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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 29 DE MAIG DE 2014 

 
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: 19.21 hores 
Hora que acaba: 19.36 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell, per videoconferència 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental.També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

 
ORDRE DEL DIA 

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

Local de data 22.05.14 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
4) Aprovació de la pròrroga per a l’adhesió a l’acord marc per a la prestació del 

servei de gestió dels residus especials municipals que es recullen a les 
deixalleries 

5) Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Defensa Forestal 
(ADF) de la Vallalta 

6) Aprovació a l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al conveni signat entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i la Societat Ecovidrio 

7) Adjudicació contracte per al subministrament de vestuari i complements 
d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres de la Policia 
Local 

8) Aprovació proposta d’acceptació dels ajuts de la Diputació de Barcelona per a 
la realització d’accions en el marc del règim regulador del catàleg de serveis 
2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el catàleg sectorial 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

“Recull d’activitats de suport a l’activitat empresarial” de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local 

9) Relació de decrets des del dia 12 fins al dia 16 de maig de 2014 
10) Precs i preguntes 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 22.05.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 22 de maig de 2014 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  29 de maig de  2014, de l’Ajuntament  
per import de 45.203,60   €,  corresponent a la relació de la mateixa data, 
F/2014/19  . 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici 
de 2014, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de 
2013. 
 
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 la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 29 de maig de  2014, per 
import de 45.203,60   €, corresponent a la relació F/2014/19   de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2014. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
3.1.- Cèdula de notificació, de data 28 de maig de 2014, emesa per la secretària 
judicial del Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona, d’aprovació 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

de la taxació de costes amb relació al Recurs: 300/2012 Procediment abreujat 
Secció: M2. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.2.- Cèdula de notificació, de data 27 de maig de 2014, emesa per la secretària 
judicial del Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, amb relació al 
Recurs: 126/2014. Autorització entrada en domicili. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.3.- Notificació resolució de data 23 de maig de 2014, emesa pel secretari judicial 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala Contenciosa Administrativa 
– Secció Quarta – amb relació al Recurs d’Apel·lació núm. 14/2013 Secció: c. 
Se’n dóna compte 
 
3.4.- Diligència d’ordenació, de data 27 de maig de 2014, emesa pel secretari 
judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en relació a la 
taxació de costes relativa al Recurs: 427/2011 – Procediment: Recurs ordinari 
Secció: Y. 
 
Se’n dóna compte 
 
3.5.- Escrit del Procurador del Tribunals, Sr. FJMA, de data 27 de maig de 2014, 
en relació a la compareixença del recurs contenciós administratiu núm. 420/12 F 
presentat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, de Barcelona. 
 
Se’n dóna compte 
 
3.6.- Sentència del Jutjat Social 2 de Mataró, de data 27 de maig de 2014, en 
relació al Conflicte Col·lectiu 959/2013, presentat pel Comitè de Treballadors de la 
Fundació i Els Garrofers de Canet de Mar. 
 
Se’n dona compte 
 
4.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA PER A L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL RESIDUS ESPECIALS 
MUNICIPALS QUE ES RECULLEN A LES DEIXALLERIES. 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de 
l’ordre del dia. 
 
5.- EXÀMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL (ADF) DE LA VALLALTA. 
 
Atès que l’ordenança municipal de subvencions i l’article 30 de les bases 
d’execució del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2014, regulen 
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les normes generals per a l’atorgament de subvencions pel procediment de 
concessió directa amb càrrec al pressupost municipal. 
 
Vist l’informe favorable, emès pel tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Canet de Mar en data 20 de maig, el contingut del qual és el següent: 
 

N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, comarca del Maresme, en relació a la subvenció nominativa de l’ADF 
Vallalta emet el següent  
 

INFORME 
 
Primer.-  Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2014 
en el corresponent a l’àrea de Medi Ambient al capítol 4 té l’assignació 
nominativa per a l’ADF Vallalta la quantitat de 1.000,00 € a la partida 22 17200 
48901. 
 
Segon.-Atès que l’ADF Vallalta realitza tasques de prevenció i extinció 
d’incendis forestals i que és la única ADF que pot desenvolupar aquestes 
tasques al municipi de Canet de Mar. 
 
Tercer.- Atès que des de l’àrea de Medi Ambient es té interès que es continuï 
desenvolupant aquesta activitat al municipi de Canet de Mar. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa FAVORABLEMENT a la concessió de la 
subvenció. 
 
I per a que així consti signa el present informe, 

 
Vist i trobat conforme el conveni de referència, el text del qual és el següent:  

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADF VALLALTA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LES TASQUES DE 
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
 
REUNITS 
 
D’una part, Jesús Marin i Hernàndez, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, i Mª Assumpció Sànchez i Salvanyà, Regidora de Medi 
Ambient, assistits per Cristina Cabruja i Sagré, Secretaria accidental de la 
Corporació que dóna fe de l’acte. 
 
I de l’altra, Ricard Romà Ramos, en nom i representació de l’ADF Vallalta amb 
l’adreça al carrer del Centre, 27, 08360 de Sant Cebrià de Vallalta. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per 
contractar i obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 
 

MANIFESTEN 
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I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen 
part del nucli competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els 
articles 11 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les 
subvencions previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
III.- Que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de 
reduir els riscos associats als incendis forestals considera oportú conveniar 
amb l’ADF les tasques de prevenció, vigilància, informació i extinció que 
desenvolupa l’entitat. 
 
IV.- Que l’ADF Vallalta realitza actuacions de prevenció, vigilància, informació i 
extinció d’incendis forestals, regulat i de forma coordinada per la Generalitat de 
Catalunya 
 
V.- Que l’organització de totes les activitats comporten un treball voluntari no 
remunerat que si fos computat fóra impossible d’assumir només amb els fons 
municipals. Per tant entenem que també cal potenciar l’associacionisme i la 
cooperació positiva entre l’Ajuntament i les entitats. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni 
amb subjecció a les següents: 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.-  Objecte 
 
És objecte del present conveni articular la col·laboració de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’ADF Vallalta per a desenvolupar tasques de prevenció, 
informació, vigilància i extinció d’incendis forestals. 
 
SEGONA.-  Finançament i despeses subvencionables 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà 1.000,00€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22 17200 48901 per al desenvolupament d’activitats de l’ADF 
Vallalta.  
 
TERCERA.- Obligacions de les parts  

 
a) Ajuntament de Canet de Mar: 
 
1. Aportar la subvenció prevista en la clàusula segona d’aquest conveni. 
 
 
b) ADF 
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1. Desenvolupar les tasques típiques de les Associacions de 
Defensa Forestal (ADF), en concret l’ADF Vallalta, al municipi de Canet de 
Mar.  
 
2. A justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula 
quarta d’aquest conveni. 
 
QUARTA.- Justificació i pagament de la subvenció 
 
L’import del present conveni es justificarà amb els següents requisits: 
 
 Memòria explicativa del desenvolupament de les activitats. 
 Justificació econòmica que es composarà dels següents documents: 
 Relació de les despeses amb identificació del proveïdor, descripció del 
servei o activitat, import i data de la factura. 
 Factures original o còpies compulsades de les despeses realitzades 
que hauran de contenir els requisits establerts en el Reial Decret 1496/2003 
sobre obligacions de facturació. 
 Estat de comptes corresponent amb indicació d’altres ajuts, ingressos o 
aportació amb especificació de la quantia i procedència. 
 
CINQUÈ.- Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2014.  
 
Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present 
conveni, i el no acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del 
presenta conveni i, per tant, la seva anul·lació. 
 
En tot allò no previst en aquest conveni resultaran d’aplicació les bases 
reguladores per a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple Municipal i 
la Llei 38/2003. 
 
I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts 
signen dues còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra” 

 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb 
la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’ADF Vallalta. 
 
SEGON: Aprovar la despesa de 1.000,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
22 17200 48901 del vigent pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde i la regidora de Medi Ambient per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
QUART.- Efectuar el pagament de l’import d’aquest conveni en el termini màxim 
d’un mes, a comptar des de la notificació del present acord.  
 



Ref: S/iu 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

7

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats i a la tresoreria municipal. 
 
 
6.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AL 
CONVENI SIGNAT ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA 
SOCIETAT ECOVIDRIO 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de març de 
2005, va prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
 

PRIMER.- Denunciar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el consell comarcal del Maresme, per a la recollida selectiva 
de paper i cartró, envasos i vidre, amb efectes des del dia 2 de maig de 
2005. 
 
SEGON.- Adherir-se al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus 
de Catalunya i les societats ECOEMBES I ECOVIDRIO per poder participar 
voluntàriament al sistema integrat de gestió d’envasos, a partir del dia 2 de 
maig de 2005, el contingut del qual és el següent: 
 

“CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS 
DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA 
 
A la ciutat de Barcelona, a ______ de ______ de 2005 
 

REUNITS 
 
El senyor Manuel Hernández Carreras en la seva qualitat de gerent de 
l’Agència de Residus de Catalunya, amb domicili al carrer Dr. Roux, 
núm. XX de Barcelona, i amb número de NIF XXXX 
 
El senyor Joaquim Mas i Rius, en la seva qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11, i amb 
número de NIF XXXXX 
 
El senyor MOS, obrant en nom i representació de l’empresa 
Ecoembalajes España, SA (en endavant Ecoembes) en la seva qualitat 
de director general, amb domicili al carrer Orensa XX de Madrid i amb 
número de NIF XXXX. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest acte 
constant la seva acreditació i 
 
EXPOSEN 
 
PRIMER.- Que en l’àmbit de l’Ajuntament de Canet de Mar hi ha 
desplegats sistemes de recollida selectiva i recuperació d’envasos 
d’acord amb el que preveu el programa de gestió de residus municipals 
de catalunya (PROGREMIC). 
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SEGON.- Que l’Agència de Residus de Catalunya, l’Ajuntament de 
Canet de Mar i Ecoembes subscriuen el present conveni d’adhesió al 
conveni marc.. 
 
PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTIU 
 
El present acord té com a objectiu l’adhesió de l’Ajuntament de Canet 
de Mar al conveni de col·laboració signat entre Ecoembes i l’Agència 
de Residus de Catalunya el 4 de novembre de 2004. 
 
SEGON.- COMPROMISOS 
 
Amb aquesta adhesió l’Ajuntament de Canet de Mar se sotmet a tots 
els compromisos, les condicions i els pactes del conveni signat el 4 de 
novembre de 2004 entre Ecoembes i l’Agència de Residus de 
Catalunya, així com als seus annexos i a l’addenda que completa el 
conveni marc. 
 
TERCER.- VIGÈNCIA I DURADA 
 
La durada d’aquest conveni coincidirà amb el període fixat 
d’autorització del Sistema integrat de gestió d’Ecoembes a Catalunya. 
 
I en prova de conformitat amb l’anteriorment exposat, les parts signen 
el present conveni, per triplicat i en el lloc i dia assenyalats en 
l’encapçalament. 
 
TERCER.- L’adhesió a aquest conveni queda condicionada a 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2005. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, perquè signi 
tots els documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
Atès que el dia 27 d’octubre de 2008 es va signar un nou conveni de col·laboració 
entre la societat ECOVIDRIO i l’Agència de Residus de Catalunya pels anys 2008-
2013. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de novembre 
de 2008, va acordar el següent: 
 

PRIMER.- Aprovar la renovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de 
Mar al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la 
societat ECOVIDRIO per poder participar voluntàriament al sistema integrat 
de gestió d’envasos. 
 
SEGON.- L’adhesió a aquest conveni queda condicionada a l’aprovació 
definitiva del pressupost per a l’exercici 2009. 
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TERCER.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de 
Medi Ambient, Educació i Infància, perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
Atès que aquest acord es va ratificar pel Ple municipal en sessió ordinària de 5 de 
febrer de 2009. 
 
Atès que en data 2 d’abril de 2014 l’Agència de Residus de Catalunya i la societat 
ECOVIDRIO han signat un nou conveni de col·laboració per regular el 
funcionament del Sistema Integrat de Gestió d’Envasos i Residus d’envasos de 
vidre, amb la finalitat de garantir el compliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, 
reguladora d’envasos i residus d’envasos, i optimitzar la gestió d’aquesta fracció i 
el seu finançament, per tal de garantir la seva viabilitat tècnica, el qual es transcriu 
a continuació: 
 

 
 
 
A la ciutat de Barcelona, 2 d’abril de 2014 
 
REUNITS 
 
Per una banda, l’Agència de Residus de Catalunya, representada en el 
present acte per l’Hble. Sr. Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i 
Sostenibilitat i President de l’Agència de Residus de Catalunya, amb domicili 
al Carrer Doctor Roux núm. XX de Barcelona i amb NIF XXX, expressament 
habilitat a aquests efectes. 
 
Denominada en endavant Agència de Residus. 
 
Per altra banda, Ecovidrio, Sociedad Anònima sense afany de lucre, 
domiciliada a Madrid, carrer General Oraá, XX, inscrita al Registro Mercantil 
de Madrid, XXX i amb NIF nº XXX, i representada al present acte pel Sr. D. 
JMNL, en la  seva qualitat de Director general. 
 
Denominada en endavant Ecovidrio 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte 
constant la seva acreditació. 
 
Assisteixen també a l’acte de signatura del Conveni: 
 
El Sr. Ramon Maria Guiu en qualitat de President de la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la 
representació de la qual li ha estat delegada per part del Sr. Miquel Buch, 
President de l’ACM. 
 
El Sr. Joan Castaño en qualitat de President de la Comissió de Medi 
Ambient de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la representació 
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de la qual li ha estat delegada per part del Sr. Xavier Amor, President de 
l’FMC. 
 
La Sra. Assumpta Escarp en qualitat de Vice-Presidenta de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), la representació de la qual li ha estat 
delegada per part del Sr. Xavier Trias, President de l’AMB. 
EXPOSEN 
 
PRIMER.- Que en aplicació al que disposa el Decret legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i el 
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya, cal optimitzar la 
valorització de residus, fomentant la recollida selectiva. 
 
SEGON.- Que la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus 
d’envasos, incorpora a l’ordenament jurídic estatal les prescripcions de la 
Directiva 94/1962 CE que estableix la responsabilitat dels productors i 
distribuïdors d’envasos en la gestió dels residus que generen com a 
conseqüència de la seva posada al mercat. 
 
TERCER.- Que atenent el que preveu la Llei 11/1997, de 24 d’abril, 
reguladora d’envasos i residus d’envasos, la gestió dels envasos afectats 
per les obligacions del capítol IV de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora 
d’envasos i residus d’envasos, ha d’acollir-se necessàriament al sistema de 
dipòsit devolució i retorn o bé al Sistema Integrat de Gestió dels envasos i 
residus d’envasos. 
 
QUART.- Que el Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos 
previst a la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus 
d’envasos, es configura com a modalitat voluntària a la que es poden acollir 
els agents econòmics responsables de la posada al mercat dels envasos, 
responsabilitzant-se del compliment dels objectius fixats a la mateixa Llei i, 
per tant, quedarien exempts del sistema obligatori de dipòsit, devolució i 
retorn previst a la mateixa normativa. 
 
CINQUÈ.- Que la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus 
d’envasos, preveu que les aportacions econòmiques fetes per la posada al 
mercat dels envasos hauran de ser suficients per cobrir com a mínim els 
costos addicionals en què incorrin les Administracions Locals que participin 
voluntàriament en el sistema i, per tant, evitar riscos improcedents als Ens 
Locals que s’adhereixin al mateix Sistema Integrat de Gestió d’envasos i 
residus d’envasos. 
 
SISÈ.- Que l’entitat gestora ECOVIDRIO, constituïda sense ànim de lucre, 
compta amb la renovació de l’autorització com  Sistema Integrat de Gestió 
dels envasos i residus d’envasos per a l’àmbit territorial de Catalunya,  en 
virtut de la Resolució del President de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
SETÈ.- Que al disposar a Catalunya d’un Programa de gestió de residus 
municipals aprovat, correspon a l’Agència de Residus de Catalunya 
l’atorgament del Conveni de col·laboració a subscriure amb la societat 
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ECOVIDRIO, per tal d’establir les condicions econòmiques que garanteixin 
la viabilitat del Sistema Integrat de Gestió. 
 
VUITÈ.- Que els Ens Locals han participat en el procés d’elaboració del 
Conveni d’acord amb el que preveu la normativa legal aplicable. 
 
NOVÈ.- Que l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO subscriuen el 
present Conveni per tal que s’hi puguin adherir els Ens Locals que 
voluntàriament participin al Sistema Integrat de Gestió d’envasos, que es 
regirà per allò que preveu al respecte l’autorització i pels següents  
 
PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE 
 
El present Conveni té per objecte regular el funcionament del Sistema 
Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos de vidre, gestionat per 
ECOVIDRIO a Catalunya, amb la finalitat de garantir el compliment de la Llei 
11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos, i optimitzar 
la gestió d’aquesta fracció i el seu finançament, per tal de garantir la seva 
viabilitat tècnica.  
 
Per a això s’estableixen i regulen els compromisos de l’Agència de Residus 
de Catalunya, de les Entitats Locals adherides i d’ECOVIDRIO respecte al 
funcionament del SIG a Catalunya. 
 
SEGON.- ÀMBIT DE LES ACTUACIONS OBJECTE DEL PRESENT 
CONVENI 
 
Les actuacions que es portaran a terme seran les següents: 
 
1.- Establir els compromisos necessaris per garantir el compliment dels 

objectius de reducció, reciclatge i valorització d’envasos i residus 
d’envasos previstos a l’article 5è de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, 
reguladora d’envasos i residus d’envasos, modificat per al Reial Decret 
252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclatge i 
valorització establerts a la Llei 11/1997, i es modifica el reglament 
d’execució de la mateixa, aprovat per Reial Decret 782/1998, de 30 
d’abril. 
 

2.- Regular i optimitzar el finançament de la gestió dels envasos i residus 
d’envasos de vidre que serà sufragat íntegrament per la societat 
ECOVIDRIO. 
En aquest sentit el present Conveni estableix aquells aspectes que han 
de ser finançats per ECOVIDRIO en relació als costos de recollida i 
transport, selecció i classificació, tractament i/o valorització. 

3.- Regular la participació voluntària dels Ens Locals al Sistema Integrat de 
Gestió d’envasos i residus d’envasos de vidre. 
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4.- Establir els costos addicionals que hauran de ser finançats per 
ECOVIDRIO per la gestió dels residus d’envasos i envasos de vidre 
usats, atenent a l’annex núm. II que s’acompanya al present Conveni i 
que es configura com a part integrant del seu contingut. 
 

5.- Promoure la prevenció i reducció de l’impacte sobre el medi ambient 
dels envasos i la gestió dels residus d’envasos de vidre al llarg de tot el 
seu cicle de vida. 

 
6.- Realitzar les campanyes de comunicació i sensibilització ambiental. 

 
7.- Establir els mecanismes necessaris de col·laboració per garantir el 

compliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril , reguladora dels envasos i 
residus d’envasos, implementant medis d’inspecció i control, d’acord 
amb la normativa que sigui d’aplicació durant la vigència del Conveni. 

 
TERCER.- COMPROMISOS DE LA SOCIETAT ECOVIDRIO 
 
En els termes establerts en el present Conveni, ECOVIDRIO es compromet, 
en l’àmbit geogràfic de Catalunya, a: 
 
1.- Responsabilitzar-se de la gestió dels envasos posats al mercat pels 
agents econòmics adherits a ECOVIDRIO i del finançament del Sistema 
Integrat, de conformitat amb el que preveu la Llei 11/1997, de 24 d’abril, 
reguladora d’envasos i residus d’envasos. 
 
2.- Assumir els objectius de reducció, reciclatge i valorització fixats al 
PROGREMIC, vigent en cada moment. 
 
3.- Transferir a l’Agència de Residus de Catalunya i als Ens Locals adherits 
les quantitats econòmiques que corresponguin, atenent al contingut de 
l’article 10.2 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus 
d’envasos, d’acord amb el que preveu l’annex núm. II del present Conveni. 
 
A aquests efectes s’entendrà per costos addicionals tots els costos 
específics ocasionats per la gestió a favor del reciclat dels envasos usats i 
dels residus de tots el envasos de vidre posats en el mercat a través del 
Sistema Integrat de Gestió gestionat per ECOVIDRIO. 
En tot cas els costos específics inclouran els derivats dels conceptes 
següents: 
 
a) Cost de la recollida i el transport d’envasos usats i residus d’envasos de 

vidre a planta de selecció i classificació . 
b) Costos relatius a la selecció i classificació dels envasos i residus 

d’envasos de vidre procedents de la recollida selectiva. 
 
A més ECOVIDRIO haurà de finançar les despeses generals en que incorrin 
els ens locals o l’Agència de Residus de Catalunya pel control i la gestió dels 
envasos i residus d’envasos, tals com les despeses per al desenvolupament 
efectiu de les seves funcions de control i inspecció en la gestió de les 
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activitats de recollida i selecció dels residus d’envasos, incloent el cost 
relatiu a les caracteritzacions i a la elaboració d’estadístiques. 
La contribució al finançament del sistema, es farà d’acord amb les 
especificacions contingudes en l’annex núm. II que s’acompanya al present 
Conveni. 
 
4.- Gestionar les operacions de recollida i transport dels envasos i residus 
d’envasos de vidre d’aquells ens locals que deleguin aquest servei a 
Ecovidrio, d’acord amb les condicions que figuren a l’annex V del present 
Conveni. 
 
5.- Garantir el reciclat i valorització del vidre recuperat procedent dels 
diversos sistemes previstos en l’annex II d’aquest Conveni, i atenent a les 
especificacions tècniques contingudes en l’annex núm. IV incorporat al 
present Conveni, aplicant, entre altres, els principis de proximitat i suficiència 
de les instal·lacions de gestió ubicades i autoritzades per l’Agència de 
Residus de Catalunya i Ecovidrio a Catalunya. 
 
6.- Col·laborar en la promoció d’actuacions de reutilització, de conformitat 
amb l’article 6 de la Llei 6/ 1993, de 15 de juliol, de residus, modificada per la 
Llei 15/ 2003 de 13 de juny, i 9/2008, de 10 de juliol,  i de reducció de la 
generació d’envasos i residus d’envasos de vidre, en els termes i de 
conformitat amb el que estableixen els articles 8 de la Llei 11/ 1997, de 24 
d’abril, d’envasos i residus d’envasos i 3 i 8 del Reial Decret 782/ 1998, de 
30 d’abril, que aprova el seu Reglament de desenvolupament. 
 
7.- Fer-se càrrec de les obligacions inherents als objectius fixats a l’article 
5è. de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus 
d’envasos, i als articles 7è i 8è del Reglament que desenvolupa la Llei 
11/1997 (aprovat pel Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril) vetllant i justificant 
el nivell d’assoliment de l’objectiu de reducció en relació als envasos objecte 
del Sistema Integrat de Gestió gestionat per ECOVIDRIO. 
 
8.- Observar el principi d’equilibri territorial i possibilitar l’assoliment dels 
objectius de recuperació a tots els ens locals que participin al Sistema 
Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos, a través del compliment de 
les seves obligacions de fer-se càrrec de tots els residus d’envasos i 
envasos usats i lliurar-los en la forma indicada a l’article 12 de la Llei 11/ 
1997. 
 
9.- Subministrar la informació necessària dimanant dels plans empresarials 
sectorials de prevenció d’envasos i residus d’envasos i tota la referent al 
compliment dels objectius fixats a la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora 
d’envasos i residus d’envasos d’acord amb el que preveu el seu article 15, 
sens perjudici de que els agents econòmics facin directament aquesta 
funció. 
 
10.- Col·laborar en el disseny i finançar els costos de les campanyes 
d’informació i sensibilització ciutadana en l’àmbit local, autonòmic i estatal, 
així com els costos incorreguts en promoure altres actuacions d’interès en 
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relació amb la normativa especifica d’envasos, especialment les actuacions 
a favor de la prevenció i les de promoció per al foment del mercat de 
materials reciclats obtinguts a partir de residus d’envasos d’acord amb 
l’annex II i les condicions que acordi la Comissió de Seguiment. 
 
11.- Realitzar al llarg del conveni un estudi complert per avaluar el consum i 
la generació a Catalunya d’envasos i residus d’envasos de vidre en els 
residus municipals. 
 
12.- Impulsar la recollida selectiva en els canals HORECA, de conformitat 
amb el previst a l’annex VI del present Conveni. En aquest sentit Ecovidrio 
oferirà als ens locals que ho sol·licitin, previ acord, mitjans per realitzar la 
recollida selectiva en el sector HORECA. 
 
Amb l’objectiu d’assolir una òptima gestió i la consecució dels objectius 
previstos, ECOVIDRIO haurà d’assolir com objectiu la diferenciació de la 
fracció procedent del canal HORECA de la fracció domèstica. Així doncs 
caldrà consensuar una metodologia per poder valorar el percentatge 
procedent de cadascun dels orígens. 
 
L’impuls de la recollida selectiva en el canal HORECA s’haurà d’entendre 
sens perjudici de prioritzar la reutilització de l’envàs. 
 
Per tal de donar compliment als objectius senyalats per la Llei d’Envasos, 
ECOVIDRIO, prèvia conformitat de l’Agència de Residus de Catalunya, 
podrà promoure altres recollides i recuperacions complementàries de 
residus d’envasos de vidre. 
 
QUART.- COMPROMISOS DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA. 

 
1.- Promoure el desenvolupament i fomentar la implantació d’actuacions 

per afavorir la reutilització, la recollida selectiva i la recuperació 
d’envasos i residus d’envasos de vidre, tant a nivell nacional com local. 
 

2.- L’Agència de Residus de Catalunya donarà suport a ECOVIDRIO per tal 
de posar en marxa la implantació de la recollida selectiva en el canal 
HORECA. 
 

3.- Col·laborar en el disseny de les campanyes de comunicació d’àmbit 
català i d’àmbit local. 
 

4.- Garantir la participació dels Ens Locals i consumidors i usuaris en el 
seguiment i control del grau de compliment dels objectius fixats i de les 
obligacions establertes. 
 

5.- Implementar els mecanismes necessaris per garantir les actuacions 
inherents a la inspecció, control i sanció. 
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6.- Comunicar als ens locals de Catalunya el contingut del present Conveni 
i alhora facilitar que s’hi puguin adherir, d’acord amb les condicions 
d’adhesió de l’annex V d’aquest Conveni. 
 

7.- Cooperar tècnicament i jurídica  amb els ens locals adherits al Sistema 
Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos de vidre. 
 

8.- Comunicar a ECOVIDRIO les noves incorporacions dels ens locals que 
s’adhereixin al present Conveni, amb la finalitat de que es tingui en 
compte el volum afegit de material recollit que representaran les 
incorporacions. 
 

9.- Garantir el subministrament d’informació a ECOVIDRIO, per tal de que 
la mateixa entitat pugui acreditar el compliment de les obligacions 
previstes a la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus 
d’envasos. Aquesta informació es subministrarà d’acord amb el que 
preveu l’annex núm. III. 
 

10.- Promoure actuacions de R+D així com el foment de les actuacions 
necessàries per optimitzar el reciclatge, la reutilització, i valorització dels 
envasos de vidre. 
 

11.- Fomentar mecanismes que facilitin les actuacions de reducció de la 
generació de residus d’envasos i envasos usats per part dels diversos 
agents implicats. 
 

12.- Adoptar les mesures oportunes, especialment les relatives al disseny, 
procés de fabricació, distribució i comercialització dels envasos, amb la 
finalitat de minimitzar i prevenir en origen la generació de residus 
d’envasos, tals com l’elaboració de plans o programes de prevenció 
d’àmbit autonòmic, l’establiment d’objectius qualitatius i quantitatius, el 
desenvolupament de línies d’actuació per promoure la prevenció i 
l’aplicació del principi de responsabilitat productor, amb l’objecte de 
reduir al mínim l’impacte ambiental dels envasos. 

 
CINQUÈ.- COMPROMISOS DELS ENS LOCALS 
 
Els ens locals que voluntàriament vulguin adherir-se i participar en el 
Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos de vidre hauran de 
formalitzar acord exprés i comunicar-ho a l’Agència de Residus de 
Catalunya deixant constància de l’acceptació de les condicions del present 
Conveni. 
 
La participació dels ens locals en el sistema integrat de gestió, comportarà 
fer càrrec de la recollida selectiva i/o recuperació dels envasos i residus 
d’envasos de vidre i fer el lliurament a les plantes de gestió de vidre que en 
cada cas correspongui. 
 
Per l’esmentada recollida i transport d’aquests envasos els ens locals seran 
compensats econòmicament per ECOVIDRIO pels costos addicionals que, 
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en cada cas, tinguin efectivament que suportar atenent els imports previstos 
en l’annex núm. II del present Conveni. 
 
L’acord d’adhesió dels ens locals al Sistema Integrat de Gestió d’envasos i 
residus d’envasos inclourà com a mínim els compromisos següents: 
 
1.- L’acceptació formal de les condicions establertes al present Conveni pel 

que fa a les característiques de la seva participació, en el marc del que 
preveu el nou Programa de gestió de residus a Catalunya. 
 

2.- La designació dels emplaçaments idonis per a la col·locació dels 
contenidors o dels sistemes adients per a la recollida selectiva 
d’envasos de vidre a la via pública. 
 

3.- La realització de la recollida selectiva i/o la recuperació dels envasos i 
residus d’envasos de vidre amb l’obligació de lliurar-los a les plantes de 
recuperació que es designin o alternativament, l’encomana del servei a 
ECOVIDRIO, d’acord amb el que preveuen els mateixos annexos del 
Conveni.  
 

4.- L’emissió de factures a ECOVIDRIO amb periodicitat mensual dels 
materials recollits, fent esment de les seves característiques i també 
dels conceptes que figuren en l’annex núm. II i de la forma prevista a 
l’annex III del present Conveni. 
 

5.- El subministrament a ECOVIDRIO de tota la informació que preveu 
l’annex núm. III. 
 

6.- Participar en el desenvolupament i foment de campanyes de 
comunicació al seu àmbit territorial i que s’emmarquin en les directrius 
acordades per la Comissió de Seguiment. 
 

7.- Cas que ECOVIDRIO ofereixi una recollida complementària pels residus 
d’origen comercial d’algun sector específic, l’ens local posarà en 
coneixement dels sectors implicats l’existència d’aquesta recollida 
selectiva per promoure la seva efectiva implantació (veure annex VI).  

 
SISÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió de Seguiment del Conveni que estarà integrada 
per 10 membres,  2 de l’Agència de Residus de Catalunya, 1 escollit per la 
Federació de Municipis de Catalunya, 1 per l’Associació Catalana de 
Municipis, 1 per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 5 escollits per Ecovidrio. 
 
Aquesta Comissió té com a finalitat: 
 
 El seguiment de les actuacions que es derivin de l’aplicació d’aquest 

Conveni i la modificació i interpretació, quan escaigui, del mateix. En 
aquest sentit, les modificacions del Conveni hauran de ser acordades 
per totes les parts i s’afegiran com a addenda al present Conveni.  
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 La intervenció en el cas de discrepàncies en l’aplicació del Conveni 
entre ECOVIDRIO i algun dels ens locals adherits. En aquest cas, la 
Comissió de Seguiment discutirà el problema i acordarà la forma de 
procedir per a la seva resolució. 

 La definició i aprovació dels criteris i de les campanyes de comunicació 
que s’hagin d’executar en l’àmbit d’aquest Conveni. Per al 
desenvolupament d’aquests criteris i actuacions la Comissió podrà crear 
un grup de treball específic. 

 
La Comissió de Seguiment quedarà immediatament constituïda després de 
la signatura del present Conveni, havent de comunicar cada una de les parts 
a les altres els seus representants en un termini de dues setmanes des de la 
signatura. La presidència de la comissió recaurà en el director de l’Agència 
de Residus o en la persona que aquest/a designi i la secretaria correspondrà 
a un representant de l’Agència de Residus. 
 
Les decisions i acords als que arribi la Comissió hauran de comptar amb la 
conformitat de totes les parts. 
 
SETÈ.- DURADA I ADHESIÓ DELS ENS LOCALS 
 
El present Conveni Marc tindrà una durada fins a la finalització de la vigència 
de l’Autorització concedida per l’Agència de Residus al Sistema Integrat de 
Gestió de residus d’envasos del qual Ecovidrio és entitat gestora.  
 
En cas de renovació de l’autorització del sistema integrat de gestió, el 
present Conveni quedarà prorrogat fins a un màxim de sis mesos, previ 
acord de les parts. 
 
Els Ens locals que voluntàriament desitgin adherir-se al present Conveni ho 
comunicaran a l’Agència de Residus i formalitzaran un acord segons el 
model de conveni d’adhesió que figura com a Annex VII. L’Agència de 
Residus informarà a Ecovidrio de les adhesions que es produeixin, remetent 
còpia de cada conveni d’adhesió no més tard de vint dies hàbils a comptar 
des de la signatura (o recepció) del mateix per l’Agència de Residus. 
 
Els ens locals que renovin la seva adhesió abans del 30 de juny de 2014 
facturaran d’acord amb les condicions establertes en el present Conveni de 
col·laboració tot l’any 2014. Els ens locals que formalitzin i comuniquin la 
seva adhesió amb posterioritat al 30 de juny de 2014 quedaran exclosos de 
l’aplicació del present Conveni Marc fins que es dugui a terme, si escau, la 
formalització i comunicació de la mateixa, essent d’aplicació mentrestant el 
previst a l’article 9.2 de la Llei d’Envasos. En aquest cas els efectes 
econòmics seran d’aplicació des del dia 1 del mes de la signatura del 
conveni d’adhesió. 
 
En qualsevol cas, les modificacions normatives que en el futur puguin incidir 
directament en el contingut del present Conveni, obligaran a la revisió de les 
clàusules del mateix per tal d’adequar-les al marc normatiu d’aplicació. 
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VUITÈ.- NATURALESA I JURISDICCIÓ 
 
El present Conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, atenent al 
que preveu l’article 61 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus i disposicions concordants i regeix en la seva interpretació i 
desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu, amb expressa 
submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
NOVÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest Conveni es resoldrà: 
 
1r.- Per transcurs del termini fixat com a durada en el present Conveni . 
2n.- Per suspensió, caducitat, incompliment o revocació de l’autorització del 

Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos. 
 
3r.- Per mutu acord de les parts que intervenen al Conveni. 
 
4t.- Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista a aquest 

Conveni. 
 
5è.- Per qualsevol de les causes de resolució previstes en el marc normatiu 

vigent. 
 
DESÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DE L’ADHESIÓ DELS ENS LOCALS 
 
1a.- Per incompliment de les obligacions que corresponen als Ens Locals 

adherits al present Conveni marc. 
 
2a.- Per desistiment voluntari dels Ens Locals a l’adhesió del present 

Conveni sempre que es compleixin els terminis i condicions inicialment 
assumits. 

 
3a.- Per qualsevol de les causes previstes al marc normatiu vigent. 
 
I en prova de conformitat amb l’anteriorment exposat, les parts signen el 
present Conveni, per duplicat i en el lloc i dia assenyalats en 
l’encapçalament 
 
ANNEXOS AL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 

CATALUNYA I ECOVIDRIO 
 
Annex I: Còpia de la Resolució de renovació de l’autorització d’ECOVIDRIO 
com a sistema integrat de gestió a Catalunya 
 
Annex II: Relacions econòmiques entre ECOVIDRIO, l’Agència de Residus 
de Catalunya i els Ens Locals 
 
Annex III: Condicions de facturació i subministrament d’informació 
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Annex IV: Condicions de recepció i lliurament dels materials 
 
Annex V: Condicions per a la prestació del servei de recollida del vidre per 
part d’ECOVIDRIO 
 
Annex VI: Recollides específiques dintre del canal HORECA i recursos 
necessaris per a la seva implantació. 
 
Annex VII: Model per a l’adhesió dels Ens Locals al conveni 
 
ANNEX I: RESOLUCIÓ DE RENOVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
D’ECOVIDRIO COM A SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ A CATALUNYA 
 
 
ANNEX II: RELACIONS ECONÒMIQUES ENTRE ECOVIDRIO, L’AGÈNCIA 
DE RESIDUS DE CATALUNYA  I ELS ENS LOCALS  
 
1. CONSIDERACIÓ DELS MUNICIPIS ADHERITS 

 
Els municipis adherits es tipificaran atenent a la següent classificació, 
prenent com a referència la població de cada municipi publicada a l’INE a 1 
de gener de cada any: 
 
Urbà: municipis amb una població de dret superior a 50.000 habitants. 
Semi urbà: municipis amb una població de dret d’entre 5.000 i 50.000 
habitants, no inclosos en la tipologia urbana. 
 
Rural: municipis amb una població de dret inferior als 5.000 habitants. 
 
En el cas d’unitats de gestió que agrupin municipis corresponents a diferents 
tipologies, i que no puguin desagregar les quantitats recollides a cada una 
d’elles, aplicaran un coeficient de correcció ponderat, en funció dels 
habitants de dret incorporats a cada tipologia de població. 
 
2. RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT D’ENVASOS DE VIDRE  
D’acord amb el contingut del conveni, en relació a la recollida selectiva 
d’envasos de vidre, els Ens Locals podran realitzar el servei directament, o 
bé acordar amb Ecovidrio que sigui aquesta societat la que assumeixi la 
recollida selectiva del vidre.  
 
En qualsevol cas, l’Ens Local haurà de fer constar l’opció escollida en el 
moment d’adherir-se al conveni. 
 
2.1. L’Ens Local realitza la recollida selectiva i transport d’envasos de vidre  

 
ECOVIDRIO abonarà als Ens Locals que realitzin el servei, les aportacions 
que es descriuen a continuació i que inclouran els conceptes següents: 
 Recollida selectiva d’envasos de vidre tant en àrees d’aportació com pel 

sistema de porta a porta. 
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 Transport dels envasos de vidre recollits fins a les plantes de tractament 
designades en cada cas. 

 Reposició, manteniment i neteja de contenidors. 
 Despeses de gestió corresponents als Ens Locals. 
 

2.1.a Preus unitaris per recollida €/kg en funció de la tipologia 
 
Anys Urbà Semi urbà Rural 
2014 0,04914 0,05214 0,0668

1 
2015 en endavant 0,04809 0,05103 0,0653

9 
 

2.1.b Preus unitaris per transport €/kg en funció dels distància (km) 
 
Anys 0-50 50-75 75-100 100-200 +200 
2014 0,00140

5 
0,003685 0,006551 0,016857 0,027161 

2015 en 
endavant 

0,00137
5 

0,003607 0,006411 0,016498 0,026583 

 
Per al càlcul de la distància fins a la planta de tractament, es considerarà el 
centre de gravetat de l’Ens Local. 
 
2.1.1. Sistemes de recollida 

 
Les condicions i imports previstos al punt anterior preveuen la recollida 
selectiva del vidre mitjançant contenidors tipus iglú. 
 
Amb tot, Ecovidrio acceptarà els residus d’envasos de vidre procedents 
d’àmbits on hi hagi implantat altres sistemes de recollida (contenidors 
soterrats, càrrega lateral, recollida pneumàtica, etc.), sempre que el material 
recollit compleixi les condicions previstes a l’annex IV d’aquest Conveni. El 
material recollit rebrà les mateixes aportacions econòmiques previstes a 
l’apartat anterior. 
 
2.1.2. Reposició de contenidors 

 
Ecovidrio podrà realitzar la reposició dels contenidors de vidre tipus iglú 
aportant directament el contenidor en espècie, sempre i quan l’ens local 
expressi la seva conformitat. Els contenidors lliurats per Ecovidrio 
s’adaptaran al que, en aquest sentit, preveu l’annex V.  
 
Per cada contenidor lliurat, Ecovidrio reduirà l’aportació prevista en el punt 
anterior en 450 euros/contenidor. 
 
El lliurament de contenidors per part Ecovidrio es realitzarà en la zona 
d’emmagatzematge que indiqui l’ens local, en un termini màxim de 30 dies 
des de la data de sol·licitud d’aquests contenidors per part de l’ens local. 
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2.2. L’Ens Local opta per a que la recollida selectiva de vidre la realitzi 

ECOVIDRIO  
 

ECOVIDRIO podrà acordar amb els Ens Locals adherits al Conveni, prestar 
directament el servei de recollida i transport dels envasos de vidre. Les 
condicions en la prestació d’aquest servei s’acordaran entre ambdues parts, 
i inclouran com a mínim les que s’estableixen en l’annex V. 
 
En aquest cas, Ecovidrio aportarà als ens locals adherits que li hagin 
traspassat el servei la quantitat de 0,0040 €/Kg recollit, en concepte de les 
despeses de gestió i optimització del servei que els ens locals ja tenien 
incorporades. 
 
3. RECUPERACIÓ D’ENVASOS PROCEDENTS D’ALTRES SISTEMES 
DE RECOLLIDA I/O RECUPERACIÓ 
 
3.1. Envasos de vidre procedents de  les plantes de classificació d’envasos 

lleugers i de fracció inorgànica 
 
Ecovidrio acceptarà el vidre seleccionat i posat a la seva disposició en 
les instal·lacions que compleixi les especificacions tècniques 
esmentades en l’annex V. En aquest cas, l’ens local titular de la 
instal·lació facturarà a ECOVIDRIO, en concepte de costos de selecció, 
l’import de 0,0207 €/Kg per les quantitats de vidre efectivament lliurades 
a Ecovidrio. 
 
La planta farà la selecció del material i la càrrega del vehicle/contenidor 
designat per Ecovidrio. A partir d’aquest moment, Ecovidrio assumeix 
els costos i responsabilitats derivats del trasllat del material a la planta 
de tractament.  
 

3.2. Envasos de vidre procedents de la selecció de la fracció resta dels 
sistemes de recollida selectiva 
 
A petició de l’Ens Local responsable de l’explotació de les plantes de 
selecció de la fracció resta, Ecovidrio acceptarà els residus de vidre que 
compleixin les especificacions de qualitat esmentades en l’annex IV. 
L’import a facturar per aquesta fracció serà l’acordat per Ecovidrio i el 
titular de la planta de selecció en cada moment.  En aquest cas, l’Ens 
local titular de la instal·lació facturarà a Ecovidrio, en concepte de 
costos de selecció, l’import de 0,0207 €/Kg per les quantitats de vidre 
efectivament lliurades a Ecovidrio. 

 
La planta farà la selecció del material i la càrrega del vehicle/contenidor 
designat per Ecovidrio. A partir d’aquest moment, Ecovidrio assumeix els 
costos i responsabilitats derivats del trasllat del material a la planta de 
tractament.  
 
4. CAMPANYES DE COMUNICACIÓ 
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Des d’Ecovidrio es finançaran campanyes de comunicació per el compliment 
dels objectius previstos a la pròpia resolució d’autorització. Aquestes 
campanyes hauran de preveure dos nivells d’actuació, un nivell d’àmbit local 
i un segon nivell d’àmbit català. 
 
El recursos  destinats a  aquestes actuacions  representaran  una inversió  
de 0,06  €/habitant efectivament adherit i any d’acord amb la població 
vinculada a 1 de gener de cada any, d’acord amb les dades que publica 
anualment l’INE. 
 
Els criteris de disseny i la definició de les campanyes que s’executaran 
seran aprovades per la Comissió de Seguiment i pel grup de treball de 
Comunicació. 
 
5. ACTUACIONS DE PREVENCIÓ I DE PROMOCIÓ DE PRODUCTES 
RECICLATS 
 
Ecovidrio col·laborarà amb l’Agència de Residus de Catalunya en actuacions 
de promoció per al foment tant del mercat de productes reciclats com de la 
prevenció de la generació de residus d’envasos.  
 
6.  ALTRES RECOLLIDES EN EL SECTOR COMERCIAL 
 
Des d’aquest conveni es contempla la possibilitat de posar en marxa 
recollides dirigides específicament al sector comercial, sempre des de 
l’òptica de la sostenibilitat i la ecoeficiència. La recollida selectiva en el canal 
HORECA és aquella que va dirigida exclusivament a establiments 
especialment generadors de vidre. Aquest tipus de recollida, així com les 
aportacions pel seu desenvolupament, venen especificades en l’annex VI. 
 
7. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Les condiciones econòmiques previstes en aquest annex seran efectives a 
partir de l’1 de gener de 2014 pels ens locals que s’adhereixin al Conveni 
abans del 30 de juny de 2014. En altre cas, les condicions econòmiques 
seran d’aplicació a partir de la data de la formalització efectiva de l’adhesió 
al Conveni . 
 
A partir de l’any 2015, els imports unitaris previstos en els punts 2.1.a, 2.1.b, 
2.1.2, 2.2, 3.1, 3.2, s’actualitzaran anualment a raó del 50% de l’IPC estatal. 
 
Els imports anteriors es podran actualitzar quan, després d’haver examinat 
cas per cas la situació d’un ens local que així ho hagi sol·licitat, es constati 
objectivament que concorren circumstàncies excepcionals derivades de 
canvis en la localització dels punts de destinació com a conseqüència dels 
resultats de les licitacions públiques realitzades per Ecovidrio que determinin 
costos superiors per als ens locals i la necessitat d’una compensació més 
gran que la prevista en l’apartat 2.1b. 
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La resta d’imports unitaris romandran constants al llarg de la vigència del 
present Conveni. 
 
ANNEX III: CONDICIONS DE FACTURACIÓ I SUBMINISTRAMENT 
D’INFORMACIÓ  
 
1. FACTURACIÓ 
 
Els Ens Locals facturaran l’activitat desenvolupada en l’àmbit del present 
conveni directament a la societat Ecovidrio. 
 
Els conceptes referenciats als punts 2.1.a, 2.1.b, 3.1 i 3.2 de l’annex II  es 
facturen amb un periodicitat mensual, d’acord amb l’activitat de recollida 
realitzada durant el mes anterior.  
Pel que fa al concepte previst al punt 2.2 es facturarà amb una periodicitat 
mínima trimestral, d’acord amb les quantitats de vidre recollides durant 
cadascun dels trimestres naturals. 
 
1.1. Terminis de presentació 

 
El termini de presentació de factures no podrà excedir els 6 mesos a 
comptar des de la finalització del període al que es refereixin les 
mateixes. En aquells casos que es superi aquest termini per causes no 
imputables a ECOVIDRIO, es procedirà a la devolució de les factures a 
l’ens local, quedant eliminat el compromís de pagament per part 
d’ECOVIDRIO. 
 

1.2. Terminis de pagament 
 
ECOVIDRIO realitzarà el pagament de les factures correctament 
emeses en un termini màxim de 30 dies des de la data de la seva 
recepció. 
 

2. SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ 
 
2.1. Subministrament d’informació entre els Ens Locals i Ecovidrio 

 
Les plantes de tractament i punts de descàrrega designats per Ecovidrio 
hauran de lliurar per a cada entrada que realitzi un ens local adherit al 
Conveni un albarà degudament segellat on hi consti, com a mínim, la 
informació següent: hora i dia de lliurament, quantitat de vidre lliurat, ens 
local de procedència i indicació de les incidències en el cas que s’hagin 
produït.  
 
En el cas d’àmbits de gestió supramunicipals en els que Ecovidrio hagi 
assumit directament el servei, aquest resum haurà d’incloure el detall de les 
quantitats recollides per municipis. En qualsevol cas, aquesta informació es 
regirà pel que prevegi l’acord específic per a la prestació del servei entre 
ambdues parts. 
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Pel que fa als ens locals que, en el moment de traspassar el servei a 
Ecovidrio disposin de sistemes d’informació sobre la recollida per contenidor, 
ambdues parts acordaran la manera de procedir per tal de mantenir, en 
qualsevol cas, un nivell d’informació equivalent. 
 
En els casos en que el servei de recollida sigui prestat directament per 
Ecovidrio, aquest haurà de portar, igualment, un control dels lliuraments 
realitzats, amb un nivell d’informació equivalent als albarans indicats al 
primer paràgraf. 
 
Per la seva banda, els Ens Locals hauran de mantenir actualitzada la relació 
de municipis que participen d’aquest conveni a través seu, així com la 
població a 1 de gener de cada any de cadascun d’aquests municipis. En 
aquest sentit, per a l’actualització de la població es considerarà el padró 
oficial (caldrà presentar certificació del secretari), o les dades publicades per 
l’Instituto Nacional de Estadística” en el seu defecte. 
 
L’Ens Local haurà de notificar a Ecovidrio qualsevol canvi que es produeixi 
en relació als municipis adherits. 
 
A més, els ens locals actualitzaran durant els mesos de gener i juliol, els 
contenidors en servei per a la recollida selectiva de vidre a cadascun dels 
municipis adherits a 31 de desembre i 30 de juny respectivament. 
 
2.2. Subministrament d’informació Ecovidrio a l’Agència de Residus de 

Catalunya 
 

Per facilitar el seguiment de les actuacions d’aquest Conveni, Ecovidrio 
posarà a disposició de l’Agència de Residus de Catalunya tota la informació 
relacionada amb l’activitat realitzada pels diversos ens locals adherits al 
conveni i a totes les actuacions previstes en l’annex II: 
 
 Relació mensual de les quantitats de vidre recollides per ens local. 
 Resum trimestral dels imports facturats per ens local.  
 Actualització semestral dels contenidors en servei per ens local. 

 
A més, Ecovidrio haurà d’informar a l’Agència de Residus de Catalunya de 
tots els acords a que arribi amb els ens locals per a la prestació del servei de 
recollida selectiva d’envasos de vidre, d’acord amb el que preveu aquest 
conveni. 
 
Finalment, l’Agència de Residus de Catalunya podrà sol·licitar a Ecovidrio 
qualsevol altra informació relacionada amb aquest Conveni. 
 
ANNEX IV: CONDICIONS DE RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE MATERIALS 
 
1. CENTRES DE RECEPCIÓ DE RESIDUS DE VIDRE 
 
1.1. Identificació dels centres 
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Els residus de vidre recollits selectivament pels diferents ens locals hauran 
de dipositar-se en les plantes de tractament i zones de emmagatzematge 
que designi Ecovidrio. A més, Ecovidrio podrà proposar a la Comissió de 
Seguiment del Conveni la utilització per part dels ens locals adherits de 
futures zones de descàrrega del vidre recollit selectivament per minimitzar 
en tot el que sigui possible els costos de transport. 
 
1.2. Horaris i temps de descàrrega 

 
Els centres de descàrrega adaptaran els seus horaris per facilitar al màxim 
el lliurament dels residus d’envasos de vidre per part dels ens locals adherits 
al Conveni. 
 
Referent al temps de descàrrega, els centres disposaran dels mitjans 
necessaris per actuar de manera diligent. En aquest sentit, hauran de 
garantir un temps màxim de descàrrega de 30 minuts. 
 
2. TITULARITAT  DELS RESIDUS D’ ENVASOS DE VIDRE 
 
La titularitat dels residus d’envasos de vidre es transmet a Ecovidrio en el 
mateix moment que l’ ens local els posa a la seva disposició en la planta de 
tractament indicada. 
 
Quan sigui Ecovidrio qui realitzi la gestió, s’entén que l’Ens Local transmet la 
titularitat dels residus d’envasos de vidre en el moment que aquests són 
dipositats pels ciutadans en els contenidors instal·lats o que es podrien 
instal·lar en l’àmbit territorial de l’ ens local.  
 
En el moment de la transferència de la titularitat, Ecovidrio, com a propietari 
dels residus d’envasos de vidre adquireix la responsabilitat de donar-los una 
destinació final que tingui necessàriament com a finalitat el compliment dels 
objectius de l’article 5  de la Llei d’envasos. 
 
Ecovidrio, atenent a allò que disposa l’article 9.2 de la Llei 11/97, garanteix 
el lliurament dels residus d’envasos de vidre que procedeixen de la recollida 
monomaterial als agents econòmics esmentats en l’article 12 de la Llei 
d’envasos.  
 
3. NORMES PER A LA RECEPCIÓ DEL VIDRE 
Per garantir un tractament posterior correcte, la procedència del material 
recollit ha de ser d’envasos de vidre: ampolles,  pots i ampolletes, quedant 
explícitament exclosos els materials estranys com:  

 
a) Porcellana, ceràmica, gres, rajoles, terra, grava, ciment, fusta, metalls, 

etc. 
b) Tots els vidres especials, com: vidres blindats, parabrises, pantalles de 

televisió i ordinadors, bombetes, làmpades de vidre, vaixelles, vidres 
opalins, miralls, vidres opacs i de colors, vitroceràmiques. 

c) Qualsevol residu de vidre del qual es sospiti que pugui contenir plom en 
la seva composició. 
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3.1. Especificacions 
 

En concret, els residus d’envasos de vidre procedents de la recollida 
selectiva han de respondre a les següents especificacions:  

 
1. No contenir més del 5% en pes de fragments amb una mida inferior a 1 

cm. 
2. La presència anormal de terra, pedres i altres fins serà causa de rebuig 

sistemàtic dels lliuraments. 
3. No contenir més del 2% en pes d’ impureses. 
4. No contenir més del 0,5% en pes de materials infusibles tal com els 

enumerats en el epígraf a); aquest 0,5% es considera inclòs el 2% 
esmentat en el punt anterior. 

5. No contenir graveta. 
 

3.2. Mostreig i control de qualitat 
 

3.2.1. Mostreig 
 

Per garantir el control de qualitat dels materials lliurats a les plantes, 
s’estableix el següent protocol: 

 
Homogeneïtzació de la partida a controlar (200kg) 
Extensió dels 200 kg sobre terra net i no contaminat. 
Divisió del lot en 4 sectors iguals. 
Presa de dos mostres de 50 kg cada una, de dos sectors oposats. 
 

L’objectiu d’aquestes mostres és el d’avaluar la qualitat dels residus 
d’envasos de vidre que entren a les plantes de tractament.  En aquest sentit, 
ECOVIDRIO presentarà un format de caracterització que serà consensuat 
amb l’Agència de Residus de Catalunya.  

 
S’estableix un número mínim de 4 mostres a l’any per planta de tractament 
operativa. 

 
3.2.2. Controls 

 
La mostra de 50 kg es passa per un sedàs de 1 cm i es pren nota del pes 
del material que ha passat pel sedàs: 

 
1. Si el pes és inferior a 2,4 kg, s’ ACCEPTA 
2. Si el pes és superior a 2,6 kg es REBUTJA. 
3. Si el pes està entre aquestes dues quantitats es repeteix l’assaig amb la 

segona mostra. La suma dels pesos ha de ser inferior a 5 kg per a que 
pugui ser acceptada.  

 
3.2.3. Control de impureses 
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De la mostra de 50 kg es separen i pesen totes les  impureses; d’aquest 
conjunt, se’n separen les impureses infusibles que també es pesen. Les 
normes de conformitat es determinen segons el barem següent: 

 
Pes total impureses Pes infusibles  
< 0,8 kg < 0,2 kg CONFORME 
> 2,0 kg > 0,5 kg NO CONFORME 

 
Si el resultat de la mostra es situa entre aquests dos valors, s’analitza la 
segona mostra de 50 kg acumulant les impureses de les mostres obtingudes 
a la primera anàlisi. 

 
La conformitat de la partida s’estableix segons la taula següent: 

 
Pes total impureses Pes infusibles  
< 2,4 kg < 0,6 kg CONFORME 

 > 0,6 kg NO CONFORME 
 
3.2.4. Lliuraments no conformes 

 
En el cas d’un lliurament no conforme amb les especificacions, el gerent de 
la zona informarà a l’Entitat Local corresponent, per buscar conjuntament la 
font de contaminació i posar en marxa els mitjans necessaris per evitar-la. 

 
Si malgrat tot, els problemes persisteixen en nous lliuraments, el Centre de 
Recepció podrà rebutjar els lliuraments afectats. 

 
Si els problemes de qualitat persisteixen, s’informarà a la Comissió de 
Seguiment que serà l’encarregada de definir les actuacions a seguir per 
solucionar les dificultats. 
 
ANNEX V: CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA DEL VIDRE PER PART D’ECOVIDRIO 
 
1. TRASPAS DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE A 
ECOVIDRIO 
 
Els ens locals que decideixin traspassar el servei de recollida selectiva de 
vidre a Ecovidrio hauran de posar-ho de manifest o bé en el mateix moment 
de l’adhesió, o bé durant tota la vigència del conveni i Ecovidrio haurà de 
desplegar el servei en el termini màxim de 3 mesos des de l’acord entre 
ambdues parts. Aquest acord haurà de preveure, com a mínim, el servei 
descrit en aquest mateix annex. 
 
El sistema general previst en aquest annex i que Ecovidrio assumirà, previ 
acord amb l’ ens local, és la recollida mitjançant contenidors tipus iglú. En el 
cas d’Ens Locals que tinguin implantat altres sistemes de recollida (càrrega 
lateral, recollida pneumàtica, etc.), Ecovidrio es reserva la possibilitat de no 
acceptar el traspàs del servei. En aquest cas, l’ ens local podrà rebre les 
compensacions econòmiques previstes a l’annex II. 
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Quan els ens locals adherits al Conveni acordin amb Ecovidrio que sigui 
aquest el que realitzi el servei, Ecovidrio assumirà directament el cost de la 
recollida selectiva d’envasos usats i residus d’envasos de vidre. 
 
Donat el cas, Ecovidrio adquireix la condició de receptor únic i exclusiu del 
vidre recollit en els contenidors instal·lats o que es puguin instal·lar en 
l’àmbit territorial de l’Entitat Local. Així mateix, Ecovidrio assumeix la 
responsabilitat davant de tercers derivada de la implantació dels contenidors 
(existents o de nova instal·lació).   
 
2. RECOLLIDA 
 
Ecovidrio es farà càrrec de la recollida i transport  fins a la planta de 
tractament dels residus d’envasos de vidre dipositats en els contenidors 
tipus iglú emplaçats en àrea d’aportació.  
Ecovidrio haurà d’adoptar les mesures de seguretat i salubritat que siguin 
pertinents i assumeix les responsabilitats derivades d’aquestes  operacions. 
 
Aquest servei es farà amb la freqüència necessària per garantir que no es 
produeixin desbordaments dels contenidors. En tot cas la recollida de vidre 
en els contenidors inclou també la recollida i neteja d’eventuals 
desbordaments entorn dels contenidors de vidre. 
Com a salvaguarda de la qualitat del servei, es mantindrà un servei 
d’urgència que es detalla a continuació.  
 
a) Municipis urbans i semiurbans: En un termini màxim de 24 hores es 

recollirà qualsevol contenidor la saturació del qual hagi estat 
comunicada de forma fefaent per l’ ens adherit. Si l’avís es produeix en 
divendres, s’ampliarà el termini en 24 hores més.  

b) Municipis rurals: : En un termini màxim de 48 hores es recollirà 
qualsevol contenidor la saturació del qual hagi estat comunicada de 
forma fefaent per l’ ens adherit. Si l’avís es produeix en divendres, 
s’ampliarà el termini en 24 hores més.  

 
En el cas que un contenidor, encara que compleixi el que s’ha estipulat 
anteriorment, es desbordi de manera reiterada, serà potestatiu de l’ens local 
adherit reclamar la col·locació d’un nou contenidor en aquell punt de 
recollida o acordar amb Ecovidrio un increment en la freqüència de recollida.  
 
En qualsevol cas, la notificació al responsable del servei s’haurà de fer via 
fax o qualsevol altre mitjà considerat fefaent. 
 
En les zones de major estacionalitat, Ecovidrio o l’Ens adherit encarregat  de 
recollir el vidre augmentarà els mitjans materials i/o humans necessaris per 
adaptar la contenerització, freqüències  o rutes de recollida amb la finalitat 
de garantir el nivell de servei anteriorment indicat, sense que tot això suposi 
un menysteniment de la qualitat del servei en altres zones.  Els detalls del 
nou desplegament s’incorporaran com a annexes en els respectius convenis 
d’adhesió. 
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2.1.  Contenidors 

 
2.1.1. Dotació 

 
Ecovidrio es proposa com a  objectiu de contenerització per a cada categoria 
d’Ens Local la dotació següent: 
 
 En zona urbana: 1 contenidor per cada 450 habitants. 
 En zona semiurbà: 1 contenidor per cada 350 habitants. 
 En zona rural:  1 contenidor per cada 250 habitants. 
 Al menys un contenidor per nucli de població 

 
Es podrà reforçar la dotació de contenidors en zones concretes o en 
circumstàncies que ho aconsellin per evitar que els ciutadans desviïn els 
residus d’envasos de vidre a contenidors no adequats per aquesta recollida 
monomaterial. Aquestes actuacions especials es podran adreçar a zones en 
les que hi hagi incidència significativa de població flotant o per donar servei 
a establiments en els que es generi quantitats significatives de residus 
d’envasos de vidre (el cas de locals de restauració i oci). 
 
2.1.2. Neteja, manteniment i reposició  

 
Ecovidrio procedirà a la neteja dels contenidors dos cops l’any (existents o 
de nova implantació). En els convenis d’adhesió entre l’ens local i Ecovidrio 
es podrà acordar rentats addicionals. 
Ecovidrio es farà càrrec del manteniment integral i reposició dels contenidors 
deteriorats adscrits al servei, ja siguin de nova implantació o existents amb 
anterioritat a l’entrada en vigor del present conveni. 
 
Addicionalment, Ecovidrio, es compromet a subministrar directament als Ens 
Locals adherits que li traspassin el servei, els contenidors necessaris per  
cobrir la reposició dels mateixos quan hagi finalitzat la seva vida útil, fins un 
màxim anual d’un 7% del parc instal·lat en cada moment. En circumstàncies 
excepcionals derivades de catàstrofes o vandalisme, es procedirà a la 
valoració dels danys i a l’assumpció de costos en un procés negociat que 
pot ser intermediat per la Comissió de Seguiment. 
 
2.1.3. Tipologia de contenidors 

 
Els contenidors considerats per al subministrament als Ens Locals adherits 
al conveni seran tipus “iglú”.  
 
Característiques generals: 
 
 Boques de càrrega fàcilment accessibles i que no es puguin embussar. 
 Seran tancats. 
 Tindran una relació superfície / capacitat favorable. 
 Volum entre 2.500 i 4.000 litres. 
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 Sistemes d’obertura i descàrrega compatibles amb els habitualment 
empleats (caixa oberta) 

 Imatge suficientment identificativa. 
 Capacitat per obtenir eficàcies mínimes determinades pel volum de 

vidre recollit per unitat de temps, considerant com a recomanables les 
obtingudes a través d’un iglú convencional de 2.500 litres, o el que es el 
mateix, 800 litres per minut. Per al còmput de temps, es contarà des de 
que el vehicle es para , fins que torna a iniciar la marxa. 

 
Les entitats que tinguin en la via pública més d’un 2% de contenidors que la 
seva eficàcia tècnica no compleixi el que s’ha especificat anteriorment, no 
podran acollir-se a l’opció de cedir el servei de recollida a Ecovidrio, a menys 
que arribin a un acord amb aquesta entitat.  
 
Els ens locals que actualment tinguin implantats sistemes diferents als 
especificats en aquest annex hauran de procurar adequar-se als definits en 
el Conveni.  
 
Materials:  
 
Els contenidors estaran fabricats amb qualsevol material que sigui prou 
resistent per suportar amb garanties els requisits mecànics als que estarà 
sotmès durant el seu cicle de vida complet . Segons l’experiència acumulada 
es recomana: 
  
Cos: 
 
* Poliester reforçat amb fibra de vidre 

- La composició haurà de ser aproximadament un 30% de fibra de vidre i un 
70% de resina. 
- La fibra serà d’una riquesa mitja de 1,5 Kg/m2 
- L’acabat haurà de ser reforçat per millorar el  comportament a la 
intempèrie. 
* Polietilè: 
- Amb una densitat propera  a 1 gr/cm3 
Nota: aquest material no garanteix una adequada reparació en cas de 
trencament. 
 
Ancoratges: 
 
Metàl·lics, d’acer inoxidable o galvanitzat (el cable d’acer inoxidable). 
 
Color: 
 
En el procés de desenvolupament de la recollida selectiva s’han anat 
assignant tàcitament codis de colors als diferents materials, corresponent el 
color verd al vidre. 
Senyalització de  contenidors: 
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Identificació dels materials a dipositar. Es necessari que els contenidors 
estiguin proveïts d’una senyalització en la que s’indiqui clarament el material 
que es sol·licita.  
En aquest sentit es recomana d’utilització dels estàndards que disposa 
l’ARC. 
 
Mida: 
 
La fixació de la mida del contenidor s’haurà de fer pensant en optimitzar la 
conjunció de diverses circumstàncies: característiques urbanístiques, 
densitat demogràfica, tipus de construcció, freqüència de la recollida, etc. 
Això ha fet que no existeixi un model únic, malgrat tot han de tenir 
determinades dimensions comuns: 
* Alçada total: inferior a 1.990 mm 
* Alçada de la boca: entre 1.400 i 1.550 mm 
* Diàmetre de la boca: entre 170 i 180 mm 
* Diàmetre del contenidor: entre 1.710 i 1.740 mm. 
 
Descàrrega: 
 
La descàrrega haurà de poder-la fer un sol home, mitjançant un sistema 
dotat de la màxima seguretat (a través d’eslingues que permetin l’abatiment 
de les comportes de la base, pivotant sobre el seu eix central o sobre els 
laterals, en dos meitats amb un angle d’obertura mínim de 45º) 
 
Resistència: 
 
A més del compliment de la normativa en vigor, els contenidors hauran de 
tenir els valors mínims que es detallen a continuació, quan es sotmetin a 
l’assaig corresponent segons el tipus de material. 
 
Fibra de vidre: 
 
Característiques mecàniques del material: 
S’agafa com a matriu proveta una peça de 1,5-3 mm de gruix 
Resistència a la tracció (UNE 53280) – (560-1260) Kg/cm2 

Resistència compressió (DIN 53454) – (1050-1750) Kg/cm2 

Resistència impacte (DIN 53453) – (0,26-0,78) Kg/cm2 

Resistència calor continu (DIN 53458) – (65,5-176) ºC 
Temperatura de deformació sota càrrega (UNE 53075) 82ºC 
Valors mínims acceptables per  al contenidor: 
Suportar una càrrega de 1.500 Kg 
Duresa BARCOL (UNE 53270) de 40 
Gruix de campana de 3mm  
 
Polietilè: 

 
Característiques físiques del material: 
S’agafa com a matriu una peça de 5-6 mm de gruix 
Densitat (UNE 53020) – 0,95 g/cm3 
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Resistència a la tracció (UNE 53023) – 185 Kg/cm2 

Resistència al trencament-  100 Kg/cm2 

Punt de inflamació superior a 350ºC 
Estabilitat a la llum UNE 53235)  
Valors mínims acceptables per al contenidor:   
Suportar una càrrega de 1.500 Kg 
 
Ubicació:  
 
El contenidor verd per a la recollida de vidre hauria d’estar agrupat amb els 
contenidors destinats a la recollida de paper/cartró, envasos lleugers, 
matèria orgànica i rebuig (àrees d’aportació dels cinc contenidors), encara 
que de vegades és aconsellable mantenir una ubicació separada amb 
l’objectiu d’orientar la seva ubicació cap a establiments especialment 
generadors d’envasos de vidre. 
 
3.  ALTRES 
 
Quan l’emplaçament dels contenidors per a la recollida selectiva de residus 
d’envasos de vidre interfereixi amb obres o esdeveniments especials, 
Ecovidrio, a sol·licitud de l’ ens adherit, procedirà a la retirada temporal dels 
contenidors i la seva posterior reposició. Ecovidrio assumirà els costos 
derivats d’aquesta actuació que es durà a terme dintre del termini que 
s’acordi i no podrà ser inferior a una setmana des de la data de notificació 
per part de l’ ens local de la retirada o reposició respectivament. L’ ens local 
adherit facilitarà a Ecovidrio una zona on pugui emmagatzemar els 
contenidors temporalment.   
 
En els actes que sigui previsible una important generació d’envasos i residus 
d’envasos de vidre, Ecovidrio possibilitarà que aquesta necessitat pugui ser 
atesa a través dels mitjans pertinents, amb coordinació amb l’ ens local 
sol·licitant.   
 
ANNEX VI: APORTACIONS D’ ECOVIDRIO A LA RECOLLIDA 
COMERCIAL EN EL CANAL HORECA 
 
Per l’assoliment dels objectius de recollida selectiva del vidre és fonamental 
realitzar accions que facilitin aquesta recollida als grans generadors 
d’envasos de vidre. Des d’aquest Conveni es contempla la possibilitat de 
posar en marxa recollides dirigides específicament als grans generadors del 
canal HORECA (Hostaleria, Restauració i Càtering), sempre des de l’òptica 
de sostenibilitat i ecoeficiència. 
 
La llei 6/1993 estableix en el seu article 47bis sobre la Gestió del residus 
comercials, que la persona titular d’una activitat que genera residus 
comercials els ha de gestionar per sí mateixa, d’acord amb les obligacions 
pròpies dels posseïdors o productors de residus. 
 
La persona titular de l’activitat ha de lliurar-los a un gestor autoritzat o acollir-
se al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per 
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cada tipus de residu, havent de mantenir els residus en les condicions 
d’higiene i seguretat, lliurar-los en les condicions adequades de separació, 
suportar els costos de la gestió dels seus residus i tenir a disposició de 
l’administració la documentació que acrediti que ha gestionat correctament 
els mateixos. 
 
Quasi la meitat dels residus de vidre, es generen en el canal HORECA, per 
tant, Ecovidrio ha de col·laborar amb els diferents Ajuntaments, Consells 
Comarcals i altres Administracions, per tal de realitzar accions que pugin 
ajudar a quantificar la quantitat i qualitat dels residus de vidre que es 
generen en aquest sector, aportant el material necessari per fomentar dites 
recollides.  
 
En aquest sentit, des d’Ecovidrio es lliurarà als ens locals, que prèviament 
ho sol·licitin, el material necessari per fomentar dites recollides. L’aportació 
mínima anual d’Ecovidrio per aquests conceptes s’estableix en 300.000€ 
que es lliuraran en espècie ja sigui contenidors de 90l a 120l, contenidors 
tipus iglú i també material divulgatiu. 
 
Addicionalment, previ acord entre l’ens local i Ecovidrio es pot establir la 
possibilitat que Ecovidrio financi, de manera individualitzada per a cada ens 
local, la adquisició de cubells i contenidors adaptats al canal HORECA, i a 
aquest efecte, que aporti 650€ com a màxim per cada unitat de contenidor 
més tres cubells complementaris en el preu. Ecovidrio també pot finançar 
cubells per a HORECA de 90 i 120 litres, i per això ha d’aportar un màxim de 
20€ per cada cubell que adquireixin els Ens Locals, sempre que: 
 
a) Els Ens Locals ubiquin els contenidors anteriors a la via pública i els 

cubells es lliurin a locals HORECA. A més han de garantir-ne el 
funcionament correcte, de manera que donin cobertura efectiva al 
reciclatge dels establiments del cana HORECA. 

b) Els Ens Locals justifiquin la despesa realitzada mitjançant la presentació 
de la factura, en que cal desglossar el nom, les característiques i 
l’import satisfet efectivament per a cada contenidor o cubell. 

 
1. DEFINICIÓ DELS AJUTS A LA RECOLLIDA EN EL CANAL HORECA 
 
La recollida selectiva en el canal HORECA és aquella que va dirigida  
exclusivament a establiments especialment generadors de vidre. Els ajuts a 
aquesta recollida es materialitzaran mitjançant la aportació de contenidors 
de tapa oberta amb rodes, d’ entre 90 i 120 litres de capacitat.  
 
Aquests contenidors s’emplacen a l’interior dels establiments i són els que 
faciliten la aportació de envasos de vidre als contenidors tipus iglú.  
 
2. CONDICIONS D’ APLICACIÓ 
 
Per a la implantació de sistemes de recollida selectiva d’envasos de vidre al 
canal Horeca, l’ens local haurà de complir en l’àmbit de la implantació (ja 
sigui municipal o supramunicipal) les següents condicions:  
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a. Adequat desenvolupament de la recollida selectiva de vidre utilitzant el 

model general en àrees d’ aportació 
 
En l’àmbit on s’hagin d’implantar s’haurà d’aconseguir un alt nivell de 
desenvolupament del model general de recollida en àrea d’aportació. En 
aquest sentit s’hauran de donar les dues circumstàncies següents: 

a. El rati de contenerització en el municipi on s’hagi d’implantar aquesta 
recollida, haurà d’assolir, com a mínim, els següents ratis de referència:  
Urbà:    1 contenidor / 500 habitants 
Semiurbà:  1 contenidor / 400 habitants 
Rural:   1 contenidor / 275 habitants 

b. El rati d’aportació ciutadana del municipi on s’hagi d’implantar aquesta 
recollida, expressada en Kg./habitant (prenent la població publicada a 
l’INE) haurà de superar els 19 Kg/hab. i any. Tanmateix, considerant 
l’especial situació dels municipis urbans, es situa com a  aportació 
ciutadana mínima la quantitat de 16 Kg/hab. i any. No obstant això, 
s’analitzaran els casos singulars que puguin justificar el desplegament 
en altres circumstàncies. 
 

b. Grau d’implantació 
 
L’èxit de la implantació d’aquest tipus de recollida especifica, serà la 
conjunció de les actuacions portades a terme per tots els agents implicats: 
Ajuntaments, Consells Comarcals, empreses adjudicatàries de la recollida, 
locals de restauració i oci, i Ecovidrio. 
Es determinaran per part de l’ ens local responsable, conjuntament amb la 
empresa adjudicatària de la recollida, els locals que participarien en aquest 
tipus de recollida, quantificant la quantitat de recursos necessaris, 
contenidors, etc. 
Per part de l’ens local s’informarà als locals o establiments afectats de les 
mesures que es preveu dur a terme, així com els mecanismes ha posar en 
marxa per tal que la recollida sigui el més eficient possible. 
 

c. Qualitat 
 
El vidre recollit mitjançant aquest sistema haurà de complir, en tot moment , 
les mateixes normes de qualitat i haurà de ser lliurat a Ecovidrio de la 
mateixa manera que el vidre recollit mitjançant el sistema general de 
recollida selectiva de vidre i d’acord amb el que estableix l’annex IV. Les 
condicions de facturació seran les mateixes que les establertes en l’annex 3 
d’aquest conveni. 
 
ANNEX VII: MODEL PER A L’ADHESIÓ DELS ENS LOCALS AL CONVENI. 
 
Informació que haurà de subministrar l’Ens Local: 
Dades generals de l’ ens Local 
Nom, NIF, adreça, Municipi, Codi Postal, telèfon i fax. 
Persones responsables del conveni 
 Responsable del conveni (gestió de la recollida): 
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Nom, càrrec, telèfon, fax i correu electrònic. 
 Responsables de la gestió econòmica (tramitació factures – administració): 
Nom, càrrec, telèfon, fax i correu electrònic. 
Servei de recollida de vidre 
 Empresa contractada: 
Empresa, adreça, municipi, codi postal, telèfon i fax, persona de contacte. 
 Vigència de la contracta: 
Termini de duració de la contracta 
 Tipologia i número de contenidors (tipus de càrrega, capacitat i nombre de 
contenidors) 
 Elements contractats conjuntament (altres selectives, neteja, deixalleria, 
etc.) 
 Hi ha recollida porta a porta de vidre en funcionament o en previsió? 
Voluntat de traspassar el servei a ECOVIDRIO 
 Si: De forma immediata o al finalitzar la contracta. 
En el cas d’haver-hi en funcionament o previst un porta a porta, el farà l’ens 
Local o també es traspassa a Ecovidrio. 
 No. 
Municipis que participen del conveni a través de l’ ens Local 
Municipi, codi postal, població (últim cens), contenidors (tipus, quantitat i 
capacitat) i Ens que fa la recollida (el propi ajuntament, consell comarcal, 
etc.). 

 
Vist i trobat conforme l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient, Eduard 
Moreno Roca, el qual es transcriu a continuació: 
 

N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, comarca del Maresme, en relació a l’adhesió al Conveni d’Ecovidrio 
2013-2018, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Es signa amb data 2 d’abril de 2014 el nou Conveni de 
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat 
ECOVIDRIO per al període 2013-2018. 
 
Segon.- El present Conveni té per objecte regular el funcionament del 
Sistema Integrat de Gestió (d’ara en endavant SIG) d’envasos i residus 
d’envasos de vidre, gestionat per ECOVIDRIO a Catalunya, amb la finalitat 
de garantir el compliment de la llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora dels 
envasos i residus d’envasos, i optimitzar la gestió d’aquesta fracció i el seu 
finançament, per tal de garantir la seva viabilitat tècnica. Per això 
s’estableixen i regulen els compromisos de l’Agència de Residus de 
Catalunya, de les Entitats Locals adherides i d’ECOVIDRIO respecte el 
funcionament del SIG a Catalunya. 
 
Tercer.- Tal i com s’esmenta al punt cinquè del Conveni, els ens locals que 
voluntàriament vulguin adherir-se i participar del SIG d’envasos i residus 
d’envasos de vidre hauran de formalitzar acord exprés i comunicar-ho a 
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l’Agència de Residus de Catalunya deixant constància de l’acceptació de les 
condicions del present Conveni. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Canet de Mar, s’ha de fer càrrec (tal i com 
s’esmenta al punt cinquè del present Conveni) de la recollida selectiva i/o 
recuperació dels envasos i residus d’envasos de vidre i fer el lliurament ales 
plantes de gestió de vidre que en cada cas correspongui. En el nostre cas, la 
planta de destinació és la planta de Santos Jorge a Mollet del Vallès. 
 
Cinquè.- Alhora, l’Ajuntament de Canet de Mar, s’ha de comprometre als 
següents punts, recollits al punt cinquè del Conveni.  
 

1. L’acceptació formal de les condicions establertes en el present 
Conveni pel que fa a les característiques de la seva participació, en 
el marc del que preveu el Programa de gestió de residus vigent en 
cada moment a Catalunya. 

 
2. La designació dels emplaçaments idonis per a la col·locació dels 

contenidors o dels sistemes adients per a la recollida selectiva 
d’envasos de vidre a la via pública. 

 
3. La realització de la recollida selectiva i/o la recuperació dels envasos 

i residus d’envasos de vidre amb l’obligació de lliurar-los a les plantes 
de recuperació que es designin o alternativament, l’encomana del 
servei a ECOVIDRIO, d’acord amb el que preveuen els mateixos 
annexos del Conveni. 

 
4. L’emissió de factures a ECOVIDRIO amb periodicitat mensual dels 

materials recollits, fent esment de les seves característiques i també 
dels conceptes que figuren a l’annex núm. II i de la forma prevista a 
l’annex III del present Conveni. 

 
5. El subminsitrament a ECOVIDRIO de tota la informació que preveu 

l’annex núm. III. 
 

6. Participar en el desenvolupament i foment de campanyes de 
comunicació al seu àmbit territorial i que s’emmarquin en les 
directrius acordades per la Comissió de Seguiment. 

 
7. Cas que ECOVIDRIO ofereixi una recollida complementària pels 

residus d’origen comercial d’algun sector específic, l’ens local posarà 
en coneixement dels sectors implicats l’existència d’aquesta recollida 
selectiva per promoure la seva efectiva implantació (veure annex VI). 

 
Actualment l’Ajuntament de Canet de Mar compleix tots aquests 
compromisos i durant la vigència del contracte pot complir a quests 
compromisos i ho farà sense cap mena de problema. 
 
Sisè.- Tal i com també diu el punt 5è del Conveni, per l’esmentada recollida i 
transport d’aquests envasos, els ens locals seran compensats 
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econòmicament per ECOVIDRIO pels costos addicionals que, en cada cas, 
tinguin efectivament que suportar atenent els imports previstos en l’annex 
núm. II del present Conveni. 
 
Proposta 
 
Proposo que s’aprovi, a l’òrgan competent de l’Ajuntament, l’adhesió al 
Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la 
societat ECOVIDRIO per al període 2013-2018, ja que és per interès de 
l’Ajuntament de Canet de Mar rebre la compensació econòmica 
d’ECOVIDRIO i perquè compleix i complirà tots els compromisos als quals 
s’ha de comprometre a la seva adhesió. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 23 de maig de 
2014. 

 
Atès que per beneficiar-se dels avantatges d’aquest conveni, que consta a 
l’expedient, signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat 
ECOVIDRIO, l’Ajuntament s’hi ha d’adherir,de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adherir-se al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i la societat ECOVIDRIO per poder participar voluntàriament al sistema 
integrat de gestió d’envasos i així beneficiar-se dels seus avantatges. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a l’Agència de Residus de Catalunya i a la 
societat ECOVIDRIO, a tots els efectes. 
 
7.-ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I 
COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT REGLAMENTARIS PER A L’EQUIPAMENT 
DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de març de 2014, va 
acordar incoar expedient per a la contractació del subministrament de vestuari i 
complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres de la 
Policia Local. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6583 de data 
17/03/2014. 
 
Atès que dins del termini de presentació de proposicions han presentat oferta 
dues empreses per al lot 1 i 1 empresa per al lot 2, tal i com consta en el certificat 
emès per la secretària de la corporació en data 02/04/2014. 
 
Atès que en data 2 d’abril de 2014, es va procedir a l'obertura dels sobres A i B 
aixecant-se la corresponent acta per part de la Mesa de Contractació. 
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Atès que en data 8 d’abril de 2014, el caporal de la Policia Local, David Díaz 
Ramírez, va emetre un informe de valoració de la documentació presentada en el 
sobre B. 
 
Vista l'acta de valoració del sobre B i obertura del C emesa per la Mesa de 
Contractació, en data 8 d’abril de 2014, el contingut literal de la qual és el següent: 

 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 8/04/2014 
Horari:               12.15  h. 
Hi assisteixen: Laureà Gregori Fraxedas, president de la Mesa 
 Manel Almellones Conesa, regidor  
 David Díaz Ramírez, caporal de la Policia Local 
 Daniel Martín Enrique, interventor municipal 
 Núria Mompel i Tusell, secretària municipal 
Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 
 
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  la contractació del subministrament de 
vestuari i complements d’uniformitat per a la Policia Local de Canet de Mar, 
convocat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 6 de març 
de 2014, publicat en el DOGC núm. 6583 de data 17/03/2014 i en el perfil de 
contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 
2.04.14, es va deduir que tots els licitadors havien aportat tota la 
documentació exigida pel PCAP. 
 
3. En data 8 d’abril de 2014, el caporal de la Policia Local, Sr. David Díaz 
Ramírez, ha emès l’informe següent: 
 
“Informe de les valoracions tècniques de les peces de vestuari i 
complements d’uniformitat reglamentaries per l’ús dels membres del cos de 
la Policia Local de Canet de Mar. 
 
Realitzada l’obertura dels sobres de les empreses licitadores que s’han 
presentat al concurs, han resultant les empreses següents: 
 
Licitadors per al lot número 1: 
 

- UNIFORM 
- SAGRES, S.L-PARTENON 

 
Licitadors per al lot número 2: 
 

- PACO GARCIA 
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Que un cop observades les peces d’uniformitat i complements especificats al 
plec de clàusules administratives i tècniques, es procedeix a realitzar les 
valoracions següents: 
 
UNIFORM: 
 

- Observada la documentació presentada per el licitador UNIFORM, 
s’ha comprovat que: 
 

- No presenta les característiques tècniques i tampoc els informes dels 
assajos per laboratoris certificats independents de les peces 
següents: Anorac impermeable per pluja d’alta visibilitat, pantalon 
impermeable amb bandes reflectants, pantalon tallavent operatiu 
d’hivern i gorra operativa, tal com es fa constar al punt 9.6 de les 
clàusules administratives. 
 

- Els teixits dels pantalons operatius d’home i dona, polos de màniga 
curta, màniga llarga i samarreta tèrmica, presenten les fitxes 
tècniques dels teixits, però no presenten l’informe dels assajos 
certificats per laboratoris independents.  
 

- La descripció de la caçadora operativa d’alta visibilitat, no reuneix les 
característiques tècniques especificades en el plec de condicions pel 
que fa referència al color, bandes reflectants perimetrals de pit, 
esquena i mànigues,  així com els escacs de dos files llavors de tres 
dels que es demanava. 
 

- A més, la documentació presentada pel licitador presenten 
diferencies en els patrons de qualitat mínima exigida en el plec de 
clàusules administratives, resultant ser les següents: 
 

- Pantalons: la composició i la massa laminar no compleix el mínim 
exigit, especificant un total de 235 g/m2 als 254 g/m2 que es 
demanava. Els valors aportats de solidesa a les tintures al rentat i al 
fregament son inferiors a les que es demanaven. 
 

- Samarreta tèrmica: la massa laminar es superior al que estableix el 
plec de condicions, de 183 g/m2 a 220 g/m2. Els valors aportats de 
solidesa a les tintures al rentat que son inferiors a les que es 
demanaven. No han estat certificats els valors de l’elasticitat i el 
pilling. 
 

- Polo operatiu de màniga curta/llarga: la composició i la massa 
laminar supera  màxim exigit, especificant 185 g/m2 als 158.5 g/m2 
que es demanava. Els valors aportats de solidesa a les tintures al 
rentat, a la llum i al fregament, son inferiors a les que es demanaven. 
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- Jaqueta operativa d’alta visibilitat: Els valors de transpiració, son més 
alts i els valors aportats de resistència als rentats, resistència a la 
impermeabilitat son inferiors a les que es demanaven. 
 

- Vist que les característiques tècniques d’algunes peces d’uniformitat 
no compleixen els requisits establerts al plec de clàusules 
administratives, així com la falta de presentació dels informes 
certificats dels assajos expedits per laboratoris independents 
d’algunes peces d’uniformitat, considero que aquest licitador ha de 
quedar exclòs del concurs. 

 
SAGRES S.L – PARTENON 
 

- Observada la documentació presentada per el licitador SAGRES S.L, 
s’ha comprovat el següent: 
 

- Presenta la documentació tècnica amb la descripció tècnica de 
cadascuna de les peces d’uniformitat especificades al plec de 
clàusules administratives. 
 

- Presenta els informes certificats dels assajos expedits per laboratoris 
independents dels teixits de cadascuna de les peces ofertades. 
 

- Cadascuna de les peces d’uniformitat, s’ha comprovat que 
compleixen tots i cadascun dels requisits especificats al plec de 
clàusules administratives, així com  els patrons de qualitats mínims 
exigits. 
 

-  Que les peces d’uniformitat, compleixen el estàndards de 
patronatge, imatge i qualitat per a l’ús dels membres del cos de la 
Policia Local de Canet de Mar. 
 

- Realitzada la valoració tècnica i qualitativa de les peces d’uniformitat 
ofertades, per aquest licitador, considero que la valoració ha de ser 
de 50 punts. 

 
PACO GARCIA 
 

- Observada la documentació presentada per el licitador PACO 
GARCIA, s’ha comprovat el següent: 
 

- Presenta la documentació tècnica amb descripció tècniques de 
cadascuna de les peces d’uniformitat i complements especificades al 
plec de clàusules administratives. 
 

- Observades cadascuna de les peces d’uniformitat, s’ha comprovat 
que compleixen tots i cadascun dels requisits especificats al plec de 
clàusules administratives, així com els patrons de qualitats mínims 
exigits. 
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-  Que les peces d’uniformitat, compleixen el estàndards de 
patronatge, imatge i qualitat per a l’ús dels membres del cos de la 
Policia Local de Canet de Mar. 
 

- Realitzada la valoració  tècnica i qualitativa de les peces d’uniformitat 
ofertades per aquest licitador, considero que la valoració ha de ser de 
50 punts. 

 
4. Seguidament la Mesa, de conformitat amb l’informe emès pel caporal de 
la Policia Local, acorda per unanimitat proposar a l’òrgan de contractació 
l’exclusió de la present licitació del licitador Productos Textiles Uniform, SL, 
per incomplir les prescripcions del plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars pel que fa als següents punts: 
 

 la caçadora operativa d’alta visibilitat, no reuneix les característiques 
tècniques especificades en el plec de condicions pel que fa 
referència al color, bandes reflectants perimetrals de pit, esquena i 
mànigues,  així com els escacs de dos files llavors de tres dels que 
es demanava. 
 

 A més, la documentació presentada pel licitador presenta diferencies 
en els patrons de qualitat mínima exigida en el plec de clàusules 
administratives, resultant ser les següents: 

 
- Pantalons: la composició i la massa laminar no compleix el mínim 

exigit, especificant un total de 235 g/m2 als 254 g/m2 que es 
demanava. Els valors aportats de solidesa a les tintures al rentat i 
al fregament son inferiors a les que es demanaven. 

- Samarreta tèrmica: la massa laminar es superior al que estableix 
el plec de condicions, de 183 g/m2 a 220 g/m2. Els valors aportats 
de solidesa a les tintures al rentat que son inferiors a les que es 
demanaven. No han estat certificats els valors de l’elasticitat i el 
pilling. 

- Polo operatiu de màniga curta/llarga: la composició i la massa 
laminar supera  màxim exigit, especificant 185 g/m2 als 158.5 
g/m2 que es demanava. Els valors aportats de solidesa a les 
tintures al rentat, a la llum i al fregament, son inferiors a les que es 
demanaven. 

- Jaqueta operativa d’alta visibilitat: Els valors de transpiració, son 
més alts i els valors aportats de resistència als rentats, resistència 
a la impermeabilitat son inferiors a les que es demanaven. 

 
5. A continuació el president procedeix a llegir la puntuació assolida per tots 
els licitadors a excepció de Productos Textiles Uniform, SL, en els criteris 
establerts a la clàusula XII.1.a) del PCAP, “criteris que depenen d’un judici 
valor”. La puntuació obtinguda ha estat: 
 
Qualitat dels articles ofertats. Fins a 50 punts 
 
Lot 1 
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LICITADOR PUNTS 
Sagres, SL 50 

 
Lot 2 
 

LICITADOR PUNTS 
Paco García prendas y artículos de 
uniformidad, SA 

50 

 
6. Tot seguit el president obre el sobre C del primer licitador presentat  i 
continua pels successius en nombre de dos, deixant-se constància en acta, 
en els següents termes: 
 
Oferta econòmica. Fins a 40 punts  
 
Lot 1 
 

SAGRES, SL OFERTA 
1 Pantalon operatiu d’home 72,50 € 
2 Pantalon operatiu de dona   72,50 € 
3 Pantalon tallavent operatiu d’hivern  34,50 € 
4 Polo operatiu màniga curta d’alta visibilitat  50,50 € 
5 Polo operatiu màniga llarga d’alta visibilitat  53,50 € 
6 Samarreta tèrmica hivern PowerDry o similar  20,99 € 
7 Jaqueta operativa alta visibilitat  197,99 € 
8 Anorac impermeable per pluja d’alta visibilitat  195,99 € 
9 Pantalon impermeable amb bandes reflectants  68,75 € 
10 Gorra operativa  22,70 € 

 
Lot 2 
 

PACO GARCÍA PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD, SA OFERTA 
1 Sabates sola de goma 40,50 € 
2 Sabates sola de cautxú 49,15 € 
3 Sabates de mitja canya 61,00 € 
4 Botes de canya alta 105,00 € 
5 Gorra de plat d’estiu d’escala bàsica 22,00 € 
6 Gorra de plat d’estiu d’escala intermèdia 51,50 € 
7 Gorra de plat d’estiu d’escala executiva 51,50 € 
8 Pantalon d’estiu uniforme de gala d’home 38,00 € 
9 Pantalon d’estiu uniforme de gala de dona 38,00 € 
10 Camisa uniforme de gala d’estiu 27,00 € 
11 Mitjons d’estiu 3,10 € 
12 Gorra de plat d’hivern d’escala bàsica 22,00 € 
13 Gorra de plat d’hivern d’escala intermèdia 51,50 € 
14 Gorra de plat d’hivern d’escala executiva 51,50 € 
15 Pantalon d’hivern uniforme de gala d’home 37,70 € 
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16 Pantalon d’hivern uniforme de gala de dona 37,70 € 
17 Camisa d’hivern uniforme de gala 27,00 € 
18 Mitjons d’hivern 3,10 € 
19 Corbata d’uniforme amb nus 3,85 € 
20 Corbata d’uniforme sense nus 6,45 € 
21 Agulla de corbata  6,45 € 
22 Xiulet metàl·lic 5,60 € 
23 Xiulet de plàstic 3,00 € 
24 Cordó xiulet 2,10 € 
25 Casc de motorista tipus model Nolan N90 clàssic o similar 184,00 € 
26 Casc de motorista tipus model Nolan N43 E clàssic o similar 161,00 € 
27 Guants operatius polar windstopper o similiar 20,00 € 
28 Guants d’intervenció policial antitall 39,90 € 
29 Guants de pell de motorista amb proteccions 31,00 € 
30 Guants de pell folrats 35,00 €  
31 Guants de gala de cotó blanc 3,90 € 
32 Tapaboques de gènere polar color blau 6,00 € 
33 Tapaboques de gènere polar bicolor (blau/groc) 6,00 € 
34 Cinturó interior sivella de plàstic 12,00 € 
35 Cinturó interior amb 4 travetes de plàstic GK 93401 o similar 12,00 € 
36 Cinturó exterior tipus GK 9305 o similar 22,50 € 
37 Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2 o 

similar 
9,60 € 

38 Funda d’arma antifurt de polímer safariland o similar 89,00 € 
39 Funda carregador pistola de lona tipus GK 9803 o similar 11,90 € 
40 Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o similar 11,90 € 
41 Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o 

similar 
11,90 € 

42 Funda per a guants tipus GK9802 o similar 11,90 € 
43 Funda de lona per a guants tipus llibre 11,90 € 
44 Funda cinturó porta guants tipus GK9463 o similar 4,20 € 
45 Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar 35,00 € 
46 Funda porta emissora pivotant tipus GK9841 o similar 19,20 € 
47 Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL 8,60 € 
48 Cartera de butxaca de pell porta placa, credencial, bitlleter... 14,90 € 
49 Placa metàl·lica amb escut de la Corporació model PL 04 38,00 € 
50 Placa metàl·lica uniforme de gala 40,50 € 
51 Lot de cinturó tipus o similar Fenix TK11 o similar 56,40 € 
52 Piles recarregables per a lot de cinturó tipus CR123A o similar 7,25 € 
53 Manilles de lona d’un sol ús 1,30 € 
54 Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar 8,43 € 
55 Números d’identificació d’agent en feltre 1,95 € 
56 Escut de braç 4,25 € 
57 Escut de pit 3,75 € 
58 Escut de gorra 4,25 € 
59 Escut de gorra brodat 35,00 € 
60 Distintius de graduació de pit 1,20 € 
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Reducció en el termini de lliurament. Fins a 10 punts 
 
Lot 1  
 

LICITADOR DIES 
Sagres, SL 5 

 
Lot 2 
 

LICITADOR DIES 
Paco García prendas y artículos de uniformidad, 
SA 

5 

 
7. 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. 

 
Vista l'acta de valoració del sobre C emesa per la Mesa de Contractació, en data 8 
d’abril de 2014, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 8/04/2014 
Horari:               13.05  h. 
Hi assisteixen: Laureà Gregori Fraxedas, president de la Mesa 
 Manel Almellones Conesa, regidor  
 David Díaz Ramírez, caporal de la Policia Local 
 Daniel Martín Enrique, interventor municipal 
 Núria Mompel i Tusell, secretària municipal 
Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració dels criteris avaluables de forma 
automàtica conforme a la clàusula XII.1 “criteris avaluables de forma 
automàtica” del PCAP que regeix la present contractació, en els termes 
següents: 
 

1. oferta econòmica: Fins a 40 punts. Es valorarà el percentatge de baixa 
que oferti el licitador respecte els preus unitaris màxims de licitació, 
havent d’ofertar els licitadors el mateix percentatge de baixa per cada 
un dels preus unitaris i presentar el llistat de totes les unitats de 
subministrament relacionades a la clàusula IV amb els preus de cada 
unitat. L'oferta econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del 
seu percentatge de baixa global respecte del pressupost de licitació, 
rebent la màxima puntuació (40 punts) 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 
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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. 

 
Lot 1 
 
L’única empresa de la que s’ha procedit a l’obertura del sobre C, això és 
Sagres, SL, tot i que no supera en cap dels preus unitaris ofertats el preu 
base de licitació, no ha ofert el mateix percentatge de baixa per cadascun 
dels preus unitaris, per la qual cosa no és possible procedir a la valoració 
d’aquest criteri, en conseqüència, la Mesa acorda per unanimitat atorgar-li 0 
punts. 
 
Lot 2 
 
L’única empresa presentada, això és Paco García prendas y artículos de 
uniformidad, SA, no ha ofert cap percentatge de baixa, per la qual cosa se li 
atorguen 0 punts. 
 

2. Reducció en el termini de lliurament de les peces: fins a 10 punts, 
atorgant-se 1 punt per cada dia de reducció del termini de lliurament 
establert a la clàusula XVIII del present PCAP. 

 
Lot 1 
 

LICITADOR DIES PUNTS 
Sagres, SL 5 5 

 
Lot 2  
 

LICITADOR DIES PUNTS 
Paco García prendas y artículos de 
uniformidad, SA 

5 5 

 
Puntuació total 
 
Tenint en compte la puntuació obtinguda per cada licitador en la valoració de 
tots i cadascun dels criteris establerts a la clàusula XII.1 del PCAP, el 
resultat final és el següent: 
 
Lot 1 
 

LICITADOR PUNTS 
Sagres, SL 55 

 
Lot 2  
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LICITADOR PUNTS 
Paco García prendas y artículos de uniformidad, SA 55 

 
3. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per 
unanimitat elevar a l’òrgan de contractació Les següents propostes: 
 
1. Que s’exclogui el licitadorProductos Textiles Uniform, SL, per incomplir 

les prescripcions del plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars pel que fa als següents punts: 

 
 la caçadora operativa d’alta visibilitat, no reuneix les característiques 

tècniques especificades en el plec de condicions pel que fa 
referència al color, bandes reflectants perimetrals de pit, esquena i 
mànigues,  així com els escacs de dos files llavors de tres dels que 
es demanava. 
 

 A més, la documentació presentada pel licitador presenta diferencies 
en els patrons de qualitat mínima exigida en el plec de clàusules 
administratives, resultant ser les següents: 

 
- Pantalons: la composició i la massa laminar no compleix el 

mínim exigit, especificant un total de 235 g/m2 als 254 g/m2 
que es demanava. Els valors aportats de solidesa a les 
tintures al rentat i al fregament son inferiors a les que es 
demanaven. 

- Samarreta tèrmica: la massa laminar es superior al que 
estableix el plec de condicions, de 183 g/m2 a 220 g/m2. Els 
valors aportats de solidesa a les tintures al rentat que son 
inferiors a les que es demanaven. No han estat certificats els 
valors de l’elasticitat i el pilling. 

- Polo operatiu de màniga curta/llarga: la composició i la massa 
laminar supera  màxim exigit, especificant 185 g/m2 als 158.5 
g/m2 que es demanava. Els valors aportats de solidesa a les 
tintures al rentat, a la llum i al fregament, son inferiors a les 
que es demanaven. 

- Jaqueta operativa d’alta visibilitat: Els valors de transpiració, 
son més alts i els valors aportats de resistència als rentats, 
resistència a la impermeabilitat son inferiors a les que es 
demanaven. 

 
2. Que s’adjudiqui el lot 1 a l’empresa Sagres, SL, atès que ha estat el 

licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
3. Que s’adjudiqui el lot 2 a l’empresa Paco García prendas y artículos de 

uniformidad, SA, atès que ha estat el licitador que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

 
Atès que dins del termini atorgat a l’efecte, Sagres, SL, ha aportat la 
documentació administrativa exigida pel PCAP, tot procedint a dipositar a la 
Tresoreria municipal, en data 22 de maig de 2014, una garantia definitiva per 
import de 1.735,54 €, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 
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Atès que en data 23 de maig de 2014, Paco García Prendas i artículos de 
uniformidad, SA, ha aportat la documentació administrativa exigida pel PCAP, tot 
procedint a dipositar a la Tresoreria municipal, en data 22 de maig de 2014, una 
garantia definitiva per import de 1.280,99 €, corresponent al 5% de l’import 
d’adjudicació exclòs l’IVA.  
 
Atès que tot i que l’art. 151.2 del TRLCSP disposa que en cas el licitador al que se 
li requereixi l’anterior documentació no la presenti en el termini assenyalat, 
s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es requerirà la documentació al licitador 
següent, en el present cas, al lot 2 només es va presentar un licitador, això és 
Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, SA, el qual ha mostrat la 
voluntat de no retirar la seva oferta, al presentar tota la documentació requerida, 
encara que amb 4 dies de retard.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa 
l’article 151.3 del TRLCSP, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure de la contractació l’empresa Productos Téxtiles Uniform, SL 
per incomplir les prescripcions del plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars que s’indiquen en l’acta de valoració dels sobres B i obertura dels 
sobres C que consta transcrita en el cos d’aquest acord.  
SEGON.- Adjudicar el lot 1 del contracte de subministrament de vestuari i 
complements d’uniformitat per a la Policia Local de Canet de Mar a l’empresa 
Sagres, SL en base als preus unitaris següents: 
 

1 Pantaló operatiu d’home 72,50 € 
2 Pantaló operatiu de dona   72,50 € 
3 Pantaló tallavent operatiu d’hivern  34,50 € 
4 Polo operatiu màniga curta d’alta visibilitat  50,50 € 
5 Polo operatiu màniga llarga d’alta visibilitat  53,50 € 
6 Samarreta tèrmica hivern PowerDry o similar  20,99 € 
7 Jaqueta operativa alta visibilitat  197,99 € 
8 Anorac impermeable per pluja d’alta visibilitat  195,99 € 
9 Pantaló impermeable amb bandes reflectants  68,75 € 
10 Gorra operativa  22,70 € 

 
Tot això amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars 
que regeix aquest contracte, així com a les millores proposades en la seva oferta 
pel mateix licitador. 
 
El preu màxim de facturació anual per al primer any ha de ser de 14.049,59 euros 
i per al segon i el tercer any, de 10.330,58 euros, tots dos imports amb l’IVA 
exclòs. 
 
TERCER.- Adjudicar el lot 2 del contracte de subministrament de vestuari i 
complements d’uniformitat per a la Policia Local de Canet de Mar a l’empresa 
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Paco García Prendas y artículos de uniformidad, SA en base als preus unitaris 
següents: 
 

1 Sabates sola de goma 40,50 € 
2 Sabates sola de cautxú 49,15 € 
3 Sabates de mitja canya 61,00 € 
4 Botes de canya alta 105,00 € 
5 Gorra de plat d’estiu d’escala bàsica 22,00 € 
6 Gorra de plat d’estiu d’escala intermèdia 51,50 € 
7 Gorra de plat d’estiu d’escala executiva 51,50 € 
8 Pantalon d’estiu uniforme de gala d’home 38,00 € 
9 Pantalon d’estiu uniforme de gala de dona 38,00 € 
10 Camisa uniforme de gala d’estiu 27,00 € 
11 Mitjons d’estiu 3,10 € 
12 Gorra de plat d’hivern d’escala bàsica 22,00 € 
13 Gorra de plat d’hivern d’escala intermèdia 51,50 € 
14 Gorra de plat d’hivern d’escala executiva 51,50 € 
15 Pantalon d’hivern uniforme de gala d’home 37,70 € 
16 Pantalon d’hivern uniforme de gala de dona 37,70 € 
17 Camisa d’hivern uniforme de gala 27,00 € 
18 Mitjons d’hivern 3,10 € 
19 Corbata d’uniforme amb nus 3,85 € 
20 Corbata d’uniforme sense nus 6,45 € 
21 Agulla de corbata  6,45 € 
22 Xiulet metàl·lic 5,60 € 
23 Xiulet de plàstic 3,00 € 
24 Cordó xiulet 2,10 € 
25 Casc de motorista tipus model Nolan N90 clàssic o similar 184,00 € 
26 Casc de motorista tipus model Nolan N43 E clàssic o similar 161,00 € 
27 Guants operatius polar windstopper o similar 20,00 € 
28 Guants d’intervenció policial antitall 39,90 € 
29 Guants de pell de motorista amb proteccions 31,00 € 
30 Guants de pell folrats 35,00 €  
31 Guants de gala de cotó blanc 3,90 € 
32 Tapaboques de gènere polar color blau 6,00 € 
33 Tapaboques de gènere polar bicolor (blau/groc) 6,00 € 
34 Cinturó interior sivella de plàstic 12,00 € 
35 Cinturó interior amb 4 travetes de plàstic GK 93401 o similar 12,00 € 
36 Cinturó exterior tipus GK 9305 o similar 22,50 € 
37 Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2 o 

similar 
9,60 € 

38 Funda d’arma antifurt de polímer safariland o similar 89,00 € 
39 Funda carregador pistola de lona tipus GK 9803 o similar 11,90 € 
40 Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o similar 11,90 € 
41 Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o 

similar 
11,90 € 

42 Funda per a guants tipus GK9802 o similar 11,90 € 
43 Funda de lona per a guants tipus llibre 11,90 € 
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Tot això amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars 
que regeix aquest contracte, així com a les millores proposades en la seva oferta 
pel mateix licitador. 
 
El preu màxim de facturació anual per al primer any ha de ser de 4.958,68 euros i 
per al segon i el tercer any, de 10.330,58 euros, tots dos imports amb l’IVA exclòs. 
 
QUART.- El preu d’adjudicació inclou totes les despeses de transport, lliurament, 
muntatge, impostos i altres despeses que comporti el subministrament objecte del 
contracte. 
 
CINQUÈ.-  El termini màxim de lliurament per al subministrament del vestuari a 
l’Ajuntament de Canet de Mar per part de les empreses contractades serà de deu 
dies naturals des de la data de la comanda. 
 
Els lliuraments i possibles devolucions es faran a càrrec de l’adjudicatari a les 
dependències de la Policia local de Canet de Mar. 
 
Dels béns subministrats s’aixecarà la corresponent acta de recepció i es donarà 
trasllat al Servei corresponent. En el supòsit de que els béns subministrats no 
estiguin en condicions de ser rebuts, es deixarà constància a l’acta de recepció i 
es donaran instruccions precises l’adjudicatari perquè esmeni els defectes o 
procedeixi a un nou subministrament. En el supòsit de no esmenar-se els 
defectes, abans de l’extinció del contracte, els deixarà de compte a l’adjudicatari 
quedant exempt de l’obligació de pagament o adquirint el dret a recuperar el 
pagat. 
 
SISÈ.- L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa i les disposicions 
vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de seguretat i 
salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat 

44 Funda cinturó porta guants tipus GK9463 o similar 4,20 € 
45 Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar 35,00 € 
46 Funda porta emissora pivotant tipus GK9841 o similar 19,20 € 
47 Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL 8,60 € 
48 Cartera de butxaca de pell porta placa, credencial, bitlleter... 14,90 € 
49 Placa metàl·lica amb escut de la Corporació model PL 04 38,00 € 
50 Placa metàl·lica uniforme de gala 40,50 € 
51 Lot de cinturó tipus o similar Fenix TK11 o similar 56,40 € 
52 Piles recarregables per a lot de cinturó tipus CR123A o similar 7,25 € 
53 Manilles de lona d’un sol ús 1,30 € 
54 Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar 8,43 € 
55 Números d’identificació d’agent en feltre 1,95 € 
56 Escut de braç 4,25 € 
57 Escut de pit 3,75 € 
58 Escut de gorra 4,25 € 
59 Escut de gorra brodat 35,00 € 
60 Distintius de graduació de pit 1,20 € 
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efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria 
mediambiental. 
 
SETÈ.- L’adjudicatari ha de complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament 
de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, 
de 21 de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes 
i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa 
de l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal 
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure 
de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés 
en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
VUITÈ.- El contractista resta obligat al lliurament del subministrament en les 
condicions fixades en el present plec de clàusules i en la proposta per ell 
presentada. 
 
NOVÈ.- L’adjudicatari no subcontractarà el subministrament objecte del present 
contracte. 
 
DESÈ.- L’adjudicatari s’ha de fer responsable del compliment de les obligacions 
relatives a la propietat industrial i comercial, i haurà d’obtenir la cessió, els 
permisos i les autoritzacions necessàries dels titulars de models, patents i 
marques. 
 
ONZÈ.- L’adjudicatari ha de disposar d’un representant oficial a la província de 
Barcelona o bé, d’un concessionari o distribuïdor dels seus productes, així com 
d’un mínim d’existències dels articles o elements necessaris per a un manteniment 
puntual i operatiu. 
 
DOTZÈ.- La durada del present contracte s’estableix en tres anys a comptar des 
de l’1 de gener de 2014, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any fins a un 
màxim, incloses les pròrrogues de sis anys, per voluntat expressa d’ambdues 
parts, que es posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu 
acceptat pel contractista. 
 
TRETZÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 200,00 € corresponent a les 
despeses dels anuncis de licitació. 
 
CATORZÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors i que es 
publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
QUINZÈ.- Comunicar a tots els licitadors que una vegada transcorreguts els 
terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagi interposat, la 
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documentació que acompanya les proposicions quedarà a disposició dels 
interessats.  

En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, es procedirà a la destrucció 
total de la documentació un cop transcorregut un any del termini de l'adjudicació 
sempre i quan sigui ferma la resolució 
 
SETZÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester el el senyor alcalde tant per 
requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte com per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
 
8.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM 
REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014 DEL PLA “XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2012-2015” I EL CATALEG SECTORIAL “RECULL 
D’ACTIVITATS DE SUPORT A L’ACTIVITAT EMPRESARIAL” DE L’AREA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL” 
 
Atès que el Servei de Teixit Productiu (STP) de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona té com a missió proveir i 
apropar serveis i recursos adequats a les necessitats –presents i futures- dels ens 
locals pel que fa a la dinamització dels seus teixits productius, i contribuir, així, a 
configurar un territori més competitiu, sostenible i cohesionat. 
 
Atès que l’STP posa a l’abast del personal tècnic dels serveis locals un conjunt 
d’activitats per promoure la millora de la competitivitat de microempreses i pimes i 
enfortir els dispositius locals d’atenció i acompanyament a les iniciatives 
empresarials. Així mateix, en aquests últims anys l’STP ha desenvolupat un seguit 
d’activitats adreçades a acompanyar les empreses en el seu procés de 
consolidació i creixement, activitats publicades des dins el “Recull d’activitats de 
suport a l’activitat empresarial”. 
 
Atès que El Recull d’activitats de suport a l’activitat empresarial té l’objectiu de 
posar a l’abast dels ens locals un conjunt d’activitats d’acompanyament, 
formatives i informatives per a pimes i persones emprenedores i facilitar la 
planificació de l’oferta local dels centres de serveis a les empreses. 
 
Atès que mitjançant Decret 274/2014 de 7 de març de l’Alcaldia l’Ajuntament de 
Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en l’àmbit de de 
polítiques locals de Desenvolupament Econòmic. 
 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat a aquest Ajuntament, en data 13 de maig de 2014 la resolució de la 
convocatòria  d’acord amb la relació aprovada corresponent a aquest ajuntament, 
de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.-Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de 
concertació i la convocatòria de l’any 2014: 
 

Còdi XGL Actuació  Ajut atorgat 

Bloc 1: SESSIONS D’ACOMPANYAMENT  

14/Y/10138

6 

Solucions de comunicació per emprenedors. Aprèn a 

redactar textos persuasiu. 

300,00 

14/Y/10139

0 

Les claus per convertir una idea en negoci 540,00 

Bloc 2: TALLER DE CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES 

14/Y/1013

85 

Gestió administrativa, comptables i tributària a 

l’empresa. La pràctica. 

1.800,00 

14/Y/1013

87 

Iniciació a l’anglès de negocis 1.800,00 

14/Y/10138

8 

Com innovar en el teu negoci 1.350,00 

14/Y/10138

9 

“Quelcom més que un nom” 720,00 

14/Y/10139

2 

Neuro-Marketing. La clau de l’èxit en temps de crisi 1.800,00 

 

Bloc 3: TALLER AMB ACOMPANYAMENT INDIVIDUALITZAT 

14/Y/10138

4 

Com aconseguir treure el màxim profit de les xarxes 
socials a la teva empresa. 

2.377,50 

 

Bloc 4:  SESSIONS INFORMATIVES SOBRE TEMES D’ACTUALITAT 

14/Y/10139

1 

Com dissenyar un pla de màrqueting digital a la 
carta? 

375,00 
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 TOTAL SUBVENCIÓ ATORGADA 11.062,50 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2014. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 12 FINS AL DIA 16 DE MAIG DE 
2014 
 
Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

614 12/05/2014 Canvi de nom del bar del Carrer del Mar, n 
XX 

 

615 12/05/2014 Incoació sancionador d'animals a la J M  
616 12/05/2014 Incoació sancionador de civisme IL  
617 12/05/2014 Cinquena cursa esportiva Canet Race  
618 12/05/2014 Resolució sancionadora civisme DM  
619 12/05/2014 Resolució sancionador sorolls Comerco  
620 12/05/2014 Desestimació reclamació robatori Plaça 

Mercat 
 

621 12/05/2014 Autorització Dinar Turó del Drac a l'envelat  
622 12/05/2014 Autorització activitats diverses Banc de 

sang - 
 

623 12/05/2014 Associació Cultural Plataforma Odèon - 
ACPO - festa del soci 18 de maig amb 
diverses activitats 

 

624 12/05/2014 Autorització terrassa d'estiu de la 
Jijonenca 

 

625 12/05/2014 Contractació arrendament tractor  
626 13/05/2014 Autorització al Dau al set -15 de maig  
627 13/05/2014 Resolució sancionadora de civisme MS  
628 13/05/2014 Resolució sancionadora civisme LD  
629 13/05/2014 Desestimar per manca de resolució penal  
630 13/05/2014 Desestimar revisió ofici expedient 

P130714615 
 

631 13/05/2014 Autorització ús Masoveria Pop de Rock  
632 13/05/2014 Sol·licitud aprovació documentació 

avaluació de riscos Sorea 
 

633 13/05/2014 Deixar sense efecte reducció jornada Sr. 
M.V.M. 

 

634 13/05/2014 Incoació expedients trànsit 13.05.13  
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Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

635 13/05/2014 Imposació sancions persones físiques 
13.05.14 

 

636 14/05/2014 Canvi nom cementiri  
637 14/05/2014 Canvi de nom cementiri  
638 14/05/2014 Canvi nom cementiri  
639 14/05/2014 Canvi nom cementiri  
640 14/05/2014 Advertiment primera multa coercitiva Riera 

Sant Domènech XX. 
 

641 14/05/2014 Contractació execució canvi quadre 
elèctric general de l'edifici del c/ Ample, 
XX 

 

642 14/05/2014 Canvi de nom de nínxol  
643 14/05/2014 Canvi de nom de nínxol  
644 14/05/2014 Canvi de nom de nínxol  
645 14/05/2014 Canvi de nom de nínxol  
646 14/05/2014 Canvi de nom nínxol  
647 14/05/2014 Canvi de nom de nínxol  
648 14/05/2014 Incoació Responsabilitat Patrimonial al 

LLHX 
 

649 14/05/2014 Incoació Responsabilitat Patrimoni a 
Endesa Distribució Elèctrica, SL 

 

650 15/05/2014 Sobreseïment procediment disciplinari  
651 15/05/2014 Despeses setmanals  
652 15/05/2014 Liquidació pressupost 2013  
653 15/05/2014 Autorització concert bar Pl. Americanos  
654 15/05/2014 Manament de despeses a justifica 

despeses pubillatge comarcal 
 

655 16/05/2014 Conferir representant recurs 420  
656 16/05/2014 Resolució sancionadora civisme DG  
657 16/05/2014 Autorització terrassa estiu Plaça de la 

Llenya 
 

658 16/05/2014 Trienni  
659 16/05/2014 Incoació expedient ordre d'execució 

panteó cementiri municipal 
 

660 16/05/2014 Canvi de nom de Cementiri  
661 16/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
662 16/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
663 16/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
664 16/05/2014 Canvi de nom de Cementiri  
665 16/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
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Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

666 16/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
667 16/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
668 16/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
669 16/05/2014 Canvi de nom de Cementiri  
670 16/05/2014 Devolució import  
671 16/05/2014 Trasllat parada mercat municipal  
672 16/05/2014 Contractació 1a fase reforma i substitució 

elements de parcs i jardins 
 

673 16/05/2014 Sol·licitud subvenció protecció dades 
personals a Diputació 

 

 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.36 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 

 
 
 


