projecte. Això només vol dir que de la totalitat de l'edifici i no només d'una part, fase, 
planta o sistema constructiu. A més especifica que el control s'ha realitzat per mostreig 
estadístic: és a dir que no es refà el 100% del projecte en el seu contingut final ja que 
tindria el mateix cost que fer-lo tot de nou. S'agafen els elements més crítics però no es 
repassa infinitèssimament la totalitat del projecte. La revisió de projecte en aquest cas està 
destinada a garantir (almenys els 10 anys de responsabilitat de la LOE) l'edificació 
construïda. Es a dir, el que es verifica és l'edifici en el seu concepte construït i acabat, i no 
es verifica el procés d'execució com a tal, ja que no està a l'abast de la garantia. 
 
Tal com es demostra en l'apartat de fonaments es verifica que hi ha un descens de 
càrregues amb unes tensions que es transmeten per forjats, murs, pilars i fonaments fins 
arribar a la capa resistent del sòl. I això és el que s'audita: l'estat final i l'estabilitat final de 
l‘edifici i no com s’assoleix aquesta estabilitat final, les fases, els recolzaments, els medis 
auxiliars, etc, ni l'estabilitat durant el procés d'execució, ja que el que es pretén es 
verificar, amb la revisió de projecte, l’estabilitat i idoneïtat del fet construït, 
independentment dels processos. Per dir-ho d'una altra manera, aquestes revisions estan 
destinades bàsicament a garantir a l’assegurador de l'edifici, com si d‘un peritatge es 
tractés, en els 10 primers anys de vida, buscant-se que el fet assegurat (que és I‘edifici 
construït i acabat) no tingui sinistres, independentment del procés constructiu, Ia idoneïtat 
de les solucions constructives, el disseny, etc. 
 
Recordem que en aquesta obra els recàlculs han estimat que els valors de les seccions 
constructives són igualment vàlids i no han tingut variacions, fet que ratifica Ia revisió 
estructural. El que sí succeeix és que Ia solució constructiva generalista proposada en el 
projecte -tal com explica l’informe del Dr. Fructuós Mañà, que forma part de les 
al·legacions deixa els fonaments a la vista, aflorant a la superfície, fet que obliga a donar-li 
una solució arquitectònica oportuna ja que afecta als volums d'habitabilitat interiors. 
 
Precisament aquesta solució arquitectònica és la que no està definida en projecte tot i que 
el projectista era coneixedor de la problemàtica. 



 
Així doncs la revisió del projecte vol dir que l'edifici final no caurà, però no entra en si el 
projecte escrit està ben fet de manera pormenoritzada. 
 
A la 6a i 7a al·legació es parla de dos informes realitzats per tres tècnics, els quals 
manifesten que el projecte és suficient, correcte i exacte. Tot plegat es basa en què en les 
obres de rehabilitació sempre hi ha una incertesa inherent, ja que en aquest tipus de 
construccions hi ha fets que es desconeixen i que es van descobrint a mesura que avança 
l'obra. Això és cert i evident en altres aspectes de l'obra però no en el tema que ens ocupa 
ja que si es coneixia l‘estat del terreny i també es coneixia que els fonaments eren 
variables i fins i tot inexistents, ja que VCA accepta que està ben expressat en projecte, 
per tant no pot al·legar ignorància. 
 
Aquests fets concrets i de rellevància (els fonaments variables inexistents i terreny dolent) 
s'han transformat en el projecte en una solució generalista i simplificada que cal 
desenvolupar en obra arquitectònicament, com ha reconegut Fructuós Mañà. 
 
El fet fonamental de tota la justificació de les parts és que es basen en les imprevisions 
pròpies de l‘obra, quan realment tot el que ha anat sortint (fonaments, terreny) ja estava 
previst i contemplat en els estudis previs de projecte i és el que es traspua del nostre 
informe. Es a dir, no hi ha hagut imprevisions ni fets nous. Se sabia que el terreny era 
dolent i inestable en les excavacions, igual que se sabia que la fonamentació era variable i 
nen algun cas inexistent. 
 
Com a conclusió respecte d’aquests informes tècnics, i segons les seves pròpies 
justificacions, entenem que el projecte no és suficient perquè no desenvolupa, amb Ia 
fonamentació proposada de projecte, com quedaran definitivament els fonaments en el 
cas de la pràctica inexistència de fonaments originals, ja que afectaria als volums 
construïts interiors, fet que es coneixia. Entenem que el projecte si és correcte donat que 
no cal fer recàlculs nous, sinó adaptacions i entenem que no és exacte donat que en 
aquesta part de l'obra no hi havia tal incertesa pròpia de les obres de rehabilitació, ja que 
es coneixia la problemàtica del terreny i dels fonaments ja comentada sobradament, sense 
que en projecte s'expliquin les mesures de prevenció estructural i provisionals. 
 
Tal com diu l‘informe del Sr. Avellaneda i Seguí, "aquestes obres s'han de fer 
pautadament, per equips tècnics i empreses especialistes, amb molta prudència i sense 
presses", i aquest és el fet fonamental que el projecte no ha transmès al Director de 
l'execució, sigui qui sigui. 
 
Com ha quedat reconegut el projectista ha gaudit de sobrats i documentats informes 
tècnics previs per preparar el projecte, que Ii van transmetre la sensibilitat que calia tenir 
(com en la majoria de rehabilitacions estructurals) i la cura, a causa de l‘estat del terreny, 
les fissures de |'edifici existent i l'estat variable dels fonaments. Aquesta sensibilitat que 
calia tenir en obra com a punt d'atenció i de risc, ha quedat simplificada i generalitzada en 
una solució constructiva que calia desenvolupar i adaptar a cada cas durant l'obra i que 
donen lloc a diferents solucions arquitectòniques. A més en el projecte no hem pogut 
veure les fases de intercanvis de càrregues, la definició dels recolzaments, la seqüència 
de col·locació, la posada en càrrega del sistema, el seguiment de fissures, etc. I és que 
sovint totes aquestes mesures i operacions delicades (com reconeix l‘informe Avellaneda - 
Seguí) necessiten un estudi més detallat i complex que l‘obra final executada, (és a dir es 
més difícil definir el procés que Ia pròpia execució) i això no està expressat en projecte. 
 
A l'al·legació 8a, punt II es reconeix que el projecte de Valeri si que tenia en compte la 
inexistència de fonamentació, i la resposta a l'al·legació ja esmentada anteriorment és que 
la solució constructiva era generalista, sense solucionar com queden l'estat final dels 
fonaments i el seu tractament (si queden vistos, impermeabilització, etc), ni esmenta les 
mesures de prevenció estructural (puntals, tipus d'excavació, fases, etc). 
 



Tret d'això de manera informativa us fem saber els punts importants o criteris fonamentals 
que cal tenir en compte: 

 
 El càlculs eren correctes, segueixen sent els mateixos, l'edifici esta sotmès a les 

mateixes càrregues i s'arrepenja en el mateix terreny. 
 

 El projecte ha explicat de manera generalista un tema puntual que calia tractar amb 
molta cura tal com deien els informes previs (pel tipus de terreny, fissures en l'edifici i 
fonaments inexistents). Precisament en aquest tema puntual es on hi hagut la 
desgràcia. 

 
 Al agafar la DF diferent al projectista, l'atenció en aquests punts clau s'ha perdut. I és 

que el projecte no ha transmès els punts clau ni les prevencions que li deien els 
informes previs. Es més, al proposar una solució generalista els ha neutralitzat, per 
tant la DF ni ha vigilat les fissures ni ha posat puntals, etc. etc. 

 
 Recordem que sí que és veritat que la DF, al assumir el projecte, assumeix les 

errades i les ha de solucionar segons el transcurs de l'obra. 
 

 Actualment qualsevol DF pot portar un projecte d'un tercer ja que pots disposar de 
coneixements tècnics, recursos apropiats, subcontractacions, etc. tot i que ho ha de 
fer un equip o empreses solvents i contrastades. 

 
Vist l’informe emès el març de 2009 per secretaria, el contingut literal del qual és el 
següent: 
 

En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, en relació amb les al·legacions formulades en data 3.2.09 (registre d’entrada 
número 632) per la mercantil Valeri Consultors Associats, SRL a la provisió de l’Alcaldia 
de data 14.1.09 d’exigència de responsabilitat extracontractual, emet el present informe 
circumscrit a l’al·legació primera, consistent en la prescripció de la culpa extracontractual 
per incompliment de l’article 17.5 LOE, des del moment que, segons l’al·legació, el 
projecte es redactà i es lliurà a la Diputació de Barcelona el juliol de 2006 i la primera 
notificació que es cursà a Valeri Consultors Associats, SRL per aquest Ajuntament  no es 
produí fins el 16.1.09. 
  
A la nostra jurisprudència es troba molt arrelat el principi de la actio nata, que es tradueix 
en què el termini de prescripció es compta des del dia que l’acció pot exercitar-se, en els 
termes de l’article 1969 del Codi Civil (CC). En efecte, quan un dret encara  no existeix, no 
és possible exercitar-lo ni tampoc perdre’l per negligència, puix que la primera condició de 
tota prescripció extintiva és la determinació del seu punt de partida o, el que és el mateix, 
de la actio nata. Altrament, si el termini per reclamar comencés a computar-se abans que 
efectivament pogués exercitar-se el dret a reclamar seria patent la vulneració del dret 
fonamental a la tutela judicial efectiva que consagra l’article 24.1 de la Constitució.  
 
La manifestació del principi de la actio nata pot tenir lloc des de dos punts de vista 
diferents: 
 
a) d’una banda, el termini de prescripció no pot començar a comptar-se fins que l’acció 

no és exercitable; la finalitat de la actio nata, en efecte, és evitar que transcorri el 
termini de prescripció en tant que l’acció no sigui exercitable. 

 
b) d’una altra banda, el principi de la actio nata no té perquè comportar que el termini 

de prescripció comenci a computar-se necessàriament a l’instant en el que l’acció és 
exercitable. No és exacte, doncs, el que declara l’article 1969 CC, baldament la actio 
nata es sustenti en aquest article. 

 



En qualsevol cas, allò vertaderament determinant és el dies a quo o moment a partir del 
qual ha de computar-se el termini de prescripció. En el nostre cas la impossibilitat de dirigir 
les obres un equip tècnic altri que el redactor del projecte, impossibilitat palesada per la 
pròpia Comissió Jurídica Assessora en el seu dictamen, comportà que a partir d’un 
determinat moment les obres esdevinguessin no executables per la mercantil adjudicatària 
de la direcció facultativa, la qual així ho palesà. Observi’s, al respecte, que del propi 
informe tècnic evacuat per APPLUS a la present al·legació se’n conclou que els càlculs del 
projecte eren correctes, per bé que el projecte explicà de manera generalista un tema 
puntual que calia tractar amb molta cura, tal com exigien els informes previs.  Així les 
coses, al adjudicar-se la DF a una persona diferent del projectista l'atenció respecte 
d’aquests punts clau es perdé, puix que el projecte no sabé transmetre les prevencions 
que li deien els informes previs. Es més, al proposar una solució generalista,  neutralitzà 
aquestes prevencions i advertiments, per la qual cosa la DF no vigilà les fissures ni posà 
puntals ni, en fi, prengué les precaucions adients.  
 
És cert que la DF, al assumir el projecte, assumeix també les inexactituds i errades. 
També és cert que actualment qualsevol DF pot portar a terme el projecte d'un tercer ja 
que pot disposar de coneixements tècnics, recursos apropiats, subcontractacions etc. Ara 
bé, queda un reducte de la responsabilitat que, tal com diu la Comissió Jurídica 
Assessora, no es desplaça, i és la responsabilitat derivada del temps esmerçat en les 
subcontractacions tècniques que els agents de l’edificació es veieren obligats a 
encarregar, durant les quals l’obra romangué parada, davant les imprecisions del projecte 
que executaven. Aquesta, i només aquesta, és la responsabilitat extracontractual que 
s’exigeix a Valeri Consultors Associats, SRL. 
 
Per tant, la producció del resultat lesiu no tingué lloc quan el projecte fou lliurat a la 
Diputació de Barcelona, com pretén l’al·legació, sinó quan les obres s’hagueren 
d’interrompre per obtenir, a través de subcontractacions, aquells productes tècnics que 
restituïssin la mínima informació imprescindible per poder executar l’obra sense riscos, 
respecte dels punts clau, altament  sensibles, que el projecte no sabé transmetre. Aquest 
moment ulterior, d’altra banda, necessitava una darrera concreció, la qual en condicions 
normals s’hauria produït al finalitzar les obres, en seu de liquidació d’ambdós contractes 
d’obra i de serveis, a la vista del concepte jurídic unitari que cal donar a tota lesió. En 
efecte, el projecte que s’executava es trobava afectat d’unes determinades omissions 
respecte de les prevencions que li eren exigibles en base als informes previs. Aquestes 
mancances o omissions no permetien formular cap reclamació fins que les obres no es 
trobessin totalment executades, més encara quan els càlculs del projecte eren correctes, 
s’insisteix. Altrament la reclamació hauria esdevingut prematura o s’hauria trencat la unitat 
de la lesió. I diem en condicions normals perquè l’ensulsiada del 21.11.07 precipità aquest 
moment, a partir del qual, per tal que l’Administració pogués individualitzar el dany produït 
ja no li calia esperar a la finalització de les obres, puix que aquesta finalització s’acabava 
de produir de facto: a partir de l’ensulsiada, el projecte esdevingué no executable, com 
també ha palesat la Comissió Jurídica Assessora.  
 
Però a 21.11.07 encara no era possible avaluar la lesió, fins que no es resolgués 
completament el vincle contractual contret amb la contractista de les obres i amb la DF, a 
través del procediment ad hoc. I això com a exigència procedimental indeclinable de la 
pròpia ensulsiada que, com s’ha vist, ha comportat la resolució contractual culpable 
d’ambdós contractistes. I és en la tramitació d’aquest procediment que s’ha pogut 
individualitzar l’import de la lesió, en concret en l’informe tècnic de data 10.2.09 que la xifrà 
en 31.580,69.- €. Abans d’aquest informe tota reclamació hauria esdevingut extemporània 
per prematura. 
 
De l’exposat cal concloure que, en un supòsit com el present, el dies a quo per al còmput 
del termini de prescripció no coincideix necessàriament amb el moment en el que, en 
termes de l’article 1969 CC, les accions poden exercitar-se. Efectivament, si bé és cert 
que el començament del termini per reclamar no pot avançar-se en el temps al moment en 
què l’acció per a reclamar és susceptible de ser exercitada, res no impedeix que l’acció 
hagi sorgit –i, per tant, sigui exercitable- i tanmateix no es vinculi a aquesta circumstància 



l’inici del còmput del termini per a reclamar. En el nostre cas no era prudent que la 
reclamació es formulés abans de la finalització de les obres –per acabament o per 
ensulsiada- tot i que hauria estat possible, i tanmateix el termini de prescripció no hauria 
començat a transcórrer fins a la conclusió de l’eventualitat lesiva i l’estabilització els danys 
causats. En un cas com el que ens ocupa el termini de prescripció no es posposa al 
naixement mateix de l’acció per a reclamar. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Estimar en part les al·legacions formulades per Valeri Consultors 
Associats, SRL, en el sentit de rectificar l’import corresponent a la indemnització que 
haurà de satisfer a l’Administració per l’increment de despeses i afectacions 
econòmiques  conseqüència de la paralització de les obres entre el març i juny de 2007, 
fixant-lo, de conformitat amb l’informe emès en data 10 de febrer de 2008 pel Sr. 
Joaquim Ginesta i Rey, en 31.580,69 €. 
 
SEGON.- Desestimar la resta d’al·legacions formulades per Valeri Consultors 
Associats, SRL, en base al contingut dels informes de secretaria de març de 2009, i de 
LGAI TC, SA, de 6.3.09, els quals s’han transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
TERCER.-  Requerir a Valeri Consultors Associats, SRL, per tal que en els terminis 
establerts a l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària els 
quals se li concretaran en la corresponent notificació, efectuï el pagament en període 
voluntari de la quantitat de 31.580,69 € a les arques municipals, en concepte 
d’indemnització per l’increment de despeses i afectacions econòmiques conseqüència 
de la paralització de les obres  de rehabilitació de l’edifici Odèon 1a fase 1r lot, entre el 
març i juny de 2007. 
 
4.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ I 
SALVAMENT A LES PLATGES DE CANET DE MAR 
 
Atès que com cada any, aquest estiu cal dur a terme el servei de prevenció i salvament 
a les platges de Canet de Mar. 
 
Atès que aquesta Corporació no disposa dels mitjans suficients per dur a terme aquest 
servei de forma directa, essent necessari procedir a incoar el corresponent expedient 
de contractació. 
 
Atès que en data 16 de març de 2009, s’ha emès informe pel Secretari i l’interventor de 
la Corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i vist que de 
conformitat amb aquest, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és la 
l’alcalde, el qual, per Decret núm. 632/2007, de data 3 de juliol, va resoldre delegar la 
competència per a les contractacions sempre que no sigui possible la seva adjudicació 
per procediment negociat en la Junta  de Govern Local. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
procediment obert per a l’adjudicació d’un contracte per a la prestació del servei de 
prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe emès, en data 16 de març de 2009, pel secretari i l’interventor de la 
Corporació, el contingut literal del qual és el següent: 
 



“Marcel·lí Pons i Duat, secretari general de l’Ajuntament de Canet de Mar i Toni Calpe i Jordà, 
interventor municipal, en compliment de l’anterior provisió de l’Alcaldia relativa a la incoació d’un 
expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la prestació del servei de prevenció 
i salvament a les platges del municipi, emeten el següent: 

 INFORME 
 
Primer.- Són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents 
en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o 
subministrament. A efectes d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic (LCSP), els contractes de serveis es divideixen en les categories enumerades a 
l’annex II de l’esmentada Llei. 
 
Segon.- La legislació aplicable és la següent: 
 

- Els articles 10, 19, 22, 42, 93, 94, 122 i següents, 134 i següents, 277 a 285 i Disposició 
Addicional Segona LCSP. 

- El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no contradigui 
l’anterior Llei. 

- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 

 
Tercer.-  Donat el preu d’aquest contracte, el qual puja un import de 225.000,00 euros, dels quals 
31.034,48 euros corresponen a l’IVA, i de conformitat amb la disposició addicional segona LCSP, 
l’òrgan competent per efectuar aquesta contractació serà l’Alcalde de la Corporació, ja que el seu 
import no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantitat 
de 6.000.000 euros, ni es tracta tampoc d’una contractació plurianyal que superi els anteriors 
imports. Si bé, res no impedeix que l’alcalde delegui aquesta competència en la Junta de Govern 
Local. 
 
Quart.- Per altra banda, donades les seves característiques i el valor del servei, es considera que 
el procediment més adequat per a la seva adjudicació és el procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació. 
 
En el procediment obert tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa 
tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 
 
Cinquè.- Examinat el Plec de clàusules administratives particulars es constata que s'adequa a la 
normativa vigent en matèria de contractació local.  
 
Sisè.- Existeix consignació pressupostària suficient en la partida núm. 81 41300 22701 del 
pressupost ordinari per a l’any 2009. L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici 
econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu. 
Atesa la seva plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, queda 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
Conclusió  
 
Han quedat degudament justificades la motivació i l'adequació a la normativa que permet la 
contractació mitjançant procediment obert, i es pot seguir la tramitació de l'expedient de 
contractació i la licitació.” 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa a la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), així com al Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no contradigui la LCSP i a 
la resta de disposicions legals vigents, de conformitat amb la proposta de la tinenta 
d’alcalde de Benestar Social, Sanitat i Feste Populars, s’acorda per unanimitat: 



 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i particulars i de prescripcions 
tècniques per a la contractació mitjançant procediment obert el servei de prevenció i 
salvament a les platges de Canet de Mar. 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL 
SERVEI DE SALVAMENT A LES PLATGES DE CANET DE MAR DURANT LA 
TEMPORADA D’ESTIU 

I. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I NATURALESA. 
 
1. El present contracte té per objecte la prestació del servei de salvament a les platges 
de Canet de Mar durant la temporada d’estiu, el qual conforma el seu règim jurídic, 
juntament amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP) i 
el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot el que no s’oposi 
a la primera.  
 
2. Formarà part del contracte, ultra el present PCAP, la proposició del licitador que 
resulti adjudicatari, per bé que les millores, variables o alternatives sobre l’explotació del 
servei que hagi proposat en ella només en formaran part si són admeses expressament 
en l’adjudicació. El procediment d’adjudicació serà l’obert. 
 
3. El present contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de serveis, d’acord amb 
la delimitació dels tipus contractuals que efectua l’article 5.1 LCSP.  
 
4. El codi de classificació CPA-2002 és 92.72.11, i el codi de classificació CPV és 
92332000-7. 

 
II. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, TERMINI I REVISIÓ DE PREUS. 
 
1. El tipus de licitació es fixa en 225.000,00 €, dels quals 31.034,48 euros corresponen 
a l’IVA, per als 2 anys inicials de la prestació del servei i la seva possible pròrroga per 
un any més. L'aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen del 
present contracte estan recollides en la partida número 81 41300 22701 del pressupost 
municipal per a l’any 2009. L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici 
econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva 
plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, queda 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 

2. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament i a tots el efectes 
l’IVA que haurà de suportar l’Administració i els altres tributs o impostos que els siguin 
d'aplicació segons les disposicions vigents. L’IVA, en tot cas, s’indicarà com a partida 
independent. 
 
3. Aquest contracte tindrà una duració inicial de dos anys, durant la temporada d’estiu, 
per bé que podrà ser prorrogat per 1 any més, si alguna de les parts ho sol·licita i l’altra 
ho accepta de forma expressa abans del seu venciment, respectant sempre el límit 
màxim de duració acumulada de sis anys. La temporada d’estiu de l’any 2009 
comprendrà des del 15 de juny al 13 de setembre i la del 2010 comprendrà des del 14 
de juny al 12 de setembre. 



 
4. El preu del present contracte es revisarà després del seu primer any de vigència, i 
així successivament, sempre d’acord amb l’índex estatal de preus al consum, publicat 
per l’Institut Nacional d’Estadística a 31 de desembre. No s’admetrà cap altra fórmula 
de revisió de preus. 
 
5. El preu del contracte s’abonarà, prèvia presentació de la corresponent factura, la qual 
haurà de reunir els requisits establerts pel Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, 
regulador de les obligacions de facturació, una vegada finalitzada la temporada d’estiu 
de cada any.  
 
6. Els contractistes amb dret de cobrament davant l’Administració poden transmetre’l en 
els termes de l’article 201 LCSP. La demora en el pagament superior als seixanta dies 
següents a la data d’expedició de la factura, donarà lloc als efectes previstos a l’article 
200.4 LCSP.  
 
III. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
Per contractar amb l’Administració s’haurà de disposar de la classificació empresarial 
en el grup U-7 i en la categoria a) dels articles  37 i 38 RGLCAP.  
 
IV. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, PRERROGATIVES I JURISDICCIÓ 
 
1. L'òrgan de contractació és la junta de govern local de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
per delegació de l’alcalde, efectuada mitjançant Decret núm. 632/2007, de data 3 de 
juliol de 2007. 
 
2. L’òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la normativa vigent, les 
prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compliment, 
modificar-lo per raons d'interès públic i acordar la seva resolució i els efectes d'aquesta. 
3. L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les 
controvèrsies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb 
expressa submissió als Jutjats de la província de Barcelona i al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
V. CAPACITAT PER CONTRACTAR.  
 
1. Estan capacitades per poder contractar amb l’Ajuntament les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin la 
solvència econòmica, financera i tècnica en els termes dels articles 63 a 71 LCSP i no 
incorrin en cap de les prohibicions per contractar de l’article 49 LCSP. També poden 
presentar propostes les unions temporals d'empreses de conformitat amb l'article 48 
LCSP. Cada empresa de les que compon l'agrupació ha d'acreditar la capacitat d'obrar i 
la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la 
documentació ressenyada a les clàusules següents del present plec; en aquest cas 
hauran d’indicar, en un document privat, el nom i les circumstàncies de les empreses 
participants, la proporció de cada una d'elles i la persona o entitat que, durant la 
vigència del contracte els representarà de cara a l’Administració i que assumeixen el 
compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (article 24 del RGLCAP). 
Aquest document haurà d'estar signat pels representants de cada una de les empreses 
components de la Unió. 
 



2. L'activitat del licitador ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, segons 
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una 
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. 
 
3. La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense 
condicions de les clàusules d'aquest PCAP i la declaració responsable que reuneix 
totes les condicions exigides per contractar amb l'Administració. 
 
VI. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
1. Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i, en els termes de l’article 
129.3 LCSP, no es podrà subscriure cap proposta en nom d’una unió temporal 
d’empresaris si ja s’ha presentat individualment o si es forma part d’una altra unió 
temporal que concorri a la licitació. L’incompliment d’aquest principi donarà lloc 
automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi presentat. 

 
2. Les proposicions hauran de ser presentades al registre general de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, de les 9 a les 14 hores, durant el termini de 15 dies naturals comptats 
des de la publicació de l’anunci de licitació al DOGC. Si el termini de presentació de 
proposicions s’escau en dissabte o dia festiu, s’ajornarà fins al primer dia hàbil següent. 
Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar.  
 
3. Quan les propostes s’enviïn per correu el proponent haurà de justificar, amb el 
resguard corresponent, la data de lliurament a l'oficina de correus i comunicar a l’òrgan 
de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic 
el mateix dia. En cas contrari no s’admetrà la proposta si l’òrgan de contractació la rep 
després de la data de finalització del termini de presentació de proposicions. Fins i tot 
així, si transcorreguts 10 dies naturals des del termini de presentació de proposicions 
no s’hagués rebut encara  la proposta, aquesta no serà admesa, d’acord amb l’article 
80 RGLCAP.   
 
4. Les proposicions constaran de tres sobres amb la rúbrica i contingut documental 
següents: 
 
SOBRE A.- Portarà la menció "Documentació administrativa", amb la signatura del 
licitador o persona que el representi, i haurà de contenir la següent documentació: 
 
1) Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La capacitat d'obrar de l’empresari persona 
jurídica s'acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas, 
inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible. Altrament 
s’acreditarà mitjançant l'escriptura, document de constitució, estatuts o acte fundacional 
en el qual constin les normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, 
en el corresponent registre oficial. Les persones jurídiques hauran de justificar que 
l’objecte social de l’entitat comprèn el desenvolupament de totes les activitats que 
constitueixen l’objecte del contracte al que concorren. L’acreditació es realitzarà 
mitjançant presentació dels estatuts socials inscrits en el Registre mercantil o en aquell 
altre registre oficial que correspongui en funció del tipus d’entitat social. La capacitat 
d'obrar de les empreses no espanyoles d'estats membres de la Comunitat Europea o 
signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà mitjançant la 
inscripció en els registres o presentació de les certificacions que s'indiquen a l'annex I 
del RGLCAP, en funció dels diferents contractes. La capacitat d'obrar d’altres empreses 
estrangeres s'acreditarà mitjançant informe emès per la Missió Diplomàtica Permanent 



o Oficina Consular d'Espanya de l’estat del domicili social de l'empresa. En l’informe s’hi 
farà constar que l’empresa en qüestió figura inscrita en el Registre local professional, 
comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actua normalment en el tràfic econòmic 
local en l'àmbit de les activitats a les que s'estén l'objecte del contracte. En aquests 
supòsit, a més, s’haurà d'adjuntar un informe de la Missió Diplomàtica Permanent 
d'Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior del Ministeri d'Economia 
sobre la condició de l'Estat signatari de l'Acord sobre Contractació Pública de 
l'Organització Mundial del Comerç. La capacitat d’obrar de l’empresari persona física 
s’acreditarà amb el Document Nacional d’identitat i, en el seu cas, l'escriptura 
d'apoderament degudament legalitzada.  
 
2) Capacitat per a contractar.- Els licitadors no hauran d’estar incursos en cap de les 
causes de  prohibició de contractar establertes a l’article 49 LCSP en la data de 
conclusió del termini de presentació de proposicions. Tampoc hauran d’estar incursos 
en aquesta situació quan es procedeixi a l’adjudicació definitiva del contracte ni 
posteriorment, durant tota la seva vigència. La prohibició per contractar sobrevinguda 
es considerarà un incompliment d’obligacions contractuals essencials i donarà lloc a la 
resolució del contracte per causa imputable al contractista, en els termes de l’article 
206.g) LCSP. S’acreditarà aportant una declaració responsable del licitador en la que 
es deixi constància d’aquest requisit. Aquesta declaració comprendrà expressament la 
circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries i de 
les quotes a la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. La prova 
d'aquesta circumstància es podrà fer per qualsevol dels mitjans assenyalats a l'article 
62.1 del LCSP. En el cas de resultar adjudicataris provisionals, els licitadors hauran 
d'acreditar, en el termini de 15 dies hàbils comptats des del següent a aquell en el que 
es publiqui l’adjudicació provisional en un diari oficial, les circumstàncies anteriors 
mitjançant els certificats oportuns expedits per l’òrgan competent. L’acreditació de 
disposar de les dades relatives a personalitat jurídica i capacitat d’obrar es podrà 
realitzar mitjançant la certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades. 
 
3) Representació.- Les persones que compareguin en nom d’altri hauran de presentar 
un apoderament. Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit 
al Registre Mercantil llevat que, de conformitat amb l'article 94.1.5 del Reglament del 
Registre Mercantil, es tracti d'un poder per acte concret. 
 
4) IAE.- El document que acrediti que el licitador està donat d’alta en l’impost sobre 
activitats econòmiques, en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, si s’escau. 
 
5) Solvència econòmica financera i tècnica i professional: la justificació de les 
solvències econòmica i financera i tècnica i professional, s’efectuarà a través de 
document que acrediti haver obtingut la  corresponent classificació en el grup U-7 i en la 
categoria A dels articles 37 i 38 RGLCAP. Per als empresaris no espanyols d’Estats 
membres de la Comunitat Europea serà suficient l’acreditació de la seva solvència 
econòmica i financera a través de qualsevol dels mitjans previstos a l’article 64 LCSP, i  
la tècnica o professional a través de qualsevol dels previstos a l’article del 67. 
 
6) Fiança.- El resguard acreditatiu d’haver constituït una garantia provisional a la caixa 
de la corporació de 5.818,97.- €, equivalent al 3% del pressupost del contracte, exclòs 
l'impost sobre el valor afegit (IVA), que assegurarà el manteniment de l’oferta fins a 
l’adjudicació provisional del contracte i, en el cas de l’adjudicatari provisional, també de 
les obligacions que li imposa l’article 135.4, segon paràgraf LCSP. Aquesta garantia es 
pot constituir per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 91.3 LCSP i en els articles 



56 a 58 del RGLCAP. En les unions temporals d'empreses s'estarà a allò disposat a 
l'art. 61.1.b) del RGLCAP. La garantia provisional s’extingirà automàticament i serà 
retornada als licitadors immediatament després de l’adjudicació definitiva del contracte. 
En tot cas, la garantia serà retinguda a l’adjudicatari fins que procedeixi a la constitució 
de la garantia definitiva, i incautada a les empreses que retirin injustificadament la seva 
proposició abans de l’adjudicació. L’adjudicatari podrà aplicar l’import de la garantia 
provisional a la definitiva o procedir a una nova constitució d’aquesta última, en aquest 
cas la garantia provisional es cancel·larà simultàniament a la constitució de la definitiva. 
 
7) Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de 
renúncia del fur que els podés correspondre i de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa 
o indirecta es podessin produir per raó del contracte. 
 
Els documents inclosos en cada sobre hauran de ser originals o còpies degudament 
autenticades conforme a la legislació vigent. 
 
Les empreses o licitadors individuals podran aportar el certificat d’inscripció en el 
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i 
Finances, Rambla Catalunya, 19-21 - 08007 Barcelona), juntament amb una declaració 
responsable de la vigència de les dades que inclou. La presentació d’aquest certificat 
eximeix al licitador del lliurament material que acredita la personalitat jurídica, la 
capacitat per contractar d’acord amb el que disposa l’article 49 LCSP, el compliment de 
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, la representació i la classificació 
empresarial, segons es preveu a l’article 1.4 del Decret 323/1998, d’1 de desembre, de 
creació del Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (documents 1.1, 1.2, 
1.4 i 1.5) 
 
SOBRE B.- Portarà la menció "Memòria Tècnica", amb la signatura del licitador o persona 
que el representi, que inclourà com a mínim els extrems següents: 
 

 Dades bàsiques relatives a la descripció del servei, la seva planificació i la 
forma concreta de la prestació. 

 
 Descripció expressa i detallada dels mitjans materials necessaris (equips, 

eines, mobiliari etc.) que els licitadors es comprometen a adscriure al servei 
cas d’esdevenir adjudicataris, deixant constància de la totalitat del material 
que considerin necessari adscriure, acompanyant una memòria descriptiva 
de les seves característiques tècniques i aportant, en el seu cas, justificants 
de la data de compra de cada element, anteriors propietaris, estat d’ús, 
fotografia i, en general, totes aquelles dades que permetin obtenir una 
màxima informació respecte de l’amortització del material ofert, el seu 
finançament, els consums de funcionament, les reparacions, el 
manteniment, la neteja i les assegurances.  

  
 Relació numèrica de la dotació de personal que es destinarà a la prestació 

del servei,  amb la seva distribució per categories i per sectors de treball. 
 
 Millores que, sense incrementar el tipus màxim de licitació, els licitadors 

estimin convenient oferir. 
 

 Tots aquells extrems que es requereixen al llarg de l’articulat del present 
plec. 



 
 Dispositius organitzatius àgils per a la planificació operativa que permetin, 

en el temps més breu de resposta possible, ajustar les tasques a la 
realització de les necessitats del moment, en especial les de salvament.  

 
 Descomposició i descripció dels preus. Tots els treballs, mitjans auxiliars, 

personals i materials que siguin necessaris per a la correcta prestació del 
servei, es consideraran inclosos en el preu del contracte. Les despeses 
generals no superaran el 13% del pressupost d’execució material, i el 
percentatge en concepte de benefici industrial es fixa en un màxim del 6% 
sobre el mateix pressupost. El preu cert resultant després de l’aplicació de 
les despeses generals i el benefici industrial sobre els preus unitaris, es farà 
constar sense aplicar-li l’IVA. Aquest concepte es reflectirà a part. 

 
SOBRE C.- Portarà la menció "Oferta econòmica", amb la signatura del licitador o 
persona que el representi, que contindrà l’oferta econòmica que s’ajustarà al següent 
model::  
 

"En/Na.............................. amb domicili a ............ carrer............. núm. .........., amb 
DNI núm. ........... major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa 
.................. amb domicili a ......................... carrer .................. núm. ........ i fax 
núm..............), una vegada assabentat/da de les condicions exigides per optar a 
l'adjudicació del procediment obert per a la contractació del servei de prevenció i 
salvament a les platges de Canet de Mar durant la temporada d’estiu, declara sota 
la seva responsabilitat que es compromet a prestar el servei de conformitat amb el 
plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques pel preu de 
________.- € (A), més l’IVA, que ascendeix a _________.- € (B), això és, pel preu 
cert i global de __________.- € (A+B).  
 
Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes les 
condicions exigides per contractar amb l'administració, i no incorre en cap causa de 
prohibició per contractar de les previstes a l’article 49 LCSP. Lloc, data i signatura del 
licitador." 

 
VII. MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE PROPOSICIONS I 
ADMISSIÓ DE MILLORES I VARIANTS. 

 
1. La mesa de contractació, presidida per l'alcalde o regidor en qui delegui, s’integrarà per 
quatre vocals, entre els quals han de figurar necessàriament el secretari i l’interventor 
municipals. Actuarà com a secretària, la funcionària responsable del negociat de 
contractació. 
 
2. Als efectes de qualificació de documents administratius la mesa es reunirà a la sala 
de juntes de l’Ajuntament de Canet de Mar el dia següent hàbil al de l’acabament del 
període de presentació de proposicions. Si el dia assenyalat s’escaigués en dissabte, 
es traslladaria al primer dia hàbil següent. El president ordenarà l’obertura dels sobres 
A, del que se n’aixecarà la corresponent acta prèvia de qualificació de la documentació 
per la secretària de la mesa.  
 
3. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació dels 
sobres A presentats pels licitador, els concedirà un termini de tres dies hàbils per 
corregir-les o esmenar-les davant la pròpia mesa de contractació; la concessió d’aquest 



termini, així com la concreció dels defectes o omissions esmenables, ultra fer-se públic 
en el tauler d’anuncis municipal, es comunicarà: 
 

a) verbalment als licitadors presents a l’acte d’obertura de les proposicions 
al que es refereix l’apartat següent; 

 
b) als licitadors que es posessin en contacte amb el servei de contractació 

de Secretaria durant tot el termini d’esmena;  
 
c) al licitador interessat, per fax, si aquest constés en la seva proposició. 

 
4. La mesa, una vegada qualificada la documentació, i sense perjudici que s’esmenin o 
no pels licitadors interessats els eventuals defectes o omissions en la documentació 
presentada, procedirà, a les 13 hores del mateix dia, a l’obertura dels sobres B, en acte 
públic. El president manifestarà el resultat de la qualificació dels documents amb 
expressió de les proposicions admeses, les rebutjades i les seves causes, així com dels 
defectes o omissions, en els termes de l’apartat anterior.  
 
5. Abans de començar l'acte públic en què s'obrin les ofertes econòmiques s'ha de 
donar lectura a la valoració de la aspectes tècnics de les proposicions a què es refereix 
la documentació continguda al sobre B. 
 
VIII. CRITERIS I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

 
1. Els criteris de valoració que es recullen per ordre decreixent d'importància i 
ponderació són: 

 
a) Oferta econòmica: el preu de licitació podrà ser millorat a la baixa, atribuint-

se una puntuació de fins 50 punts. L'oferta econòmica s'avaluarà 
quantitativament en funció del seu percentatge de baixa respecte del 
pressupost de licitació, rebent la màxima puntuació aquella - o aquelles 
ofertes - la baixa de la qual, en percentatge, sigui igual a la mitja aritmètica 
de les baixes, també en percentatge, de totes les ofertes admeses, 
augmentada en cinc punts; la puntuació d'aquelles ofertes el percentatge de 
baixa de les quals difereixi, en més o en menys, de la baixa més cinc punts, 
anirà descendent linealment. Es puntuaran en zero punts aquelles ofertes la 
baixa de les quals sigui igual o superior a la mitja aritmètica de les baixes, 
en percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en deu punts.   

 
b) Qualitat de la memòria tècnica: 30 punts. Es puntuarà la planificació del 

servei i la seva forma de prestació, els dispositius per a la planificació 
operativa i les eventuals millores ofertes que siguin acceptades, sense 
alterar el preu de licitació. 

 
c) La plantilla de personal adscrit a la prestació del servei, distribuït per 

categories i sectors de treball: 10 punts. 
 

d) El material que es destinarà a la prestació del servei (equips, eines, etc.): 
10 punts 

 
2. La puntuació màxima serà de 100 punts. La mesa de contractació estudiarà les 
proposicions presentades que hagin estat admeses i sol·licitarà els informes tècnics 



corresponents, reunint-se les vegades que sigui necessari, i efectuarà una proposta 
d’adjudicació en favor del licitador que hagi obtingut la major puntuació. 
 
3. La mesa de contractació només podrà declarar desert el procediment obert quan cap 
de les proposicions presentades no compleixi els requisits legalment exigibles, motivant, 
en tot cas, la seva exclusió.  
 
4. Les propostes presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense 
obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades en el seu expedient. Una 
vegada ferm l’acte administratiu d’adjudicació del contacte les proposicions quedarà a 
disposició dels interessats, excepte la de l’adjudicatari. 
 
IX. GARANTIA DEFINITIVA 
 
1. La garantia definitiva, que constituirà obligatòriament l’adjudicatari, ascendirà al 5% de 
l’import de l’adjudicació, exclòs l’IVA, i es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o 
privats, mitjançant aval bancari o assegurança de caució, tot això amb les condicions i 
requisits establerts als articles 35 i 36 LCSP. 
 
2. En els termes de l’article 205.2 LCSP es fixa un termini de garantia de tres mesos a 
comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de conformitat 
es subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la total realització de l’objecte del 
contracte 
 
3. En els termes de l’article 90.2 LCSP, una vegada aprovada la liquidació del contracte i 
transcorregut el termini de garantia, si no fossin exigibles responsabilitats, es retornarà la 
garantia definitiva o es  cancel·larà l’aval o assegurança de caució, a petició de 
l’interessat.   
 
X. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA 
 
1. En els termes dels articles 145.2 i 135.3 LCSP, l’òrgan de contractació dictarà 
resolució motivada d’adjudicació provisional del contracte en el termini de tres mesos a 
comptar des de l’obertura de les proposicions, la qual es comunicarà als licitadors i es 
publicarà al perfil de contractant de l’òrgan de contractació. Si els interessats ho 
sol·liciten, se’ls informarà, en un termini màxim de cinc dies a partir de la recepció de la 
corresponent petició, dels motius del rebuig de llur proposició i de les característiques 
de la proposició de l’adjudicatari que fossin determinants per a l’adjudicació al seu favor. 
Aquesta petició l’hauran de formular els interessats en el termini dels tres dies naturals 
següents al de la recepció de la corresponent notificació de l’acord d’adjudicació 
provisional. 
 
2. A l’adjudicatari provisional se li concedirà un termini de quinze dies hàbils per 
presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a constituir la 
garantia definitiva. 
 
3. L’adjudicació provisional s’elevarà a definitiva dins dels 10 dies hàbils següents a 
aquell en el que expiri el termini assenyalat a l’apartat anterior, sempre que l’adjudicatari 
provisional hagués acomplert la totalitat dels requisits que li siguin exigibles. Altrament, 
quan no procedeixi l’adjudicació definitiva, per no complir l’adjudicatari provisional amb 
les seves obligacions, l’Administració podrà efectuar una nova adjudicació provisional al 



licitador o licitadors següents a aquell, per l’ordre en el que haguessin quedat 
classificades llurs ofertes, sempre que això fos possible i que el nou adjudicatari hagués 
prestat la seva conformitat, concedint-se-li  a l’efecte un termini de 10 dies hàbils per al 
compliment de l’assenyalat a l’apartat anterior. El mateix procediment podrà seguir-se 
quan es tracti de continuar l’execució d’un contracte ja iniciat i que hagués estat declarat 
desert. 
  
4. D’acord amb la disposició addicional sisena LCSP, tindran preferència en 
l’adjudicació les proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre, quan la 
seva activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte i figurin inscrites en el 
registre oficial corresponent, sempre que les seves proposicions igualin les més 
avantatjoses des del punt de vista dels criteris que han servit de base a l’adjudicació.  
 
XI. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’Ajuntament i el concessionari hauran de formalitzar el contracte en document 
administratiu dins del termini dels deu dies hàbils a comptar des del següent al de la 
notificació de l’adjudicació definitiva, constituint aquest document títol suficient per 
accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, a petició del concessionari i al seu 
càrrec, podrà elevar-se a escriptura pública l’esmentat contracte. El concessionari, a 
més del contracte, haurà de signar el plec de clàusules administratives particulars i el de 
condicions tècniques. 
 
XII. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
 
1. Seran a càrrec del contractista les següents obligacions: 

 

a) Satisfer l’import dels anuncis de la convocatòria de licitació, fins a 1.000 €. 

b) El compliment de la normativa i les disposicions aplicables en matèria laboral, de 
seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. 

c) La prestació del servei en les condicions fixades en el present plec de clàusules i en 
la proposta presentada pel contractista. 

d) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i 
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es 
dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

e) L’espai de cobertura serà la platja del Cavaió i la platja de Canet. 

f) L’horari de prestació del servei serà de 10 h a les 18 h a excepció de la platja de 
Canet, zona de davant de l’estació de Renfe, en la que l’horari de prestació serà de 
10 h a 19 h. Durant tot aquest horari el servei haurà d’estar operatiu. 

g) El contractista haurà de fer-se càrrec del material de megafonia. 

 
2. El contractista facilitarà en tot moment la documentació requerida per l’Ajuntament a 
l'objecte de comprovar la plena legalitat de l'empresa en l'ordre fiscal, laboral o 
administratiu. 

 
3. El contractista contractarà una assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers d’una quantia mínima de 150.000 €, responent de tota indemnització civil de 



danys i perjudicis per accidents que ocasionin els operaris i els instruments de treball 
utilitzats pels serveis, sense perjudici dels drets que els assisteixin davant dels autors dels 
fets o les companyies d'assegurances dels riscs. 
 
4. El contractista haurà de prestar el servei ininterrompudament, amb precisió i 
seguretat i en la forma prevista en aquest plec, sotmetent-se a les instruccions que dicti 
l'Ajuntament, davant del qual serà responsable per les faltes que cometin els seus 
treballadors i empleats amb motiu de la prestació defectuosa del servei, per manca de 
netedat, decòrum, descortesia o mal tracte als ciutadans en general, sense perjudici de 
les sancions contractuals que es poguessin imposar. L’Ajuntament ostentarà el dret 
d’ordenar al contractista la separació del servei de qualsevol treballador que, amb el 
seu comportament, justifiqués l’adopció d’aquesta mesura, prèvia instrucció del 
corresponent expedient contradictori. 
 
5. Quan en l’execució del contracte fos necessari modificar la prestació del servei 
contractat introduint noves prestacions, material o equip que no figuri en el pressupost, 
els serveis municipals elaboraran la proposta de nous preus basant-se en allò que 
resulti d’aplicació en la descomposició dels preus unitaris que conformen el pressupost 
del contracte i la proposició que hagués presentat el contractista i, en qualsevol cas. 
L’òrgan de contractació aprovarà els nous preus, que quedaran incorporats a tots els 
efectes en el quadre de preus del pressupost que va servir de base al contracte. En tot 
cas seran aplicables els articles 194, 195, 202 i 284.c) de la LCSP. Cada vegada que 
es modifiquin les condicions contractuals el contractista romandrà obligat a 
l’actualització del programa de treball.  
 
6. El contractista nomenarà un encarregat del servei, amb capacitat decisòria, que serà 
l’interlocutor del mateix amb l’Ajuntament, a l’objecte de controlar la bona marxa del 
servei. Al mateix temps lliurarà el resum diari dels treballs realitzats i de les incidències 
hagudes. Totes les indicacions respecte al que l’Ajuntament cregui necessari, seran 
adreçades al representant de l’empresa adjudicatària, sens perjudici de poder-les 
adreçar directament a la Direcció de la mateixa. 
 
7. En cas de vaga el contractista haurà de comunicar la notificació de l'inici de vaga a 
l'Ajuntament en el mateix dia o el següent a aquell en què els treballadors li hagin 
comunicat. Igualment té l'obligació de remetre immediatament còpia de l'Ordre de 
l'Administració competent en la qual es fixin els serveis mínims.  
 
8. El contractista haurà de disposar de tot el personal necessari per a garantir la 
correcta prestació del servei, que serà l’expressat en la seva oferta, no podent 
modificar el nombre d’operaris ni l’organització del personal adscrit al servei sense 
l’expressa autorització escrita de l’Ajuntament.  
 
9. Seran a càrrec del contractista les despeses i impostos dels anuncis de licitació fins 
a un màxim de 1.000 €, assumint totes les altres obligacions que es derivin de 
disposicions legals aplicables. 
 
10. En el supòsit d’incompliment dels deures i obligacions assumides per l’empresa 
contractista, l’Ajuntament podrà requerir-lo al compliment del contracte, amb imposició 
de sancions, o acordar la seva resolució. 

 XIII. PRESTACIÓ DEL SERVEI 

  



1. La prestació del servei comportarà les següents tasques: 
 

a) la vigilància, salvament i socorrisme durant el termini d’execució del contracte 
en tota la zona de les platges Cavaió i Canet. A aquest efecte, es duran a terme 
passejades constants pel trencant de les aigües. 

 
b) dur a terme els serveis socials vinculats a l’activitat de platges: 
 

- Ajut a discapacitats 
- Ajut a nens perduts (lliurament de polseres identificatives) 
- Ajut a persones amb mobilitat reduïda 

 
c) servei de transport sanitari mitjançant un vehicle de suport vital bàsic realitzant 

les evacuacions dels ferits que requereixin trasllat hospitalari. 
 

2. El contracte s’executarà amb subjecció a les seves clàusules i de conformitat amb la 
documentació presentada pel contractista en la seva plica. 
 
3. El contractista haurà de destinar a la prestació del servei personal degudament 
qualificat, el qual haurà d’haver superat els corresponents cursos homologats de 
formació (socorrisme, socorrisme aquàtic, auxiliar de transport sanitari...) segons el 
tipus d’activitat a la que estiguin adscrits. Així mateix, hauran de disposar d’aquelles 
altres titulacions específiques que exigeixi la correcta prestació del servei. 

 
XIV. MATERIAL APORTAT PER L’AJUNTAMENT. 

 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar cedirà al contractista l’ús del material que tot seguit es 
detalla, per tal que el destini a la prestació del servei: 
 
- 1 lloc de socors 
- 2 torres d’intervenció immediata 
- 1 embarcació tipus “C” 
- 1 motor d’embarcació tipus “C” 
- 3 llaunes de rescat 
- 2 tubs de rescat 
- 4 cèrcols salvavides 
- 6 caps de remolc 
- 1 llitera fixa 
- 1 llitera cullera 
- 2 lliteres portàtils 
- 1 taulell espinal flotant 
- 1 immobilitzador taulell espinal flotant 
- 1 joc de collars cervicals 
- 2 farmacioles socorristes 
- 1 ressuscitador manual 
- 1 equip d’oxigenoteràpia 
- 1 fèrul·la inflable 
- 2 prismàtics 
- 1 vehicle 4 x 4 
 

2. Tot aquest material serà custodiat pel contractista durant tot el termini d’execució del 
contracte fent-se càrrec del seu emmagatzematge, i en finalitzar aquest, el retornarà a 
l’Ajuntament en les mateixes condicionats que li ha estat cedit. 



 
3. Pel que fa al lloc de socors, l’Ajuntament s’encarregarà del seu emmagatzematge, 
instal·lació, desmuntatge de la instal·lació i manteniment. 
 
4. Pel que fa al vehicle 4 x 4, l’Ajuntament s’encarregarà de mantenir en regla i vigent la 
documentació  i/o permisos necessaris. 
 
5. Pel que fa a l’embarcació tipus “C”, l’Ajuntament s’encarregarà de mantenir en regla i 
vigent la documentació i/o permisos necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de navegació. 
 
6. La resta de material que sigui necessari per a la correcta prestació del servei, serà 
aportat pel contractista. 

 XV. INFRACCIONS. 

1. Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament de 
les seves activitats seran sancionats conforme al que disposa aquest plec, qualificant-se 
les infraccions de lleus, greus i molt greus. 
  
2. Infraccions lleus. Es qualifiquen de lleus les infraccions imputables al contractista que 
impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del 
contracte sense incórrer en un incompliment directe de qualsevol de les seves clàusules. 
En tot cas, es consideraran faltes lleus: 
 

a) la manca de netedat en el personal i en el material afecte al servei. 
b) la manca de puntualitat o retard respecte a l'horari previst. 
c) l'endarreriment en el compliment de les obligacions del contractista. 
d) la realització dels treballs de manera defectuosa. 
e) la dotació insuficient dels equips de treball, personal i material. 
f) tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles. 
g) la interrupció justificada del servei sense avisar a la Policia Local durant un 

dia. 
h) paralitzacions o interrupcions en la prestació dels serveis. 
i) no utilització dels mitjans personals i materials ofertats. 
j) totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus.  

 
3. Infraccions greus. Es qualifiquen de greus les infraccions imputables al contractista que 
impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del 
contracte incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del present 
Plec. En tot cas, es consideren faltes greus: 
 

a) la reiteració d'actes que donin lloc a sancions lleus. 
b) les ofenses del personal als usuaris o ciutadans en general. 
c) La desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals.  
d) la no prestació durant més d’un dia del servei previst en el contracte, sempre 

que hagi estat requerit per la Policia Local. 
e) l’incompliment durant un mes de les obligacions laborals o de la seguretat 

social. 
f) la introducció sense autorització de modificacions en el serveis. 
g) el retard reiterat en la prestació del servei. 
h) la prestació irregular i reiterada del servei. 

 



4. Infraccions molt greus. Es qualifica de molt greu tota pertorbació del servei que posi 
en perill la seva gestió adequada o lesioni els interessos dels ciutadans. Les infraccions 
de qualsevol dels preceptes de la LCSP i del RGLCAP que no tinguin altra consideració 
en el present plec es consideraran sempre molts greus.  

 XVI. PENALITATS PER INCOMPLIMENT. 

1. Les infraccions seran penalitzades conforme a la seva qualificació: 
 

- Les infraccions lleus, fins a 600.- €. 
- Les infraccions greus, de 601 fins a 3.000.- €. 
- Les infraccions molt greus, de 3.001.- € fins el 10 per 100 del pressupost del 

contracte.  
 
2. Serà competent per a la imposició de la sanció l'Alcalde. En el procediment es 
garantirà l'audiència al contractista. La imposició de sancions o incautació de garantia 
no alliberen el contractista d'indemnitzar l'Ajuntament dels danys i perjudicis que 
ocasioni l'incompliment. 
  
 XVII. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
1. Quan com a conseqüència de les modificacions del contracte de serveis acordades 
conforme a allò que estableix l’article 202 de la LCSP, es produeixi augment, reducció o 
supressió de les unitats d’equips a mantenir o la substitució d’uns per altres, sempre 
que aquests estiguin continguts en el contracte, aquestes modificacions seran 
obligatòries per al contractista, sense que tingui cap dret, en cas de supressió o 
reducció d’unitats o classes d’equips, a reclamar indemnitzacions per a aquestes 
causes, sempre que no es trobin en els casos previstos a la lletra c) de l’article 284 de 
la LCSP. 
 
2. Quan com a conseqüència d’una modificació del contracte, experimenti variació el 
preu d’aquest, de conformitat amb el que disposa l’article 87.3 de la LCSP, haurà de 
reajustar-se la garantia, per tal que guardi la deguda proporció amb el nou preu 
modificat, en el termini de 15 dies comptats des de la data en la que es notifiqui a 
l’empresari l’acord de modificació. A aquests efectes no es consideraran les variacions 
del preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat 
amb el previst al capítol II del Títol III del Llibre I de la LCSP. 
 
 XVIII. PENALITATS PER DEMORA 
 
1. Quan el contractista, per causes imputables a ell, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció 
prevista a l’article 196.4 de la LCSP. 
 
2. Cada cop que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
3. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incomplet l’execució 
parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar, 
indistintament, per al seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 
anteriorment. 



 
4. Quan el contractista hagués incomplet l’adscripció a l’execució del contracte de 
mitjans personals o materials suficients per a això, s’imposaran penalitats en la 
proporció de, com a màxim, un 10% del preu del contracte. 
 
5. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, que serà 
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, 
en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la 
garantia que s’hagués constituït, quan no poguessin deduir-se de les esmentades 
certificacions. 
  
 XIX. EXECUTIVITAT I INTERPRETACIÓ. 
  
1. Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives 
d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius, sense perjudici 
de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora. 

  
2. L’Ajuntament té la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre els dubtes que 
n’ofereixi el compliment, sense perjudici del tràmit obligatori d’audiència del contractista i, 
en el seu cas, de la intervenció preceptiva de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
 XX. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE 
  
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi realitzat, d’acord amb els 
seus termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. Per a la seva 
constatació es durà a terme un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del 
mes següent a la realització de l’objecte del contracte. 
  
 XXI. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest plec 
i els fixats als articles 206 i 284 de la LCSP, i s’acordarà per l’òrgan de contractació, 
d’ofici o a instància del contractista. 
 
2. Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, s’incautarà la garantia 
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 
l’Administració, en tot allò que excedeixi de l’import de garantia. 
 
 XXII. JURISDICCIÓ 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les 
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb 
el que disposa l’article 21.1 de la LCSP. 
 
SEGON.- Incoar expedient per a la contractació del servei de prevenció i salvament a 
les platges de Canet de Mar durant 2 estius, prorrogable per un més, essent el tipus de 
licitació de 225.000,00 euros, dels quals 31.034,48 euros corresponen a l’IVA (per als 2 
anys més la possible pròrroga) i que es publiqui el corresponent edicte al DOGC, 
segons allò que disposa l’art. 126.1 de la LCSP. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida núm. 81 41300 22701 del 
pressupost ordinari per a l’any 2009 (RC 1076). L’Ajuntament consignarà en el 



pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament 
del seu preu. Atesa la seva plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis 
posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
QUART.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, a la senyor alcalde, o 
membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació i execució de la present 
resolució. 
 



5.- APROVACIÓ DELS ORGANIGRAMES DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR  
 
El creixement de les competències municipals, l'augment del nombre d'habitants, i les 
noves demandes de la ciutadania han comportat un augment de recursos i dels serveis 
que es presten. 
 
Aquest augment ha generat un a necessitat d'adaptar-se a la nova realitat ha influït en 
l'estructura organtizativa i la configuració dels llocs de treball. Per això l'Ajuntament va 
encarregar a la Diputació de Barcelona una diagnosi organitzativa. 
 
Aquesta ha analitzat l'organigrama municipal, entès com l'esquema que situa els llocs 
de treball en el context de l'organització explicitant les relacions verticals i horitzontals, 
així com la identificació, anàlisi i descripció dels llocs de treball que integren l'estructura. 
 
Fruit d'aquestes actuacions la Diputació de Barcelona ha elaborat una proposta de 
millora organitzativa que s'acompanya d'un organigrama de futur, estructurant 
l'Ajuntament en les àrees d'Alcaldia, Serveis Generals, Hisenda, Territori i Sostenibilitat, 
Serveis a la Persona i Promoció Local i Seguretat Ciutadana. 
 
Atès que per elaborar el Manual de Funcions, on figuren descrits tots els llocs de treball 
de l'organització i que servirà per iniciar el procés de valoració de llocs de treball i 
elaborar l'estudi retributiu, completant tot el projecte, es necessari que l'Ajuntament de 
Canet de Mar, aprovi els organigrames proposats, per això de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC .- Aprovar els organigrames proposats per la Diputació de Barcelona, que 
s'annexen al present acord, referents a les àrees d'Alcaldia, Serveis Generals, Hisenda, 
Territori i Sostenibilitat, Serveis a la Persona i Promoció Local i Seguretat Ciutadana, 
com a tràmit necessari per poder continuar tot el procés fins a l 'elaboració del Manual 
de Funcions, la valoració de llocs de treball i l'estudi retributiu. 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 2 FINS AL DIA 6 DE MARÇ DE 2009 
 

Núm. Data Contingut Signatura 
240 02/03/09 Incoació procediment ordre d’execució Stilcon, SA  Òscar Figuerola 
241 02/03/09 Incoació expedient sancionador gos perillós Cati Forcano 
242 02/03/09 Expedient sancionador gos perillós  Cati Forcano 
243 02/03/09 Expedient sancionador gos perillós Cati Forcano 
244 02/03/09 Canvi nom de nínxol  Cati Forcano 
245 02/03/09 Canvi nom de nínxol  Cati Forcano 
246 02/03/09 Atorgament llicència primera ocupació Molí, xx Òscar Figuerola 
247 03/03/09 Parella de fet  Alcalde 
248 03/03/09 Rectificació error material descripció finca rústica 

378 
Òscar Figuerola 

249 03/03/09 Primera ocupació Sant Miquel, xx Òscar Figuerola 
250 03/03/09 Decret sancionador escombraries Sílvia Tamayo 
251 03/03/09 Sol·licitud assistència jurídica a l’organisme de 

gestió tributària  
Alcalde 

252 03/03/09 Aprovació manament de pagament a justificar Alcalde 
253 03/03/09 Pròrrogues obres Santiago Rusiñol,xx Alcalde 
254 03/03/09 Nomenament cap accidental Policia Local Alcalde 



255 04/03/09 Despeses Alcalde 
256 04/03/09 Aprovació complementària corporació Alcalde 
257 04/03/09 Autorització ús masoveria ADAK Alcalde 
258 04/03/09 Instrucció expedient responsabilitat patrimonial Alcalde 
259 04/03/09 Expedient sancionador gos perillós Cati Forcano 
260 04/03/09 Incoació expedient sancionador gos perillós Cati Forcano 
261 04/03/09 Autorització ús jardins de Vil·la Flora Alcalde 
262 04/03/09 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
263 04/03/09 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
264 04/03/09 Declarar inadmissible recurs expedient 79090 Alcalde 
265 04/03/09 Subsanació error material expedient 79186 Alcalde 
266 04/03/09 Resolució al·legacions pl. Indústria, xx Òscar Figuerola 
267 04/03/09 Llicència obres Verge del Roser, xx Òscar Figuerola 
268 05/03/09 Modificació de crèdit  Alcalde 
269 05/03/09 Obra menor, pl. Indústria, xx Òscar Figuerola 
270 05/03/09 Obra menor Montsenyxx Òscar Figuerola 
271 05/03/09 Transmissió llicència obres parcel·la 20, sector U7 Òscar Figuerola 
272 05/03/09 Reconeixement trienni Alcalde 
273 05/03/09 Nomenament funcionari en comissió de serveis Alcalde 
274 06/03/09 Incoació restauració legalitat urbanística Josep 

Baró, xx 
Òscar Figuerola 

275 06/03/09 Incoació expedient sancionador Josep Baró, xx Òscar Figuerola 
276 06/03/09 Canvi nom cementiri  Cati Forcano 

 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.45 hores de tot 
el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 
 


