
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 14 D’ABRIL DE 2011 

 
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: 10.00 hores 
Hora que acaba: 11.45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 07.04.11 

2) Aprovació relació de despeses 
3) Requeriment esmena desperfectes obres remodelació estació Renfe 
4) Denegació sol·licitud ocupació terrassa quiosc plaça Universitat 
5) Declaració desert expedient atorgament concessió demanial 

explotació bar pavelló municipal 
6) Atorgament autoritzacions serveis d’explotació de temporada a les 

platges de Canet de Mar anys 2011-2014 



 

 
 

7) Examen i aprovació del conveni d’edició de la col·lecció Estudis de 
patrimoni 

8) Relació de decrets des del dia 28 de març fins al dia 1 d’abril de 
2011 

9) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 07.04.11 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 7 d’abril 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.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 14 d’abril de 2011, per import de 
155.201,20 €, corresponent a la relació de factures núm. F/2011/6  
 
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 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2011, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
gener de 2011. 
 
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 14 d’abril de 2011, per 
import de 155.201,20 €, corresponent a la relació F/2011/8 de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2011. 
 
3.- REQUERIMENT ESMENA DESPERFECTES OBRES REMODELACIÓ 
ESTACIÓ RENFE 
 
Atès que en la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2011 es va acordar 
atorgar l’autorització d’ocupació temporal d’un solar municipal per a les obres 
de remodelació de l’estació de rodalies d’ADIF a Canet de Mar. 
 



 

 
 

Atès que en data 14 de febrer de 2011, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, es va realitzar un informe en referència a l’afectació sobre el 
passeig marítim de les obres que s’estan duent a terme a l’estació de rodalies 
de Canet de Mar. 
 
Atès que en data 11 de març de 2011, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, es va realitzar un nou informe en referència a les noves 
afectacions de les obres sobre l’enllumenat del passeig marítim. 
 
Atès que ADIF va fer arribar a l’Ajuntament de Canet de Mar un escrit de data 
21 de febrer de 2011, en el qual es comprometien a reposar tots aquells 
elements que resultessin malmesos en el decurs de les obres, així com la placa 
commemorativa a la ubicació pactada, i que en aquest sentit s’havia ordenat a 
l’empresa adjudicatària de les obres i s’havia reflectit per escrit per la direcció 
de l’obra en el Llibre d’Ordres. 
 
Atès que en data 1 d’abril de 2011 ha entrat a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
una instància d’un veí del carrer del Mar, 17, en el qual manifesta que durant 
les obres s’ha malmès el paviment del solar municipal adjacent a la seva 
vivenda, així com la protecció que l’ajuntament hi havia col·locat i l’envà de 
pluvials de la mateixa finca. 
 
Atès que en data 4 d’abril de 2011, es va realitzar una visita a les obres amb 
l’assistència del Sr. Alcalde, la regidora d’Urbanisme i l’enginyera municipal 
juntament amb representants d’ADIF i de l’empresa encarregada de les obres i 
de la direcció facultativa, en la qual es va recordar que el passeig marítim havia 
d’estar totalment arranjat abans del dia 10 de juny de 2011, data en la qual 
comença oficialment la temporada de salvament de les platges i els preparatius 
dels actes de Festa Major. 
 
Atès que, per altra banda, Ineco, direcció facultativa de les esmentades obres, 
ha presentat una sol·licitud de pròrroga de l’autorització d’ocupació temporal del 
solar ubicat al carrer del Mar, 15 dins al proper 16 d’abril de 2011. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal en data 11 d’abril d’enguany i 
tenint en compte la normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta 
de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Autoritzar la pròrroga de l’ocupació temporal del solar ubicat al carrer 
del Mar, 15 per part de l’UTE Estació de Canet, adjudicatària de les obres de 
remodelació de l’estació de rodalies d’ADIF a Canet de Mar, fins al proper 16 
d’abril de 2011. 
 
SEGON.- Requerir a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), per 
tal que el proper 10 de juny de 2011, s’hagin dut a terme, a plena satisfacció 
dels serveis tècnics municipals, totes les tasques d’arranjament dels 
desperfectes ocasionats com a conseqüència de les obres de remodelació de 
l’estació de rodalies de Canet de Mar i que fins al dia de la data són: 



 

 
 

 
 Reposició de la zona enjardinada del passeig marítim. 
 Reposició del reg del passeig marítim. 
 Reposició del mobiliari urbà malmès. 
 Reposició dels punts de llum trencats. 
 Arranjament del quadre elèctric que alimenta l’enllumenat del pas 

subterrani que creua la via del tren de la zona de l’estació de rodalies, 
així com el semàfor de la carretera N-II en aquest punt. 

 Arranjament de les canalitzacions que creuen el passeig marítim des 
del quadre anteriorment esmentat fins a l’arqueta del costat de 
l’escultura del passeig marítim. 

 Recol·locació de la placa commemorativa a la darrera generació de 
gent de mar. 

 Arranjament del solar municipal ubicat al carrer del Mar, 15 i que és 
utilitzat com a aparcament de motocicletes (incloent paviments, murs i 
tanques de protecció de l’envà pluvial). 

 Arranjament de l’envà pluvial trencat i embrutat de la finca del núm. 17 
del carrer del Mar. 

 Netejar el solar de la zona de vagons utilitzat com abassegament de 
material. Caldrà netejar el pas subterrani si aquest ha quedat afectat 
també per aquest abassegament de material. 

 Arranjament del sòl del passeig marítim afectat pel continu trànsit de 
vehicles per les obres. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord a Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), així com a l’empresa adjudicatària de les obres i 
l’encarregada de la seva direcció facultativa. 
 
4.- DENEGACIÓ SOL·LICITUD OCUPACIÓ TERRASSA QUIOSC PLAÇA 
UNIVERSITAT 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2010, va 
acordar elevar a definitiva l’adjudicació provisional de la concessió 
administrativa de l’ús privatiu de l’explotació del servei de quiosc per a la venda 
de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al senyor 
JLMA i la senyora MCLL. 
 
Vist l’escrit presentat en data 21 de març de 2011 pel Sr. JLM, pel que demana 
poder traslladar la terrassa del quiosc del qual en té la concessió en un altre 
indret de la plaça durant els dies freds i fins al mes de maig. 
 
Atès que en el contracte que es va formalitzar el 6 d’abril de 2010 quedava ben 
delimitat quin era l’àmbit de la concessió, fixant-se els metres quadrats de 
terrassa i la seva ubicació. 
 
Atès que el PCE preveu el cobriment de l’esmentada terrassa, però en cap cas 
la seva ubicació. 



 

 
 

 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 3 de febrer de 2011, va 
acordar autoritzar al senyor JLM la instal·lació de la estructura proposada per 
ell per tal de cobrir la terrassa del quiosc. 
 
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.- Denegar la sol·licitud presentada pel Sr. JLM, quant al trasllat de la 
terrassa del quiosc del qual en té la concessió en un altre indret de la plaça 
durant els dies freds i fins al mes de maig, per quant la concessió demanial que 
li ha estat atorgada té perfectament delimitats els metres quadrats de terrassa i 
la seva ubicació, havent-se-li atorgat ja, en data 3 de febrer d’enguany, 
autorització per realitzar el cobriment de la terrassa. 
 
SEGON.- Que el present acord es notifiqui a l’interessat. 
 
5.- DECLARACIÓ DESERT EXPEDIENT ATORGAMENT CONCESSIÓ 
DEMANIAL EXPLOTACIÓ BAR PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de març de 2011 va 
acordar incoar expedient de licitació mitjançant procediment obert, per a 
l’atorgament d’una concessió demanial per a l’explotació del servei de bar al 
pavelló municipal d’esports, tot aprovant el plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars que havien de regir la licitació. 
 
Atès que aquesta licitació es va publicar al DOGC núm. 5842 de 22 de març de 
2011, així com al perfil del contractant en data 11 de març de 2011. 
 
Atès que el termini per presentar proposicions va ser del 23 de març de 2011 al 
6 d’abril de 2011, sense que se n’hagi presentat cap. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER- Declarar desert el procediment obert incoat per la Junta de Govern 
Local en sessió de data 10 de març de 2011, per a l’atorgament d’una 
concessió demanial consistent en l’explotació del servei de bar al pavelló 
municipal d’esports, en no haver-se presentat cap proposició dins del termini 
concedit a l’efecte. 
 
SEGON.- Que el present acord es publiqui al DOGC i al perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
6.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL PROCEDIMENT OBERT PER A 
L’ATORGAMENT MUNICIPAL D’AUTORITZACIONS D’EXPLOTACIÓ DELS 



 

 
 

SERVEIS DE TEMPORADA  PER ALS ANYS 2011 A 2014 A LES PLATGES 
DEL TERME MUNICIPAL DE CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2011, va prendre, 
entre d’altres, l’acord següent: 
 

“PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir el procediment obert per a l’atorgament 
d’autoritzacions per a l’ocupació de terrenys de domini públic i zona marítima 
terrestre per al desenvolupament de les activitats previstes en el pla d’usos de 
la platja de Canet de Mar per als anys 2011 a 2014 
 
SEGON.- Que el plec de clàusules administratives particulars s’exposi al 
públic pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al BOP i al 
DOGC, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions. 
 
TERCER.- Incoar expedient per a l’atorgament de les autoritzacions 
d’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet de Mar per als 
anys 2011 a 2014, essent els tipus de licitació els següents: 
 
a) Guingueta núm. 1. 
Situació: platja del Cavaió. 
Ocupació màxima: 20m2 de caseta i 100 m2 de terrassa. 
Cànon: 17.550.- €./temporada 
 
b)  Guingueta núm. 3. 
Situació: platja de Canet de Mar. 
Ocupació màxima: 20m2 de caseta i 100m2 de terrassa. 
Cànon: 7.500.- €./ temporada 
 
c)  Guingueta núm. 4 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Ocupació màxima: 20 m2 de caseta i 100 m2 de terrassa. 
Cànon: 7.500.- €./ temporada 
d)  Guingueta núm. 5 
Situació: Platja de Canet de Mar 
Ocupació màxima: 20 m2 de caseta i 100 m2 de terrassa. 
Cànon: 7.500.- €./ temporada 
e) zona d’hamaques i ombrel·les. 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Cànon: 8.- €/hamaca i temporada. 
 
f) zona de patins. 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Cànon: 19.- €/patí i temporada. 
 
QUART.- Que es publiqui el corresponent edicte al DOGC i al perfil de 
contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar, segons allò que disposa l’art. 
126.1 de la LCSP. 
 
CINQUÈ.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient d’atorgament de les 
autoritzacions a tercers, restarà condicionada suspensivament a l’obtenció de 



 

 
 

les autoritzacions del Pla d’usos de temporada a la platja de Canet de Mar, 
que resultessin exigibles, de manera que, si a instància dels esmentats 
organismes, l’Ajuntament no pogués atorgar autorització municipal per a algun 
dels serveis previstos, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a reclamació 
de cap mena, en els termes suspensius susdits. 
 
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor 
alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació i 
execució del present acord.” 
 

Atès que s’ha dut a terme un procediment de pública concurrència mitjançant 
publicació del procediment obert al DOGC núm. 5827 de data 28.2.2011 i al 
perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar en data 18.02.2011. 
 
Atès que en data 16.03.2011, es va procedir a l'obertura dels sobres A i B 
aixecant-se les corresponents actes per part de la Mesa de Contractació. 
 
Atès que en data 22.03.2011, l’enginyera municipal, Sra. Sílvia Amatller Micola, 
va emetre un informe de valoració de la documentació presentada en el sobre 
B. 
 
Vista l'acta de valoració dels sobres B emesa per la Mesa de Contractació, en 
data 23.03.2011, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B I OBERTURA DELS SOBRES C 
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ATORGAMENT DE 
LES AUTIRITZACIONS DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATJA PER 
ALS ESTIUS 2011-2014. 

 
Lloc:                     Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                     23/03/2011 
Horari:                  13.00 h. 

 Hi assisteixen:   President: Cati Forcano Isern, Regidora d’Urbanisme  
 

      Vocals: Albert Lamana i Grau, Regidor d’Obres, Serveis i 
Via Pública 
Roser Argemí Villascusa, interventora acctal. de la 
Corporació 

   Núria Mompel i Tusell, secretària. 
Marta Roig Muñoz, que actua com a secretària de 
la Mesa de Contractació 

 
Licitadors: 

 
1. MDZ 
2. PFA 
3. JSM 
4. Vam Group Eleven, S.L. 
 

Desenvolupament de la sessió 
 



 

 
 

1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica 
presentada en el sobre B pels licitadors, així com l'obertura del sobre C 
aportat en el procediment obert per a l’atorgament de les autoritzacions dels 
serveis de temporada de platja de Canet de Mar per als estius 2011-2014, 
convocat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de 
febrer de 2011, publicat en el DOGC núm. 5827 de data 28.02.2011, en el 
BOE de data 02.03.2011, i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet 
de Mar en data 24.02.2011.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 
16.03.2011, es va deduir que cap licitador havia aportat tota la documentació 
exigida pel PCAP. La manca de documentació en cada cas, era la següent: 
 
1. MJCR:  

 
     Manca compulsa del DNI. 
 Manca presentar solvència econòmica i financera mitjançant una 

assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. 
 Manca acreditar solvència tècnica o professional. 
 Manca aportar compromís d’assumpció de la totalitat de la 

responsabilitat que es pugui derivar de l’actuació del titular de la llicència 
per danys i perjudicis causats a tercers durant tot el temps que duri la 
prestació d’aquest servei. 

 
2. LRS:  
 
 Manca compulsa del DNI. 
 Manca presentar solvència econòmica i financera mitjançant una 

assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. 
 Manca acreditar solvència tècnica o professional. 
 Manca aportar compromís d’assumpció de la totalitat de la 

responsabilitat que es pugui derivar de l’actuació del titular de la llicència 
per danys i perjudicis causats a tercers durant tot el temps que duri la 
prestació d’aquest servei. 

 
3. MFM. 
 
 Manca compulsa del DNI. 
 Manca presentar solvència econòmica i financera mitjançant una 

ssegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. 
 Manca acreditar solvència tècnica o professional. 
 Manca aportar compromís d’assumpció de la totalitat de la 

responsabilitat que es pugui derivar de l’actuació del titular de la llicència 
per danys i perjudicis causats a tercers durant tot el temps que duri la 
prestació d’aquest servei. 

 
4. ASC. 
 
 Manca compulsa del DNI. 
 Manca presentar solvència econòmica i financera mitjançant una 

assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. 
 Manca acreditar solvència tècnica o professional. 



 

 
 

 Manca aportar compromís d’assumpció de la totalitat de la 
responsabilitat que es pugui derivar de l’actuació del titular de la llicència 
per danys i perjudicis causats a tercers durant tot el temps que duri la 
prestació d’aquest servei. 

 
5. JLRG:  
 
 Manca compulsa del DNI. 
 Manca acreditació solvència professional 
 
6. JPR. 
 
 Manca acreditació solvència professional 
 
7. MDZ. 
 
 Manca aportar declaració responsable d’acord amb el punt 5.2 del plec de 

clàusules particulars. 
 
8. JBS 
 
 Manca acreditació solvència econòmica i financera  
 
9. PFA 
 
 Manca compulsa passaport 
 Manca aportar declaració responsable d’acord amb el punt 5.2 del plec de 

clàusules particulars. 
 Manca acreditar solvència econòmica i financera presentant una 

assegurança de responsabilitat civil actualitzada. 
 
10. JSR 
 
 Haurà d’aclarir en nom de qui es presenta la documentació, i en 

conseqüència, presentar tota la documentació exigida pel plec de 
clàusules en nom de la persona física o jurídica que sigui el licitador. 

 
11. JMTC. 
 
 Manca compulsa DNI 
 Manca acreditar solvència econòmica i financera 
 
12. Vam Group Eleven, S.L. 
 
 Manca compulsa DNI  del administrador de la societat 
 Manca compulsa escriptures de constitució de la societat 
 Manca declaració responsable d’acord amb el model del punt 5.2 del 

plec de condicions. 
 Manca acreditació solvència econòmica i financera 
 Manca acreditació solvència tècnica o professional 
 Manca compromís de fer efectius els corresponents cànons 
 Manca compromís d’assumpció de la totalitat de la responsabilitat 



 

 
 

 
 
3. La Mesa de Contractació va atorgar als licitadors presentats un termini de 
fins a 3 dies hàbils per aportar la documentació ressenyada, advertint-los que, 
altrament, la seva plica seria rebutjada. Dins del termini atorgat a l’efecte, tots 
els licitadors han aportat la documentació requerida, excepte el senyor JLRG, 
la plica del qual ha resultat exclosa. 
 
4. La Mesa de Contractació va donar trasllat dels sobres B a l’enginyera 
municipal per a la seva valoració, la qual en data 22.03.2011 ha emès un 
informe, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, en relació a les pliques 
presentades en el concurs per a l’atorgament municipal d’autoritzacions 
d’explotació dels serveis de temporada per als anys 2011 a 2014 a les platges 
del terme municipal de Canet de Mar, emet el següent: 
 
INFORME 
 
Al concurs s’han presentat, per a les diverses guinguetes (4 en total), els 
projectes de les següents persones: 
 
1- Sra. MJCR 
2- Sra. LRS 
3- Sr. MFM 
4- Sra. ASC 
5- Sr. JPR 
6- Sr. MDZ 
7- Sr. JBS 
8- Sr. PFA 
9- Sr. JSM 
10- Sr. JMTC 
11- VAM GROUP ELEVEN, S.L. 
 
 
S’ha procedit a la valoració dels projectes tècnics presentats, 
independentment de les guinguetes a les quals s’han presentat, tenint 
en el punt 9.1.b del criteris que han de servir de base de l’adjudicació 
del Plec de Clàusules administratives particulars que regeixen el 
concurs per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a 
l’explotació dels serveis de temporada per als anys 2011 a 2014 a les 
platges del terme municipal de Canet de Mar, i que és el següent: 
b) la memòria detallada dels criteris d’anàlisi de l’entorn i de la 
proposta d’ordenació de l’espai, que es podrà acompanyar de la 
documentació gràfica justificativa. La memòria també expressarà les 
propostes de materials i elements del mobiliari, per tal d’assegurar 
unes condicions estètiques i funcionals adequades, la qualitat i 
característiques tècniques de la instal·lació, atribuint-se una puntuació 
màxima de fins a 35 punts. 
Per tant, independentment del nombre de guinguetes que es pretenen 
explotar, la tècnica que subscriu analitza, segons l’apartat que em 



 

 
 

correspon valorar, el tipus constructiu, la millora de l’entorn i condicions 
estètiques de les guinguetes, d’acord amb la documentació que els 
licitants s’adjunten (memòria i plànols).  
El criteri de puntuació que segueix a continuació, és fet a judici propi, 
de la tècnica que subscriu una vegada examinats els documents 
aportats, i contrastant amb els que d’acord amb el meu lleial saber i 
entendre, són les millors. 
1. Sra. MJCR.................................................2,5 punts 

2. Sra. LRS..........................................................2.5 punts 

3. Sr. MFM ....................................................2,5 punts 

4. Sra. ASC .................................................2,5 punts 

5. Sr. JPR ......................................................11,75 punts 

6. Sr. MDZ ..........................................................25 punts 

7. Sr. JBS .......................................................24 punts 

8. Sr. PFA.................................................................31 punts 

9. Sr. JSR.........................................................................35 punts 

10. Sr. JMTC ....................................................20,5 punts 

11. Vam Group Eleven, S.L. ..............................................................23 
punts 

 
Cal fer constar que no totes les proposicions comenten com es realitzarà 
l’evacuació d’aigües residuals, però que serà imprescindible que totes les 
persones o societats adjudicatàries col·loquin i mantinguin una fosa sèptica a 
les seves instal·lacions.” 
5. Tot seguit el president obre el sobre C del primer licitador presentat  i 
continua pels successius en nombre d’onze, deixant-se constància en acta, en 
els següents termes: 
 
 

LICITADOR OFERTA ECONÒMICA 
MJCR Guingueta núm. 4:     9000.-€ 

LRS Guingueta núm. 1:  19.000.-€ 

MFM Guingueta núm. 3:  13.500.-€ 

ASC Guingueta núm. 5:   9.000.-€ 

JPR Guingueta núm. 5:   11.000.-€ 

MDZ Guingueta núm. 5:   8.600.-€ 

JBS Guingueta núm. 5:   7.700.-€ 

PFA 
Primera opció:  
Guingueta 4: 10.010.-€ 

Segona opció:  



 

 
 

Guingueta 3: 9.005.-€ 

Tercera opció:  
Guingueta 5: 8.505.-€ 

JSM 

Primera opció:  
Guingueta 1: 18.555.-€ 

Segona opció:  
guingueta 5: 10.005.-€ 

Tercera opció:  
guingueta 4: 9.555.-€ 

JMTC Guingueta núm. 1: 21.752.-€ 

Vam Group Eleven, S.L. 
(opció acumulativa) 

Guingueta 1: 25.052.-€ 

Guingueta 3: 12.021.-€ 

Guingueta 4: 12.021.-€ 

Guingueta 5: 9.009.-€ 
 
 
6. El president informa els licitadors presentats que un cop efectuades les 
oportunes operacions aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida 
per cada licitador, s'aixecarà la corresponent acta per part de la Mesa. 

 
Atès que en la valoració dels sobres C, es va detectar que hi havia presumpció 
de temeritat en les ofertes presentades per l’empresa Vam Group Eleven, SL 
per a les guinguetes núm. 1 i 4 i pel Sr. Jordi Palomino Rienda per a la 
guingueta núm. 5, atorgant-se’ls un termini d’audiència de 10 dies per tal que 
poguessin destruir l’esmentada presumpció de temeritat. 
 
Vista l’acta de valoració dels sobres C emesa per la Mesa de Contractació, en 
data 12.04.2011, el contingut literal de la qual és el següent: 
 
“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES C PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT 
OBERT PER A L’ATORGAMENT MUNICIPAL D’AUTORITZACIONS D’EXPLOTACIÓ 
DELS SERVEIS DE TEMPORADA PER ALS ANYS 2011 A 2014 A LES PLATGES 
DEL TERME MUNICIPAL DE CANET DE MAR 
 

 
Lloc:                      Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                     12/04/2011 
Horari:                  14.30 h. 
Hi assisteixen:  Joaquim Mas i Rius, Alcalde  
 Albert Lamana Grau, regidor d’Obres, Serveis i Via Pública 

Roser Argemí Villascusa, interventora acctal. de la Corporació 
 Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de la Corporació 

Marta Roig Muñoz, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 
 
 



 

 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració del criteri inclòs en la clàusula 9.1.a) del PCAP 
que regeix la present contractació, en els termes següents: 
 

a) el cànon municipal podrà ser millorat a l’alça, atribuint-se una puntuació 
màxima de fins a 65 punts per aquest criteri. El cànon més alt proposat 
tindrà la puntuació més alta (65 punts) i la resta rebrà una puntuació 
inversament proporcional respecte de l’oferta amb més puntuació, d’acord 
amb la següent fòrmula: 

 
Cànon o preu a valorar x 65 / Cànon o preu més alt=punts obtinguts per 
l’oferta a valorar. 
 

Oferta econòmica (fins 65 punts) 
 
Guingueta núm. 1: 
 
 

Les ofertes presentades han estat les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guingueta núm. 3 
 

Les ofertes presentades han estat les següents: 
  
 
 
 
 
 
 

Guingueta núm. 4 
 

Les ofertes presentades han estat les següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Guingueta núm. 5: 
 

Les ofertes presentades han estat les següents: 

NOM OFERTA 
LRS 19.000 € 
JSM 18.555 € 
JMT 21.752 € 
Vam Group Eleven 25.052 € 

NOM OFERTA 
MFM 13.500 € 
PFM 9.005 € 
Vam Group Eleven, S.L. 12.021 € 

NOM OFERTA 
MJCR 9.000 € 
PFA 10.010 € 
JSM 9.555 € 
Vam Group Eleven, S.L. 12.021 € 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vist l’informe emès en data 
25 de març per l’enginyera tècnica municipal on s’observaven uns possibles valors 
desproporcionats de les ofertes presentades per Vam Group Eleven respecte a les 
guinguetes 1 i 4, i un possible valor desproporcionat de l’oferta presentada pel Sr. Jordi 
Palomino Rienda respecte a la guingueta núm. 5. 
 
Vist l’informe emès en data 11 d’abril  d’enguany per l’enginyera municipal i la 
secretària accidental de la Corporació, en relació a la justificació de manca de 
desproporcionalitat de les ofertes presentades per l’empresa Vam Group Eleven, S.L. I 
EL Sr. Jordi Palomino Rienda, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Sílvia Amatller Micola, enginyera de l’Ajuntament de Canet de Mar i Cristina 
Cabruja Sagré, secretària accidental de la Corporació, en relació a la 
justificació de manca de desproporcionalitat de les ofertes presentades per 
l’empresa Vam Group Eleven, SL i el Sr. JPR en el procediment de pública 
concurrència per a l’atorgament de les autoritzacions per a l’explotació dels 
serveis de temporada a les platges de Canet de Mar durant els anys 2011-
2014, emeten el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- En relació a l’empresa Vam Group Eleven, SL, cal dir que va 
presentar dues ofertes que s’han trobat incurses en temeritat, en concret per 
les guinguetes núm. 1 i núm. 4.  
 
Dins del termini atorgat a l’efecte han presentat documentació per intentar 
trencar la presumpció de temeritat en la que s’havien trobat incursos 
inicialment.  
 
Analitzada la documentació presentada, es constata que es limita a presentar 
dues actes notarials de dipòsit de xec bancari per valor de 25.052 € pel que fa 
a la guingueta núm. 1 i de 12.021 € pel que fa a la guingueta núm. 4, un 
certificat ampliat de capacitat econòmica i una declaració de bones intencions. 
 
Val a dir que en l’escrit tramès en data 28/03/2011, es requeria al licitador per 
tal que dissipés la presumpció de temeritat en la que es trobava incursa la seva 
oferta, això és, justificar que durant els quatre anys de durada de l’autorització, 
l’explotació de la guingueta donaria guanys suficients per poder fer efectiu tant 
el cànon ofert a l’Ajuntament (això és 25.052 € a l’any pel que fa a la guingueta 
núm. 1 i 12.021 € pel que fa a la guingueta núm. 4), com el que s’haurà de 
liquidar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. En comptes d’això el licitador ha aportat: 

NOM OFERTA 
ASC 9.000 € 
JPR 11.000 € 
MDZ 8.600 € 
JBS 7.700 € 
PFA 8.505 € 
JSM 10.005 € 
Vam Group Eleven 9.009 € 



 

 
 

 
 Dues actes notarials conforme s’ha dipositat un xec per valor de 25.052 € 

pel que fa a la guingueta núm. 1 i un altre per import de 12.021 € pel que fa 
a la guingueta núm. 4, per tal de fer-lo efectiu a l’Ajuntament de Canet de 
Mar en cas que se li atorguessin les autoritzacions. Així doncs, amb aquest 
document garanteixen que faran efectiu el pagament del cànon municipal 
només per a l’any 2011. 

 Un certificat ampliat de capacitat econòmica, que simplement reitera que el 
licitador disposa de solvència econòmica, però no hem d’oblidar que aquest 
és un requisit per poder accedir a la licitació, i que ja es va trobar justificat 
en el seu moment, ja que de no ser així hauria resultat exclòs en el seu 
moment. 

 Una declaració de bones intencions que ni tan sols ve signada pel licitador. 
 
Vista tota aquesta documentació les qui subscriuen consideren que l’únic que 
s’ha justificat és que es disposa de diners per fer efectiu el cànon municipal de 
l’any 2011, però no queda acreditat que l’explotació de les guinguetes donarà 
guanys suficients com per fer efectiu els cànons municipals oferts durant els 
anys 2012, 2013 i 2014. Per això, s’hauria d’haver presentat un estudi de 
viabilitat seriós que contemplés tots quatre anys amb una previsió dels 
ingressos i de les despeses que cal satisfer.  
 
Segon.- En relació amb el Sr. JPR, va presentar una oferta inicialment incursa 
en temeritat pel que fa a la guingueta núm. 5. 
 
Aquest licitador ha aportat tota una sèrie de documentació que res té a veure 
amb la destrucció d’una presumpció de temeritat com ara una declaració 
responsable de capacitat, compromís de fer efectiu el cànon, justificació de 
solvència tècnica, etc, que a més no ve signada pel licitador.  
 
El que sí té a veure amb la justificació de la manca de temeritat és un estudi 
econòmic amb la previsió d’ingressos i despeses que es preveuen durant l’any 
2011. En aquest sentit, val a dir que l’autorització a atorgar és per 4 anys, això 
és del 2011 al 2014, per tant, la justificació s’hauria d’haver fet per a les 4 anys 
i no només per al 2011. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En base a tot el que s’ha exposat les qui subscriuen consideren que NO ha 
quedat acreditada la manca de temeritat en l’oferta presentada ni per l’empresa 
Vam Group Eleven, SL pel que fa a la guingueta núm. 1 i núm. 4, ni pel Sr. 
JPR, pel que fa a la guingueta núm. 5.” 

 
Per últim, vist l’informe emès en data 11 d’abril d’enguany per l’enginyera municipal en 
relació a la valoració de les ofertes econòmiques presentades en el concurs per a 
l’atorgament municipal d’autoritzacions d’explotació dels serveis de temporada per als 
anys 2011 a 2014 a les platges del terme municipal de Canet de Mar, un cop proposada 
l’exclusió de les propostes considerades temeràries per considerar que no s’ha justificat 
convenientment la manca de temeritat. 
 
Puntuació  total en relació a les ofertes econòmiques 
 
Guingueta núm. 1: 



 

 
 

 
Les ofertes presentades, així com la seva valoració, són les següents: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guingueta núm. 3 
 
Les ofertes presentades, així com la seva valoració, són les següents: 
  
 
 
 
 
 
 

Guingueta núm. 4 
 

Les ofertes presentades, així com la seva valoració, són les següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guingueta núm. 5: 
 

Les ofertes presentades, així com la seva valoració, són les següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuació total en relació als projectes tècnics presentats 
 
1- Sra. MJCR  ................................................................................................ 2,5 punts 
2- Sra. LRS ...................................................................................................  2,5 punts 
3- Sr. MFM  .................................................................................................... 2,5 punts 

NOM OFERTA % ALÇA PUNTS 
LRS 19.000 € 8 % 56,78 
JSM 18.555 € 6 % 55,45 
JMT 21.752 € 24 % 65,00 
Vam Group Eleven 25.052 € 43 % --- 

NOM OFERTA % ALÇA PUNTS 
MFM 13.500 € 80 % 65,0 
PFA 9.005 € 20 % 43,4 
Vam Group Eleven 12.021 € 60 % 57,9 

NOM OFERTA % ALÇA PUNTS 
MJCR 9.000 € 20 % 58,44 
PFA 10.010 € 33 % 65,00 
JSM 9.555 € 27 % 62,05 
Vam Group Eleven 12.021 € 60 % --- 

NOM OFERTA % ALÇA PUNTS 
ASC 9.000 € 20 % 58,47 
JPR 11.000 € 47 % --- 
MDZ 8.600 € 15 % 55,87 
JBS 7.700 € 3 % 50,02 
PFA 8.505 € 13 % 55,25 
JSM 10.005 € 33 % 65,00 
Vam Group Eleven 9.009 € 20 % 58,53 



 

 
 

4- Sra. ASC  .................................................................................................. 2,5 punts 
5- Sr. JPR  ................................................................................................. 11,75 punts 
6- Sr. MDZ  ..................................................................................................... 25 punts 
7- Sr. JBS  ...................................................................................................... 24 punts 
8- Sr. PFA  ...................................................................................................... 31 punts 
9- Sr. JSM ...................................................................................................... 35 punts 
10- Sr. JMTC  ................................................................................................ 20,5 punts 
11- VAM GROUP ELEVEN, S.L.  ...................................................................... 23 punts 
 
 
A la vista de l’informe emès per l’enginyera municipal i la secretària accidental de la 
corporació en relació a la valoració de la desproporcionalitat de les ofertes presentades 
per l’empresa Vam Group Eleven, S.L. i el Sr. JPR, la mesa de contractació proposa 
declarar excloses ambdues propostes per entendre que no ha quedat acreditada la 
manca de temeritat de les ofertes presentades per l’empresa Vam Group Eleven, S.L. 
pel que fa a les guinguetes 1 i 4 i tampoc la presentada pel Sr. JPR pel que fa a la 
guingueta núm. 5. 
 
A la vista de l’anterior puntuació, la mesa de contractació acorda per unanimitat elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació de les autoritzacions dels serveis de 
temporada de platja per als estius 2011 al 2014 a favor dels següents licitadors, atenent 
a l’ordre de preferència manifestat i atès que han estat els licitadors que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, no essent aquesta adjudicació 
necessàriament definitiva en funció de les possibles renúncies que hi pugui haver per 
part dels licitadors presentats: 
 

 
D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei de Costes, 111 del seu 
Reglament, així com els articles 144 i 145 de la LCSP 30/2007 de 30 d’octubre, 
de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació i 
Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure el licitador Vam Group Eleven, SL, pel que fa a les 
guinguetes núm. 1 i 4 i el licitador JPR pel que fa a la guingueta núm. 5, per 
considerar que les seves ofertes són temeràries, de conformitat amb la 
proposta efectuada per la Mesa de Contractació. 
  
SEGON.- Atorgar autorització per a l’explotació de la guingueta núm. 1 al 
senyor JSM pel preu cert i global de 18.555.-€ per temporada, fent-li avinent 
que haurà de fer efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% del total de 
l’import del cànon ofert per les quatre temporades i que puja un total de 3.711.-
€  en el termini de  10 dies hàbils a comptar des de la notificació del present 
acord tot advertint-lo que en cas que dins del termini atorgat no doni 
compliment a l’anterior requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 

GUINGUETES TOTAL PUNTS ADJUDICATARI 
Guingueta núm. 1 90.45 JSM 
Guingueta núm. 3 80,88 Vam Group Eleven, S.L. 
Guingueta núm. 4 96.00 PFA 
Guingueta núm. 5 81,53 Vam Group Eleven, S.L. 



 

 
 

TERCER.- Atorgar autorització per a l’explotació de la guingueta núm. 3 a 
l’empresa Vam Group Eleven, S.L. pel preu cert i global de 12.021.-€, fent-li 
avinent que haurà de fer efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% del 
total de l’import del cànon ofert per les quatre temporades i que puja un total de 
2.404,20.-€ en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació del 
present acord tot advertint-lo que en cas que dins del termini atorgat no doni 
compliment a l’anterior requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
QUART.- Atorgar autorització per a l’explotació de la guingueta núm. 4 al 
senyor PFA pel preu cert i global de 10.010.-€, fent-li avinent que haurà de fer 
efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% del total de l’import del cànon 
ofert per les quatre temporades i que puja un total de 2.002.-€ en el termini de 
10 dies hàbils a comptar des de la notificació del present acord tot advertint-lo 
que en cas que dins del termini atorgat no doni compliment a l’anterior 
requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
CINQUÈ.-  Atorgar autorització per a l’explotació de la guingueta núm. 5 a 
l’empresa Vam Group Eleven, S.L. pel preu cert i global de 9.009.-€, fent-li 
avinent que haurà de fer efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% del 
total de l’import del cànon ofert per les quatre temporades i que puja un total de 
1.801,80.-€  en el termini de  10 dies hàbils a comptar des de la notificació del 
present acord tot advertint-lo que en cas que dins del termini atorgat no doni 
compliment a l’anterior requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
SISÈ.- Aquestes autoritzacions es concedeixen amb caràcter temporal, 
referides a les temporades d’estiu de l’any 2011 al 2014 i que van des de 
Setmana Santa fins i fins el 30 de setembre de cada any, i amb l’obligació de 
retirar cada estiu les instal·lacions, que no tindran el caràcter de fixes, abans 
del dia 1 d’octubre de cada any, havent de mantenir l’ús públic de la platja 
salvaguardant la salubritat, higiene, ornat i neteja de la zona ocupada. 
 
SETÈ.- El cànon municipal ofert per cada licitador s’haurà de satisfer anualment  
abans de la instal·lació de la guingueta. L’incompliment d’aquesta obligació es 
considerarà una infracció molt greu de conformitat amb el previst a la clàusula 
16.3.l) del PCAP. 
 
VUITÈ.- Els autoritzats hauran de fer efectiu el cànon establert anualment per la 
Demarcación de Costas en Catalunya per a l’any 2011, en el termini màxim 
d’un mes a comptar des de la seva determinació. L’incompliment d’aquesta 
obligació es considerarà una infracció molt greu de conformitat amb el previst a 
la clàusula 16.3.l) del PCAP. 
 
NOVÈ.- Els autoritzats hauran d’aportar una còpia de l’assegurança de 
responsabilitat civil per accidents subscrita amb una companyia asseguradora, 
que cobreixi un risc mínim de 300.000.- €. per sinistre i un risc global no inferior 
als 900.000.- €. 
 



 

 
 

DESÈ.- En base al que disposa l’article 32.1 de la Llei de Costes, queda 
prohibides expressament les activitats pròpies de bar musical en horari nocturn, 
les quals resulten incompatibles amb el Pla D’Usos i les autoritzacions de la 
Demarcacions de Costes, ja que no guarden una vinculació específica amb la 
platja i que poden i han de desenvolupar-se en altres llocs. 
 
ONZÈ.- Totes les autoritzacions contingudes en el present acord estan 
subjectes al plec de clàusules administratives particulars que ha regit el 
procediment obert d’atorgament, una còpia del qual s’adjuntarà a la notificació 
que s’efectuï als autoritzats.  
 
DOTZÈ.- L’Ajuntament de Canet de Mar es reserva la facultat de resoldre  els 
atorgaments d’autoritzacions o variar-ne els emplaçaments si així ho requerís el 
PUT 2011-2014, de manera que, si a instància de l’Administració costanera, 
amb posterioritat a l’atorgament de l’autorització, s’enervés l’al·ludia autorització 
supramunicipal per la causa que fos, el titular de l’autorització no tindrà dret a 
cap indemnització amb càrrec a les arques municipals. 
 
TRETZÈ.- Publicar l’atorgament de les autoritzacions d’explotació dels serveis 
de temporada al DOGC i al perfil del contractant 
 
CATORZÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
QUINZÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta 
corporació. 
 
7.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI D’EDICIÓ DE LA COL·LECCIÓ 
ESTUDIS DE PATRIMONI.  
 
Atès que des de l’any 2005 el Centre d’Estudis Canetencs, Edicions els 2 Pins i 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar editen conjuntament els 
títols de la col·lecció Estudis de Patrimoni, que te com a finalitat la publicació 
d’estudis d’investigació i difusió del patrimoni local, i també la publicació dels 
treballs guanyadors de la Beca Raimon Bonal i de Falgàs. 
 
Ates que durant aquests anys s’han editat tres volums: Dietari del Dr. Marià 
Serra i Font. Canet de Mar 1880–1926. (2006), Canet de Mar 1975-1998. 
Demografia, Economia i Urbanisme. (2007) i Canet de Mar: Història i 
Arquitectura. (2009); i per aquest 2011 es prepara l’edició de Carles Carquès 
Martí. L’home dels tres exillis es creu convenient que la relació de coedició 
s’estableixi en un document.   
 
Atès que els darrers mesos s’ha treballat en un conveni que regula les tasques i 
funcions dels tres editors: Centre d’Estuis Canetencs, Edicions els 2 Pins i 
l’Àrea de Cultura havent acordat el text següent:  

CONVENI D’EDICIÓ DE LA COL·LECCIÓ “ESTUDIS DE PATRIMONI  



 

 
 

Canet de Mar. XX d’abril de dos mil onze  

REUNITS  

El Sr. Joaquím Mas i Rius, alcalde de Canet de Mar, i la Sra. Sílvia Tamayo, 
tinenta d’alcalde de Cultura, en nom i representació d’aquest ajuntament, 
assistits per la Sra. Cristina Cabruja Sagré, Secretària accidental de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, en qualitat de fedatari públic local. 

El senyor XMG, domiciliat a Canet de Mar, a la Ronda Dr. Fleming, XX, amb DNI 
XXXXX, en qualitat president de l’Associació Centre d’Estudis Canetencs.  

El senyor CSX, domiciliat a Canet de Mar, al carrer de l’Església, XX amb DNI 
XXXXXX, en qualitat de representant de l’associació Edicions els Dos Pins.  

Les tres parts es  reconeixen mútua capacitat legal per obligar-se, i 

DECLAREN:  

I – Que l’Ajuntament de Canet de Mar i les entitats d’interès cultural Centre 
d’Estudis Canetencs i Edicions Els 2 Pins editen conjuntament la col·lecció de 
llibres “Estudis del Patrimoni” des de l’any 2005. La finalitat de la col·lecció és la 
publicació d’estudis d’investigació i de divulgació del patrimoni local i l’edició dels 
treballs guanyadors de la beca Raimon Bonal i de Falgàs.  

II - Que durant aquests anys s’han editat tres volums: Dietari del Dr. Marià Serra i 
Font. Canet de Mar 1880–1926. (2006), Canet de Mar 1975-1998. Demografia, 
Economia i Urbanisme. (2007) i Canet de Mar: Història i Arquitectura. (2009)  

III - Que la relació de coedició entre les tres entitats editorials no ha estat 
establerta per cap instrument documental, sinó dins del marc de les tasques 
desenvolupades per la Comissió de Patrimoni de Cultura. 

IV – Que donat l’interès que ha assolit la col·lecció i la voluntat de seguir editant 
títols per part dels tres editors es fa necessari signar un conveni en el qual es 
recollin els drets i les obligacions de les tres parts.  

Per això i atès que cal formalitzar documentalment la finalitat i les tasques 
d’edició de la publicació, les tres parts convenien que: 

PACTES  

PRIMER - L’Ajuntament de Canet, Edicions Els 2 Pins i el Centre d’Estudis 
Canetencs es comprometen a editar els títols que, previ acord de les tres parts, 
es consideri convenient.  

SEGON - El Consell de Redacció de la col·lecció està format per: Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament, Arxiu Municipal de Canet de Mar, Biblioteca P. Gual i 
Pujadas, Casa museu Domènech i Montaner Centre d’Estudis Canetencs i 



 

 
 

Editorial Els 2 Pins. El consell podrà comptar amb l’assessorament exterior de 
tècnics en la matèria. Les funcions del consell són les següents:  

- Determinar els criteris d’edició  
- Assessorament sobre el contingut del treball  
- Establir els criteris de presentació d’originals per part dels autors  
- Cerca de patrocini econòmic  
- Preparació dels originals per als treballs tècnics d’edició  
- Selecció documental / gràfica (si s’escau).  

TERCER - La finalitat de la col·lecció és la publicació d’estudis d’investigació i de 
divulgació del patrimoni local i l’edició dels treballs guanyadors de la beca 
Raimon Bonal i de Falgàs.  

QUART - Les decisions que s’hagin de prendre tant de l’edició, la distribució i la 
presentació de la publicació es faran de manera consensuada entre totes les 
parts. L’Ajuntament, Edicions Els 2 Pins i Centre d’Estudis Canetencs es 
comprometen a fer, com a mínim, dues reunions anuals de treball i seguiment. 
L'Ajuntament és l'encarregat de fer la convocatòria i, en el cas que no ho faci, 
Edicions Els 2 Pins i el Centre d’Estudis també poden convocar la reunió de 
seguiment semestral si ho consideren convenient.  

CINQUÈ - Els tres editors acordaran conjuntament les noves edicions i l’ordre de 
la seva aparició de manera consensuada.  

SISÈ - Edicions Els 2 Pins és l’entitat encarregada de realitzar els treballs tècnics 
de l’edició del llibre, amb el suport tècnic i assessorament dels altres membres 
del consell de redacció, especialment de l’àrea de Cultura i Arxiu municipal.  

SETÈ- Edicions Els 2 Pins concertarà la impressió amb l’empresa que consideri 
més convenient d’acord amb la qualitat i preu que ens ofereixi. Tota decisió 
econòmica d’Edicions Els 2 Pins serà informada i aprovada pels representants de 
l’Ajuntament i el Centre d’Estudis Canetencs.  

VUITÈ - La publicació es lliurarà gratuïtament a cada autor: fins a tres autors, 5 
exemplars a cadascú i en cas d’autoria col·lectiva, 2 exemplars a cadascú. 
L’Ajuntament es quedarà entre 75-125 llibres (en funció del tiratge de l’edició) 
destinats a tasques de protocol i de distribució a institucions culturals. Es destina 
als altres editors 15 exemplars a cadascú en concepte de promoció interna. 
D’altra banda també es destinaran 15 llibres per a promoció en els mitjans de 
comunicació. Tots els llibres restants estaran en dipòsit en el magatzem 
d’Edicions Els 2 Pins.  

NOVÈ - El cost de l’edició ha de revertir en el preu unitari del llibre i abans de 
distribuir el producte, les tres entitats han de consensuar el preu final de venda.  

DEZÈ - Els 2 Pins és l’entitat encarregada de fer la distribució comercial dels 
llibres als punts habituals de l’editorial i passar comptes amb les dues altres 
entitats editores. A tal fi, edicions Els 2 Pins farà seguiment semestral dels títols i 
es compromet a informar dels beneficis dels resultats semestrals dels darrers 
llibres.  



 

 
 

ONZÈ - La comissió de distribució i despeses de seguiment d’Edicions Els Pins 
serà del 25% del preu de venda al públic del volum i la comissió per al venedor 
serà també del 25% del preu de venda del volum. L’import restant, el 50% 
quedarà en dipòsit a Edicions Els 2 Pins com a romanent per destinar-los a la 
publicació de nous títols de la col·lecció Estudis de Patrimoni. S’entén que 
s’aplicarà el mateix percentatge als llibres venuts a la Casa Museu en qualitat de 
punt habitual de venda de l’editorial. El percentatge d’aquests comissions pot 
variar amb l’acord previ de les tres parts.  

DOTZÈ - Edicions Els 2 Pins es compromet a fer un seguiment semestral de les 
vendes i informar a l’Ajuntament i al Centre d’Estudis Canetencs.  

TRETZÈ - El treball s’ha de presentar en un acte públic. El dia, hora i lloc 
s’acordarà amb antelació i serà consensuat amb l’Ajuntament de Canet, Edicions 
Els 2 Pins i Centre d’Estudis Canetencs. La presentació, com a acte protocol·lari, 
anirà a càrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar i es compromet a fer i costejar 
les despeses de distribució i impressió de targetons i cartells. A la taula de 
presentació, a banda de l’autor, hi ha de ser present un representant de 
l’Ajuntament, un d’Edicions Els 2 Pins i un del Centre d’Estudis Canetencs. La 
presentació de l’acte anirà a càrrec d’un representant d’una de les tres entitats, 
que anirà variant a mesura que es vagin editant i presentant més títols. A banda 
dels representants, també hi podrà ser present l’autor del pròleg o convidat 
institucional, i l’alcalde de Canet, que si es considera necessari clourà l’acte. El 
tres editors tindran el mateix temps d’intervenció i es destinarà el doble de minuts 
a l’autor del treball.  

CATORZÈ - Del material editat (gràfic i textual) es donarà una còpia digitalitzada 
al Centre d’Estudis i a l’Ajuntament, amb destí a l'Arxiu municipal, per a consulta 
dels investigadors, sempre tenim en compte els drethavents.  

QUINZÈ - En cas de dissolució d’aquesta activitat, el romanent econòmic 
passarà automàticament a l’Ajuntament, el qual es compromet, en virtut d’aquest 
conveni, a destinar-los a activitats culturals de difusió del patrimoni, especialment 
publicacions. El fons editorial es dividirà entre els tres editors en tres parts iguals.  

SETZÈ.- El termini d’aquest conveni serà de dos anys a comptar des de la seva 
formalització, essent susceptible de pròrroga anual per tàcita reconducció, 
sempre i quan cap de les parts signants no el denunciï.  

I les tres parts s’afirmen i es ratifiquen en tot això exposat. S’obliguen 
expressament i signen el present document per triplicat i a un sol efecte, en el 
lloc i en la data abans esmentats, davant meu, la Secretària accidental de la 
Corporació, en qualitat de fedatari públic. 

Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació i 
Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar i signar el conveni d’edició de la Col·lecció Estudis de 
Patrimoni que es transcriu en aquest acord. 
 



 

 
 

SEGON: Facultar l’alcalde Joaquim Mas i Rius i la Regidora Sílvia Tamayo i 
Mata per signar tots els documents que es derivin d’aquest acord. 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 DE MARÇ FINS AL DIA 1 
D’ABRIL DE 2011 
 
Núm. Data Resum Signatura 

268 28/03/2011 Decret justificació subvencions nominatives Alcalde 
269 28/03/2011 Atorgament ampliació termini taller confecció c/ 

Sebastià Cabot, XX 
Sílvia Tamayo 

270 28/03/2011 Incoació expedient sancionador civisme Alcalde 
271 28/03/2011 Expedient sancionador civisme Alcalde 
272 28/03/2011 Llicència primera ocupació c/ Sant Josep, XX Cati Forcano 
273 29/03/2011 Llicència primera ocupació Ronda Dr. Anglès, XX Cati Forcano 
274 29/03/2011 Incoació ordre execució Quirze planet XX Cati Forcano 
275 29/03/2011 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcalde 
276 29/03/2011 Autorització rodatge programa Un país para 

comérselo 
Alcalde 

277 29/03/2011 Despeses setmanals Alcalde 
278 29/03/2011 Desestimar responsabilitat patrimonial Alcaldia 
279 29/03/2011 Liquidació pressupost 2010 Alcalde 
280 29/03/2011 Aprovació nòmina mes març Alcalde 
281 29/03/2011 Baixes de padró Alcalde 
282 30/03/2011 Autorització ús masoveria Bitxus Alcalde 
283 30/03/2011 Obres menors Cati Forcano 
284 30/03/2011 Trienni Alcalde 
285 30/03/2011 Trienni Alcalde 
286 31/03/2011 Desestimació recurs de reposició Sr. J.G.P, plaça 

interventor 
Alcalde 

287 31/03/2011 Resposta escrit gaudi dies personals Alcalde 
288 31/03/2011 Resolució sancionador (ordenança animals) Cati forcano 
289 31/03/2011 Resolució sancionador (ordenança animals) Cati Forcano 
290 01/04/2011 Cessió espais electorals Alcalde 
291 01/04/2011 Cessió espais electorals Alcalde 

 
9.- 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 11.45 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 



 

 
 

 
 
Cristina  Cabruja i Sagré    Joaquim Mas Rius 


