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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 14 DE MAIG DE 2015 

 
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: 19.21hores 
Hora que acaba: 20.09 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde : Cati Forcano i Isern 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal.També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessions ordinàries de les Juntes de 

Govern Local de dates 30.04.15 i 07.05.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Rectificació acord Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2015 sobre la 

incoació de l’expedient del procediment d’elecció del jutge de pau titular i 
substitut 

5) Conveni entre el CEC i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la realització de la 
digitalització de la documentació d’arxiu parroquial 

6) Modificació del contracte de subministrament, mitjançant rènting de 6 vehicles 
a destinar a la brigada municipal 

7) Relació de decrets des del dia 13 al 17 d’abril de 2015 ( Del nº 395 al nº 446) 
8) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIONES 
ORDINÀRIAESDE DATES30.04.15 I 07.05.15 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Vistes i trobades conforme les actes de les sessions de les Juntes de Govern 
Local ordinàriesdel dia 30 d’abril i del 7 de maig de 2015 de conformitat amb allò 
que es disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1. Diligència d’Ordenació de 7 de maig de 2015 de la Secretària Judicial del 

Jutjat del contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona en el RCA 10/2014 
B, interposat per l’Ajuntament de Canet de Mar contra Sorea , SA 
(demanda de lesivitat) per la qual es requereix que en un termini de deu 
dies es completi l’expedient administratiu. 

 
Se’n dóna compte 
 

2.2. Decret d’11 de maig de 2015 de la Secretària Judicial de la secció 
cinquena de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el RCA 277/2014 pel qual es fixa la quantia del 
recurs en indeterminada. 

 
Se’n dóna compte 

 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES  
 
Proposta d’acord del regidor d’hisenda relativa a: 
 
Vista la relació de despeses de data  14 de maig de 2015, de l’Ajuntament  per 
import de 151.881,25 €, corresponent a la relació F/2015/18, relació de data 31 
de març i relació de data 30 d’abril de 2015. 
 
Vista la relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet  per import de 52,01 € 
corresponent a les relacions de data 31 de març i 30 d’abril de 2015. 
 
 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 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat 
al·legacions.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Hisenda, 
Règim Intern i Esports s’acorda per unanimitat: 
 
A C O R D S 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 14 de maig de 2015, per 
import de  116.728,17  €, corresponent a la relació  F/2015/18  de 
l’Ajuntament, la relació de data 31 de març per import de 20.043,49 € i la 
relació de data 30 d’abril  per import de 15.109,59 €. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 14 de maig de 2015 
del’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 52,01 € corresponent a les 
relacions de data 31 de març i 30 d’abril  de 2015. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
4.-RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA 1 D’ABRIL DE 
2015 SOBRE LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT 
D’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 1 d’abril d’enguany va prendre el 
acords següents: 
 

PRIMER.- Incoar l’expedient per dur a terme el procediment d’elecció de 
jutge de pau titular i jutge de pau substitut de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Secretaria de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya a tots els efectes. 

 
Atès que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
data 17 de març de 2015, va nomenar el senyor Joaquim Dotras Horta com a 
jutge de pau substitut, nomenament que es va publicar al BOP de 30 de març de 
2015, per a un període de quatre anys, el qual va prendre possessió del càrrec en 
data 7 d’abril de 2015. 
 
Atès, doncs, que per al jutge de pau substitut no cal incoar cap altre expedient de 
nomenament, de conformitat amb la proposta d’Alcaldia s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Rectificar l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 
2015, en el qual s’incoava expedient per a l’elecció de jutge de pau titular i jutge 
de pau substitut de Canet de Mar i deixar sense efecte la incoació per a l’elecció 
del jutge de pau substitut. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Secretaria del Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya a tots els efectes. 
 
 
5.- CONVENI ENTRE EL CEC I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A 
LA REALITZACIÓ DE LA DIGITALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ D’ARXIU 
PARROQUIAL 
 
Atès que el conveni pactat entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Bisbat de 
Girona sobre l’ús dels fons digitalitzats de l’Arxiu Parroquial de Canet i el Bisbat 
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de Girona, signat el 9 de juliol de 2012, autoritza a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, per a una sola vegada, a la captació de la imatge de fons documentals 
històrics dipositats a l’Arxiu Parroquial i aquesta captació es pot fer per mitjans 
propis o de tercers.  
 
Atès que en l’Arxiu Parroquial romanen fons documentals històrics que encara 
no han estat digitalitzats i que el CEC, a través de l’Equip Ramon Rovira, s’ha 
ofert a efectuar la digitalització dels esmentats fons documentals de forma 
gratuïta.  
 
Atès que el Bisbat de Girona ha manifestat la seva voluntat que els citats 
documents es dipositin a l’Arxiu Diocesà de Girona i que urgeix fer la seva 
digitalització.  
 
Vist l’informe favorable, emès per l’Arxivera Municipal en data 12 de maig, el 
contingut del qual és el següent: 
 
 

“Iolanda Serrano, arxivera municipal, en relació del conveni de 
col·laboració amb el CEC per a la realització de la digitalització de la 
documentació de l’Arxiu parroquial.  

 
 
INFORME 
 
L’Ajuntament de Canet i el Bisbat desitgen poder atendre l’interès que 
genera la consulta dels fons documentals de la parròquia de Canet, per 
part dels investigadors locals i ciutadans de Canet, per mitjà de la 
reproducció digital i a tal fi es signà, el 9 de juliol de 2012, un conveni entre 
les dues institucions. 
 
Atès que pel citat conveni, el Bisbat de Girona autoritza a l’Ajuntament de 
Canet de Mar la digitalització dels fons documentals històrics dipositats a 
l’Arxiu Parroquial, la qual es pot fer per mitjans propis o de tercers.  
 
Atès que en temps passat l’Equip Ramon Rovira, amb vinculacions al 
CEC, ja havia encetat la digitalització de part d’aquest fons, i que s’ha ofert 
a efectuar la digitalització dels fons documentals restants sense cap 
contraprestació econòmica. 
 
Atès que tant l’Arxiu com el CEC tenen els recursos materials necessaris 
per dur a terme la digitalització adequadament (càmera professional i taula 
de reproducció), d’acord amb els estàndards arxivístics: captació en raw/tiff 
a 300dpi 24 i jpg 150dpi per a consulta.  

 
Atès que el Bisbat de Girona ha manifestat la seva voluntat que els citats 
documents es traslladin a l’Arxiu Diocesà de Girona i que urgeix fer la seva 
digitalització.  
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Atès que l’Arxiu municipal ja està duent a terme tasques de digitalització 
dels fons municipals i no pot fer front a la digitalització dels fons 
parroquials  per mitjans propis.  
 
Atès que les tasques de digitalització per part del CEC donaria continuïtat 
al projecte ja encetat per l’Equip Ramon Rovira. 
 
Atès que el Bisbat de Girona i Parròquia n’estan acord a què les tasques 
de digitalització es realitzin a les dependències de l’Arxiu Municipal i sota 
la supervisió de l’Arxiu Municipal.  

 
Atès que es proposa que la col·laboració amb el CEC es formalitzi a través 
d’un conveni que, entre altres punts, acorda:   
  

- que les tasques de digitalització es realitzin a les dependències 
de l’Arxiu Municipal, qui prèviament acceptarà la custòdia temporal 
de la documentació a digitalitzar seguint el protocol ja establert 
entre la parròquia i l’Ajuntament pel que fa a la cessió temporal de 
documents  
- que es lliuri a l’Ajuntament / Bisbat de Girona la còpia de la 
digitalització prèvia que va realitzar l’equip Ramon Rovira 
- que s’acordi uns terminis de lliurament del material digitalitzat 
- que es respectin els drets d’explotació i ús acordats en el 
conveni entre l’Ajuntament i el Bisbat  signat el 9 de juliol de 2012 

 
Per tot l’esmentat, s’informa FAVORABLEMENT la col·laboració amb el 
CEC i que aquesta es formalitzi a través d’un conveni.” 

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

CONVENI ENTRE EL CEC I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A 
LA REALITZACIÓ DE LA DIGITALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
D’ARXIU PARRÒQUIAL 
 
Canet de Mar, … maig de 2015 

REUNITS 

D’una part, Pere Xirau i Espàrrech, en la seva qualitat de regidor de 
Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la secretaria Núria 
Mompel i Tusell, secretària de la Corporació.  

De l’altra JSM amb DNI xxxxxx amb domicili a xxxxx d’Arenys de Mar, CP 
08350.  

 

INTERVENEN 
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El primer en representació de l’Ajuntament de Canet de Mar 

El segon en representació del Centre d’Estudis Canetencs (en endavant 
CEC) i en representació de l’Equip Ramon Rovira.  

Ambdues  parts es reconeixen mútua capacitat per obligar-se.  

MANIFESTEN 

1. Que a la parròquia de Canet de Mar (Bisbat de Girona) existeix un fons 
documental històric i que  l’Ajuntament de Canet i el Bisbat desitgen  poder 
atendre l’interès que genera la consulta d’aquests fons documentals per 
part dels investigadors locals i ciutadans de Canet de Mar, per mitjà de la 
reproducció digital.  
 
2. Que el conveni pactat entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Bisbat de 
Girona sobre l’ús dels fons digitalitzats de l’Arxiu Parroquial de Canet i el 
Bisbat de Girona, signat el 9 de juliol de 2012, autoritza a l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per a una sola vegada, a la captació de la imatge de fons 
documentals històrics dipositats a l’Arxiu Parroquial i aquesta captació es 
pot fer per mitjans propis o de tercers.  

 
3. Que en temps passat l’Equip Ramon Rovira, amb vinculacions al CEC, 
ja havia encetat la digitalització de part d’aquest fons.  

 
4. Que en l’Arxiu Parroquial romanen fons documentals històrics que 
encara no han estat digitalitzats i que el CEC, a través de l’Equip Ramon 
Rovira, s’ha ofert a efectuar la digitalització dels esmentats fons 
documentals de forma gratuïta.  

 
5. Que l'Ajuntament té la voluntat i està duent a terme gestions 
necessàries encaminades a què el Bisbat de Girona cedeixi temporalment 
 a la Parròquia de Canet o l’Ajuntament de Canet aquells llibres i 
documents parroquials de Canet no digitalitzats que estan dipositats a 
l'Arxiu Diocesà de Girona, de manera que el CEC pugui fer la digitalització, 
tant aviat com acabi el treball dels documents dipositats a la parròquia.  

 
CONVENEN 
 
PRIMER.-  El  CEC amb el present document accepta realitzar les tasques 
de digitalització, sense cap contraprestació, d’acord amb els pactes fixats. 

 
SEGON.- Les tasques de digitalització es realitzaran a les dependències 
de l’Arxiu Municipal, qui prèviament acceptarà la custòdia temporal de la 
documentació a digitalitzar seguint el protocol ja establert entre la 
parròquia i l’Ajuntament pel que fa a la cessió temporal de documents. 

 
TERCER. – El CEC haurà de lliurar el resultat de la digitalització a 
l’Ajuntament de Canet dins el termini de 30 dies a comptar de la data de 
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finalització de la digitalització. Així mateix, les tasques de digitalització 
s’hauran de fer en un termini no superior als 4 mesos a comptar des de la  
data de signatura d’aquest conveni.  

 
QUART. – Així mateix, en un termini no superior a 30 dies des de la 
signatura del conveni, el CEC lliurarà a l’Ajuntament una còpia de la 
digitalització prèvia que va realitzar l’equip Ramon Rovira. 
 
CINQUÈ. – El CEC cedeix en exclusiva a l’Ajuntament de Canet els drets 
d’explotació (reproducció, publicació, comunicació pública, posada a 
disposició per Internet o altres xarxes) sobre aquestes imatges sense 
limitació territorial ni temporal i fins el seu pas a domini públic. 
L’Ajuntament es compromet a reconèixer els drets morals d’autoria de les 
imatges.  
 
SISÈ. - L'Ajuntament de Canet de Mar lliurarà al Bisbat de Girona una 
còpia de les imatges digitalitzades a efectes de dipositar-la a l'Arxiu 
Diocesà de Girona.  
 
SETÈ.- Així mateix, l’Ajuntament de Canet cedeix els esmentats drets 
d’explotació a la Parròquia de Canet i Bisbat de Girona que podran 
disposar lliurement de la imatge o imatges ja sigui directament, com 
autoritzant-ne el seu ús per part d’altres persones, en desenvolupament de 
les finalitats i funcions que li són pròpies.  
 
VUITÉ. - S’entén que, fora del pactat amb el Bisbat en el Conveni sobre 
l’ús del fons digitalitzats de l’Arxiu Parroquial de Canet de Mar del 9 de 
juliol de 2012, no es podrà explotar les imatges, ni autoritzar la seva 
explotació per part d’altres persones, sense autorització expressa i prèvia 
del Bisbat de Girona.  
 
NOVÉ. - L’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a destinar les imatges 
obtingudes a l’exclusiva finalitat de la seva consulta en les dependències 
de l'Arxiu Municipal de Canet de Mar, d’acord amb el que estableix el 
Conveni signat entre l’Ajuntament de Canet i el Bisbat de Girona del 9 de 
juliol de 2012 

 
DESÈ. -  El CEC s’obliga a no utilitzar el material obtingut per a cap altra 
finalitat diferent de la que aquí es pacta. Especialment s’obliga a no 
realitzar còpies i a no cedir-la sota cap concepte o títol a terceres persones 
o institucions, sense el permís exprés i per escrit del Bisbat de Girona. 
 
ONZÈ - La consulta de les imatges a tercers, persones o institucions, es 
realitzarà a l’Arxiu Municipal d’acord a l’establert en el Conveni pactat entre 
l’Ajuntament de Canet i el Bisbat de Girona del 9 de juliol de 2012. 
 
DOTZÈ. - Per a qualsevol litigi que pugui seguir-se relatiu a la 
interpretació, compliment o execució del present contracte, ambdues parts 
es sotmeten, de forma expressa, a la competència i jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals corresponents.  
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I ambdues parts s’afirmen i es ratifiquen en tot això exposat. S’obliguen 
expressament i signen el present document per duplicat i a un sol efecte, 
en el lloc i en la data abans esmentats, davant meu, la Secretària de la 
Corporació, en qualitat de fedatària pública. 

 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència,de conformitat amb 
la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, Educació i Joventut, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el Centre d’Estudis 
Canetencs per a la realització de la digitalització de la documentació de l’arxiu 
parroquial.  
 
SEGON: Facultar al regidor de Cultura per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats  
 
 
6.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT 
RÈNTING, DE 6 VEHICLES A DESTINAR A LA BRIGADA MUNICIPAL I 
EXERCICI DE L’OPCIÓ DE COMPRA 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de febrer de 2011, va 
acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de 
Contractació en la reunió duta a terme el 14/01/2011, el contracte per al 
subministrament, en la modalitat de rènting, de 6 vehicles a destinar a la brigada 
municipal de Canet de Mar, a l’empresa Fraikin Alquiler de Vehículos, SA, pel preu 
de 172.752,00 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 31.095,36 €, amb subjecció 
al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, així com a les millores 
proposades en l’oferta presentada pel propi licitador.  
 
Atès que en data 4 de març de 2011 es va procedir a la formalització de 
l’esmentat contracte mitjançant document administratiu. 
 
Atès que en data 17 d’abril d’enguany, Fraikin Assests, SAS, presentà un escrit en 
aquest Ajuntament en el qual formulava la seva proposta de pressupost per a 
l’exercici de l’opció de compra de cadascun dels vehicles. 
 
Vist l’informe emès en data 17 d’abril de 2015, pel cap de la Brigada d’Obres i 
Serveis, el contingut literal del qual és el següent: 
 
INFORME DE:  Cap Brigada d’Obres i Serveis 
ASSUMPTE: Adquisició vehicles Brigada d’Obres i Serveis   
 
 
I N F O R M E: 
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A petició de la secretaria de l’Ajuntament de Canet de Mar, i una vegada sondejat 
el mercat de compra de vehicles de segona mà de característiques idèntiques als 
que es detallen en aquest informe. I que es relaciones a continuació 
 
Ref. Vehicle Model Antiguitat Característiques 

prals 
Preu 

129982981 Piaggio 
Porter 

Porter 1.3 2.010 65CV. Bolquet 8.000,00€ 

111104311 Piaggio 
Porter 

Porter 1.2  2.011 70 CV. Caixa. 
Diesel 

7.800,00€ 

123020528 Piaggio 
Quargo 

Quargo 2.013 Caixa. Bolquet 8.265,00€ 

126804633 Piaggio 
Porter 

Porter 1.3 2.008 65 CV. Furgó 5.900,00€ 

130898840 Nissan 
NV200 

NV200 1.5 
DCI 

2.010 105 CV. Diesel 7.495,00€ 

129956218 Nissan 
NV200 

NV200 1.5 
DCI 
ACENTA 

2.010 Diesel 8.900,00€ 

 
Es creu adient exercir l’opció de compra per interès públic i per la comparativa de 
preus de mercat (molt superior), atenent a l’oferta presentada per Fraikin Assets 
S.A.S., segons la següent relació de vehicles assignat a la Brigada d’Obres i 
Serveis: 
 
MATRICULA VEHICLE DATA FI DE 

CONTRACTE 
IMPORT OPCIO 
COMPRA 

0334 HCX Piaggio Quargo 
Tipper 

17/04/2015 3.500,00 € 

0381 HCX Piaggio Quargo 
Tipper 

17/04/2015 3.500,00 € 

0401 HCX Piaggio Quargo 
Tipper 

17/04/2015 3.500,00 € 

1477 HCX Piaggio Quargo 
Tipper 

17/04/2015 3.500,00 € 

0411 HCX Nissan NV200 1,5 
dci  

17/04/2015 5.600,00 € 

 
Essent el total de l’import de l’opció de compra de 19.600,00 € (IVA no inclòs). 
 
Es descarta l’adquisició del vehicle 0416HCX. 
 
Es el que s’informa als efectes oportuns i segons superior criteri.´” 

 
 

Vist l’informe emès en data 20 d’abril d’enguany per la secretària i l’interventor 
municipals, el contingut literal del qual és el següent: 
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Informe núm. 11/2015 de la Secretaria i la Intervenció municipals sobre la 
modificació del contracte de subministrament, en la modalitat de rènting, de 
6 vehicles a destinar a la brigada municipal 
 
Núria Mompel i Tusell, Secretària general de l'Ajuntament de Canet de Mar 
(Maresme) i Daniel Martín Enrique, interventor municipal, d'acord amb allò 
ordenat per l'Ajuntament mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 17 d’abril de 
2015, i en compliment de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 
18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris 
d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, emeten el següent, 
 
INFORME 
 

PRIMER.-El presentinforme de secretaria i intervenció és preceptiu, en els termes 
de l’article  275.1.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’art. 195.2 i 
Disposició Addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, per la que 
s’aprova la Llei de contractes de sector públic 

SEGON.- En el present cas ens trobem davant d’un contracte que va iniciar la 
seva tramitació en data 18 de novembre de 2010, adjudicant-se en data 10 de 
febrer de 2011, és a dir, abans que entrés en vigor la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’Economia Sostenible, això és el 6 de març de 2011, la qual va reformar d’una 
manera important l’àmbit de les modificacions contractuals. Tenint en compte que 
la disposició transitòria setena de l’esmentada Llei disposa que els contractes 
administratius regulats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
Sector Públic (LCSP) que s’hagin adjudicat amb anterioritat a la seva entrada en 
vigor, es regiran quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la durada i 
règim de pròrrogues, per la normativa anterior, hem de concloure que la present 
modificació es regularà pel que es disposava a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del Sector Públic, amb anterioritat a la modificació operada per la Llei 
2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible. 
 
TERCER.- Així les coses, lapotestat de modificació dels contractes constitueix una 
prerrogativa de l’Administració que tan sols opera per raó d’interès públic (art. 
202.1 LCSP), i sempre que es tracti de causes imprevistes, que hauran de quedar 
degudament justificades a l’expedient. La modificació s’ha de formalitzar com el 
contracte (art. 202.3 LCSP) i exigirà dictamen de la  Comissió Jurídica Assessora 
si la seva quantia supera el 20% del preu primitiu i aquest és igual o superior als 
6.010.121'04.- € (art. 195.3.b) LCSP).  
 
Els límits que tot seguit veurem no són límits a la modificació, sinó límits a 
l’exigència de perpetuació del vincle contractual; els límits a la modificació cal 
cercar-los únicament en la interdicció de què la mateixa oculti un contracte nou, 
amb el concurrent frau de licitadors; es tracta d’un concepte jurídic indeterminat la 
concreció del qual requerirà, en primer lloc, l’anàlisi de l’objecte del contracte 
inicial i del modificat.   
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QUART.-El procediment per a tramitar la modificació és l’establert a l’article 97 del 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, així doncs, es tramitarà 
mitjançant un expedient contradictori que comprendrà preceptivament les 
següents actuacions: 

1. Proposta de l’Administració o petició del contractista. 
2. Audiència del contractista i informe del servei competent a evacuar en 

ambdós casos en el termini de 5 dies hàbils. 
3. Informe, en el seu cas, de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció, a 

evacuar en el mateix termini anterior. 
4. Resolució motivada de l’òrgan que hagi celebrat el contracte i subsegüent 

notificació al contractista. 
 

CINQUÈ.- Tant en el contracte d’obres (art. 220.e) LCSP) com en el de 
subministraments (art. 275.c) com en el serveis (art. 284.c) la modificació és 
obligatòria pel contractista si comporta un augment, reducció o supressió fins el 20 
per 100 del seu import, exclòs l’IVA i no representa una alteració substancial de 
l’objecte inicial. Quan aquestes eventualitats superin el 20 per 100 o representin 
una alteració substancial de l’objecte, esdevé causa de resolució contractual. No 
és, tanmateix, una resolució automàtica: l’article 161 del RGCE establia ja pel 
contracte d’obres que la resolució era potestativa per qualsevol d’ambdues parts. 
Aquesta interpretació ja es va confirmar a l’article 112.2 TRLCAP per a tot tipus de 
contracte i persisteix a l’article 207.2 LCSP, amb el benentès que si qui resol és 
l’Administració causant de la modificació, aquella equivaldrà al desistiment i 
portarà implícita la indemnització al contractista del benefici industrial deixat de 
percebre o lucre cessant, això és, el 6 per 100 del preu de les obres i 
subministraments (arts. 222.4 i 276.3 LCSP); el 10 per 100 del preu dels estudis i 
projectes deixats de realitzar (art. 285.3) i els beneficis futurs deixats de percebre 
(art. 264.4 LCSP).  
 
SISÈ.-En el present cas, ens trobem davant una modificació que suposa la 
incorporació de la facultat d’opció de compra dels vehicles una vegada finalitzat el 
contracte d’arrendament. 

Aquesta modificació, que implica un augment del 11,35 % del preu del contracte 
no és, per tant, causa de resolució del contracte conforme disposa l’article 275.c) 
LCSP. 

 
SETÈ.- Per últim, indicar que existeix consignació pressupostària suficient per a 
cobrir la despesa corresponent a aquest any 2015 en la partida núm. 21 15320 
62401 del vigent pressupost ordinari per a l’exercici 2015, havent-se efectuat ja la 
corresponent retenció de crèdit amb el núm. 2300.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte formalitzat amb l’empresa Fraikin 
Alquiler de Vehículos, SA (en l’actualitat Fraikin Assets, SA), en el sentit d’incloure 
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la possibilitat d’opció de compra dels següents vehicles amb els preus que 
s’indiquen: 
 

MATRÍCULA VEHICLE IMPORT OPCIÓ 
COMPRA  
IVA EXCLÒS 

0334 HCX Piaggio Quargo 
Tipper 

3.500,00 € 

0381 HCX Piaggio Quargo 
Tipper 

3.500,00 € 

0401 HCX Piaggio Quargo 
Tipper 

3.500,00 € 

1477 HCX Piaggio Quargo 
Tipper 

3.500,00 € 

0411 HCX Nissan NV200 1,5 
dci 

5.600,00 € 

 
SEGON.- Exercir l’opció de compra dels vehicles amb matrícula 0334HCX, 
0381HCX, 0401HCX i 1477HCX i marca Piaggio Quargo Tipper, per l’import, per 
cadascun d’ells, de 3.500,00 €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 735,00 €. 
 
TERCER.- Exercir l’opció de compra del vehicle amb matrícula 0411CX, i marca 
Nissan NV200, 1,5 Dci, per l’import de 5.600,00 €, IVA exclòs, el qual puja la 
quantitat de 1.176,00 €. 
 
QUART.- Disposar la despesa de 23.716,00 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 21 15320 62401 del vigent pressupost ordinari per a l’any 
2015 (RC núm. 2300). 
 
CINQUÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 13 al 17 D’ABRILDE 2015 
 
Num de 
Decret Data del Decret Resum 

395 13/04/2015 Compareixença recurs Invermercury 
396 13/04/2015 Autorització CUP activitats pre-electorals 
397 13/04/2015 despeses setmanals 
398 13/04/2015 Incoació expedients trànsit 
399 13/04/2015 Imposició sancions persones físiques 
400 13/04/2015 Denegar màquina de rostidora de pollastres 
401 13/04/2015 Canvi de nom de la ferreteria Cal Tave 
402 13/04/2015 Reconeixement antiguitat Sra. A.D.B. 
403 13/04/2015 Aprovació factura taller serveis jurídics 
404 14/04/2015 Anul·lació baixes d'ofici 
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Num de 
Decret Data del Decret Resum 

405 14/04/2015 Anul·lació baixes d'ofici 
406 14/04/2015 Anul·lació baixes d'ofici 
407 14/04/2015 Anul·lació baixes d'ofici 
408 14/04/2015 Anul·lació baixes d'ofici 
409 14/04/2015 Aprovació segona certificació obres nou accés camp 

de futbol 
410 14/04/2015 Incoació ordre d'execució del c/ Alba xx 
411 14/04/2015 Requeriment garantia definitiva explotació guingueta 

xx 
412 15/04/2015 Baixes consell d'empadronament 
413 15/04/2015 Baixa definitiva del bar Via Cannetum xx 
414 15/04/2015 Aprovació IRPF mes de març 
415 15/04/2015 Incoació procediment restauració Rafel Masó, 3 

(marquesina) 
416 16/04/2015 Modificació data ocupació via pública PSC 
417 16/04/2015 Ocupació via pública per a CiU 
418 16/04/2015 Modificació de pressupost mitjançant transferències 

de crèdit 
419 16/04/2015 Aprovació manament pagament a justificar 
420 16/04/2015 Resolució sancionadora de civisme per sorolls DLDD 
421 16/04/2015 Ocupació via pública per a la CUP 
422 16/04/2015 Autorització permís matrimoni Sra. C.T.F. 
423 16/04/2015 Ocupació via pública Canetencs independents 
424 17/04/2015 Incoació expedient negociat adjudicació serveis 

temporada platja 
425 17/04/2015 Aprovació memòria valorada neteja i tancament Can 

Pinyol 
426 17/04/2015 Aprovació memòria valorada restauració tribuna Casa 

Museu 
427 17/04/2015 Canvi parada mercat municipal Josep Travessa 
428 17/04/2015 Alta nova parada Joan Eras 
429 17/04/2015 Denegació terrassa del Frankfurt Disset 
430 17/04/2015 Resta subvenció castell 
431 17/04/2015 Aprovació manament a justificar 
432 17/04/2015 Autorització festa entitat amics de la sardana 
433 17/04/2015 Autorització mostra de dansa el dia 26 d'abril 
434 17/04/2015 Autorització Associació del cor country a l'envelat 
435 17/04/2015 Aprovació IVA primer trimestre 
436 17/04/2015 Autorització terrassa estiu Frankfurt Dani 
437 17/04/2015 Autorització terrassa estiu bar Celler de l’Abril 
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Num de 
Decret Data del Decret Resum 

438 17/04/2015 Aprovació manament pagament a justificar 
439 17/04/2015 Reconeixement antiguitat I.G.I: 
440 17/04/2015 Concessió Comissió Serveis Sr. S.A.T. 
441 17/04/2015 Concessió comissió de serveis Sr. F.A.A 
442 17/04/2015 Adscripció en Comissió de Serveis del Sr. L.D.P.R 
443 17/04/2015 Prorroga comissió serveis Sr. R.P.M 
444 17/04/2015 Canvi destinació Sr. J.C.V 
445 17/04/2015 Modificació condicions contractuals Sr. J. V. D 
446 17/04/2015 Devolució matrícula curs manipulador d'aliments 
 
8.- 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 20.09 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 
 
 
 


