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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 26 DE FEBRER 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: 19.10 hores 
Hora que acaba: 20.10 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

Núria Mompel i Tusell, secretàriamunicipal.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 19.02.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Retirada de l’autorització per a la venda al mercat setmanal de Canet de Mar 
5) Concessió de llicència d’obres menors a la Sra. M.C.M. per a la reparació de 

coberta a l’immoble situat al carrer Ample, 23-25 
6) Atorgament llicència d’obres a telefònica par a la construcció de 9 m. De 

canalització i instal·lació d’arqueta al rial del oms núm. 20-22 del terme 
municipal de Canet de Mar. 

7) Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a una instal·lació 
fotovoltaica  d’autoconsum a Canet de Mar 

8) Proposta dels dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada 
fixats per l’Ajuntament per l’àmbit territorial municipal de Canet de Mar per 
l’any 2015 
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9) Aprovació conveni per a l’autorització de l’ús del camp de futbol municipal a 
l’empresa Komm-mit 

10) Relació de decrets des del dia 9 al 13 de febrer de 2015 
11) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 19.02.15 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 19 de febrer de 2015 i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Sentència núm. 53/2015, de 18 de febrer, dictada pel Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 2 de Barcelona, en el RCA 261/2013 D, interposat pels senyors 
JCA i NFS, per la qual es desestima el recurs interposat confirmant el Decret 
522/2013, de 13 de maig, pel qual es requerí als recurrents que en el termini d’un 
mes retiressin el volum construït a la terrassa de la finca situada al c/Sant Pau, 
núm. 5, condemnant al pagament de 500 € en concepte de costes processals. 
 

Se’n dóna compte 
 
2.2.- Comunicació de 13 de febrer de 2015 del Jutjat del contenciós administratiu 
núm. 2 de Barcelona en relació al RCA 194/2013 A, procediment abreujat, 
interposat per JATS, per la qual es retorna l’expedient administratiu i es comunica 
quer la sentència desestimatòria del recurs és definitiva i ferma. 
 

Se’n dóna compte 
 
 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 
 
Proposta d’acord del regidor d’hisenda relativa a: 
 
Vista la relació de despeses de data  26 de febrer de 2015, de l’Ajuntament  
per import de 13.924,37 €, corresponent a la relació de la mateixa data, 
F/2015/6. 
 
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 
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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 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 
d’Alcaldia d’Hisenda, Règim Intern i Esport s’acorda per unanimitat: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 26 de febrer de 2015, per 
import de  13.924,37 €, corresponent a la relació F/2015/6  de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
4.-RETIRADA DE L’AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA AL MERCAT 
SETMANAL DE CANET DE MAR 
 
Atès que l’art 19 “Drets i Obligacions” de l’Ordenança reguladora de l’exercici de la                                        
venda fora d’un establiment comercial permanent a Canet de Mar, estableix en el 
seu punt B.1 les obligacions dels paradistes respecte l’Ajuntament i d’altres 
Administracions públiques. 
 
Atès que, dins les obligacions establertes s’inclou el satisfer les taxes i els tributs 
municipals que corresponguin i estar al corrent del pagament d’impostos, comptar 
amb la llicència fiscal, estar donats d’alta a la Seguretat Social, al corrent de les 
obligacions amb la Seguretat Social i al corrent en el pagament de l’assegurança 
de responsabilitat civil. 
 
Vist que, segons especifica l’article 14 punt primer de l’esmentada ordenança, 
l’autorització municipal s’extingirà, sense dret a indemnització ni a compensacions 
de cap mena, en els següents supòsits: 
 

- Renúncia expressa i escrita formulada pel titular. 
-  Compliment / fi del termini de vigència. 
-  Transmissió no autoritzada. 
-  La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les 

autoritzades. 
-  Manca de pagament de la taxa corresponent. 
-  No ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant 4 dies 

seguits de mercat,  6 dies de manera alternativa, en el període d’un any. 
-  Greu incompliment de les obligacions sanitàries o de neteja. 
-  Pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a gaudir de 

l’autorització. 
-  Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells 

per als quals l’atorgà l’autorització. 
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-  Per la venda de productes falsificats i per la venda de productes, els 
quals no sigui possible demostrar la seva possessió lícita. 

-  Per practicar la venda sense exhibir la corresponent autorització de 
manera visible i permanent en la parada de venda. 

-  Per resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació que 
requereixin els agents d’aquest Ajuntament per complir les funcions 
d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte de la present 
Ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta o 
documentació falsa.  

-  La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, 
contra els funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, 
de vigilància o d’inspecció.  

-  Per la comissió d’alguna infracció greu o molt greu prevista a la 
present ordenança. 

 
Atès que l’article 94 infinedela Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques, en relació amb l’apartat d) de l’article 60 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la 
llei de contractes del sector públic, preveu l’extinció de la concessió quan el 
concessionari no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries. 
 
Vist que, segons les dades que consten a l’Organisme Autònom Local de Gestió 
Tributària, actualment el Sr. Eusebio Torres Fernàndez té pendent de liquidar les 
taxes municipals per la utilització d’un lloc de venda en el mercat de marxants del 
nostre municipi.  
 
Atès que, per altre banda, aquest paradista tampoc ha presentat la documentació 
acreditativa d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries 
imposades per les disposicions vigents. 
 
Atès que permetre la manca de pagament de la taxa municipal a un venedor del 
mercat setmanal seria un greuge comparatiu amb la resta de venedors que sí 
abonen la quantitat que els pertoca. 
 
Vist el que disposa l’article 60.d) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, 
segons el qual no poden contractar amb l’Administració les persones que no es 
trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries imposades per les 
disposicions vigents. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Promoció 
Econòmica, Comerç, Consum, Indústria i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de retirada de l’autorització per a la venda al mercat 
setmanal de Canet de Mar, al Sr. ETF, per no haver satisfet les taxes municipals 
establertes a l’ordenança Fiscal núm.13 i tenir un deute pendent per import de 
766,88€. 
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SEGON.- Fer saber a l’interessat que, mentre i tant, no satisfaci els imports que 
deu en concepte de taxa per a la utilització d’un lloc de venda en el mercat 
ambulant, es troba incurs en una de les prohibicions de contractar previstes a 
l’article 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova 
el Text refós de la llei de contractes del sector públic, i per tant, no podrà 
contractar amb cap Administració. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i donar-los un termini de 10 dies 
hàbils, a comptar des de la notificació, per tal que puguin formular les al·legacions 
que considerin adients en tràmit d’audiència. Un cop esgotat aquest termini sense 
que s’hagin formulat al·legacions i sense haver fet efectiu el deute, l’autorització 
per a la venda es considerarà retirada de manera definitiva 
 
 
5.-PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. MCM, PER A LA REPARACIÓ DE 
COBERTA A L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER AMPLE, 23-25.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. MCM, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a la reparació de coberta a l’immoble situat al C/Ample,a 23-
25. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 12 de febrer d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la reparació 
de la coberta de l’immoble situat al C/ Ample, 23-25. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

 No es modificarà la volumetria de l’immoble ni es reduiran les condicions 
d’habitabilitat existents. 

 Les runes generades s’hauran de portar a un centre autoritzat.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 13 de febrer d’enguany,  el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 12.02.2015, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de coberta a l’immoble ubicat al carrer Ample, 23-25, sol·licitada per 
la senyora MCM, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
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l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten 
a l’informe tècnic.” 
 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. MCM, per a l’arranjament de coberta 
a l’immoble ubicat al carrer Ample, 23-25, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat, amb les següents condicions: 
 

 No es modificarà la volumetria de l’immoble ni es reduiran les condicions 
d’habitabilitat existents. 

 Les runes generades s’hauran de portar a un centre autoritzat.” 
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SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de cent vuitanta  euros  (180.00 €) i per taxes urbanístiques la 
quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168.21€). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en concepte 
de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00€) i la fiança pels 
residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros  (150.00€). 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les 
obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis 
tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part 
de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A TELEFÒNICA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE 9 M. DE CANALITZACIÓ I INSTAL.LACIÓ D’ARQUETA AL 
RIAL DELS OMS NÚM. 20-22 DEL TERME MUNICIPAL DE CANET DE MAR. 
 
Vista la instància presentada en data 24 de febrer de 2015 per TELEFÒNICA DE 
ESPAÑA, sol·licitant llicència d’obres per a la construcció de canalització i 
instal·lació d’arqueta al Rial dels Oms, 20-22 de Canet de Mar. 

Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 24 de febrer, el contingut del qual 
es transcriu a continuació: 

 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   CANALITZACIÓ 
CANALITZACIÓ:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA  
LOCALITZACIÓ:  c/ Rial dels Oms, 20-22 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud de permís per tal de fer una canalització i col·locar 
una arqueta al Rial dels Oms:    
  
 
 
 
 
Revisada la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
favorablement l’actuació sol·licitada, condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts.  

Ref.: 6494298 
Reg. Entr. 2015/1182 
Data 24-02-2015 
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3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 
N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas 
de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  
s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm 
a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M..  

5 
 

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

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

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

8 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents per 
tal de no interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

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

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

13 El començament de les obres es determinarà d'acord amb els Tècnics 
Municipals i Policia Local. 

14 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals 

15 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 
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OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris 
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció de 
l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de 
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials. 
 

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i proposta per part dels 
Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 118  i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
UNIC.- Atorgar llicència a Telefònica de España per a la canalització i instal.lació 
d’arqueta al Rial dels Oms núm. 20-22 del terme municipal de Canet de Mar, en els 
termes que es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i transcrit en el 
cos de la present resolució. 
 
 
7.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM A CANET DE 
MAR 
 
Atès el Decret 1464/2014 de 27 d’octubre de 2014 de l’alcaldia, en el qual 
s’aprova la sol·licitud d’una subvenció de 10.500,00 € per a la instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum en un equipament municipal. 
Atès el Decret 10698/14 de la Diputació de Barcelona, de 24 de novembre de 
2014, pel qual s’aprova la proposta de la directora de Serveis de Cooperació 
Local, conforme s’aprova el decret d’adopció de complements de preacords 
assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, i en el qual reconeix el compromís assumit per la Diputació de 
Barcelona en relació a l’ajut de 10.500,00 € per a l’Ajuntament de Canet de Mar 
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per a la necessitat d”eficiència energètica amb fotovoltaica amb autoconsum 
4KW”. 
Atès el Decret 12771/14 de la Diputació de Barcelona, de 22 de desembre de 
2014, en el qual la gerència de Serveis de Medi Ambient aprova l’atorgament de 
l’ajut econòmic, en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, a 
l’Ajuntament de Canet de Mar d’un ajut de 10.500,00 € per a la “instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum en equipament municipal”. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Medi Ambient, 
s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Acceptar l’ajut de 10.500,00 € concedit per la Diputació de Barcelona pel 
desenvolupament d’una instal·lació fotovoltaica en equipament municipal. 
 
 
 
8.- PROPOSTA DELS DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS D’OBERTURA 
COMERCIAL AUTORITZADA FIXATS PER L’AJUNTAMENT PER L’ÀMBIT 
TERRITORIAL MUNICIPAL DE CANET DE MAR PER L’ANY 2015 
 
Atès que el  dia 24 de febrer de 2014 es va publicar al DOGC la Llei 3/2014, del 
19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de 
promoció. 
 
Atès que aquesta llei vol preservar el model comercial català, el dret dels 
treballadors autònoms i assalariats del comerç a la conciliació de la vida laboral i 
familiar, i el dret dels ciutadans a disposar d’una oferta diversificada en un entorn 
de proximitat i, en tant que consumidors, a disposar de referències clares i 
veraces sobre les característiques i la procedència dels productes que els són 
oferts en rebaixes o en la modalitat de venda d’excedents (o oulets). 
 
Atès que el títol I, on s’estableix la regulació de l’horari comercial general i els 
supòsits d’exclusió d’aquest horari, indica a la lletra d de l’article 1.2 que “el 
nombre de diumenges i festius en què poden romandre oberts els establiments 
comercials és de vuit l’any. Cada ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu 
àmbit territorial municipal, que s’han de comunicar d’acord amb el que estableixi 
una ordre del departament competent en matèria de comerç.” 
 
Atès que els vuit festius d’obertura autoritzada aprovats a l’article 1 de l’Ordre 
EMO/36/2014, de 25 de febrer, per l’any 2015 són els següents: 4 i 11 de gener, 5 
de juliol, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8 i 20 de desembre. 
 
Vist que, per determinar les dates d’aquest dos dies addicionals, els ajuntaments 
han de tenir en compte el que estableix la lletra d de l’article 1.2 “Els establiments 
comercials han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de gener, 
el diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i 
els dies 25 i 26 de desembre. També han de romandre tancats el 23 de juny si 
s'escau en diumenge”. 
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Tenint en compte les anteriors especificacions, des de l’Àrea de Promoció 
Econòmica s’ha consensuat les necessitats comercials de les dues associacions 
comercials del municipi, Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar i 
l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat, i ambdues associacions estan 
d’acord en proposar que els festius addicionals d’obertura comercial autoritzada 
fitxats per l’Ajuntament per l’any 2015 siguin el dissabte 15 d’agost, per coincidir 
en plena campanya d’estiu i el diumenge 20 de setembre, per coincidir amb el 
diumenge de la Fira Mercat Modernista. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Promoció Econòmica, 
Comerç, Consum, Indústria i Turisme, s’acorda per majoria amb l’abstenció de la 
de la Tinència d’Alcaldia de Medi Ambient: 
 
PRIMER.- Aprovar que el dissabte 15 d’agost i el diumenge 20 de setembre siguin 
els dos festius d’obertura comercial autoritzada que l’Ajuntament pot fixar, 
addicionals als vuit d’obertura autoritzada per tot Catalunya, per l’àmbit territorial 
municipal de Canet de Mar per l’any 2015. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la direcció general competent en matèria de 
comerç abans del darrer dia del mes de febrer, segons estableix la disposició 
transitòria segona. 
 
 
9.- APROVACIÓ CONVENI PER A L’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DEL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL A L’EMPRESA KOMM-MIT. 
 
Atès que la societat KOMM-MIT, una de les organitzadores més importants 
d’esdeveniments internacionals de futbol base, ha sol·licitat a l’ajuntament de 
Canet de Mar poder organitzar tornejos d’aquest esport al camp de futbol 
municipal. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal d’esports, el qual es transcriu a 
continuació:  
 

INFORME CESSIÓ CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL A L’EMPRESA 
KOMM-MIT PER L’ORGANITZACIÓ DE TORNEJOS DE FUTBOL 
 
L’empresa KOMM-MIT  Internacional, dedicada a l’organització de tornejos 
de futbol amb un àmbit internacional ens sol·licita la nostra instal·lació per 
fer-la servir com una de les seves seus per poder organitzar part els 
tornejos en dates i horaris compatibles amb el funcionament i activitat 
regular de la nostra instal·lació. 
La sol·licitud és d’organitzar 5 tornejos al llarg de l’any, aquests queden 
detallats en nom i  data a continuació: 
 

1.Trofeu Mediterrani: del 29 de març a l’1 d’abril. 
2.Copa Santa: del 3 al 5 d’abril 
3.Copa Maresme: del 7 al 10 d’abril 
4.Internacional Pfingsturnier: del 26 al 29 de maig  
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5.Copa Catalunya del 22 al 25 de juny 
 

L’aportació de l’empresa és un fixa de 360€ per dia de lloguer i 224€ en 
concepte de llum, al que fa un total de  7.064€ pels 5 tornejos que 
realitzen.  
Cal fer referència a tres dies que no arriben al mínim de les 6 hores pel que 
fa a la taxa pública de 360€/dia: 29/03-07/04 i 26/05 tenim en compte que 
la mitjana d’hores de tots els tornejos surt de 8,74 sent aquesta superior a 
les hores mínimes i tenint en compte que el 07/04 i el 26/05 la sol·licitud de 
Komm-mit no és més àmplia degut a les necessitats d’entrenaments del 
Canet CF. 
Per aquest motius considerem aquestes mancances com justificables 
dintre del conjunt. 
Amb aquest lloguer podríem fer front els diferents manteniments i consums  
de la instal·lació durant tot l’any, hi ha el manteniment fixa de la gespa de 
2.000€ any, i els consums del gasoil que estan al voltant dels 3.000€ més 
altres manteniments que es van realitzant a nivell de previsió. 
Amb aquest lloguer podríem fer front els diferents manteniments i consums 
de la instal·lació durant tot l’any, hi ha el manteniment fixa de la gespa de 
2.000€ any, i els consums del gasoil que estan al voltant dels 3.000€ més 
altres manteniments que es van realitzant a nivell de previsió. 

 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb KMM-MIT tornejos, el qual es 
transcriu a continuació:  
 
CONVENI PER A L’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS D’UN EQUIPAMENT DE 
TITULARITAT MUNICIPAL 
 
Canet de Mar, 24 febrer del 2015 
 
ES REUNEIXEN 
 
D’una part el Sr. Jesús Marín i Hernàndez, Alcalde President de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, expressament facultat per aquest acte per acord de la Junta de 
Govern Local, en sessió de data 10 de febrer de 2011, d’ara endavant anomenada 
l’Ajuntament. 
 
De l’altra, el Sr. FH , amb NIE núm. XXXXXX major d’edat, amb domicili 
professional al carrer PützchensChaussee, núm. 202  de Bonn (53229) 
d’Alemanya, actua com a Gerent de l’empresa “Komm-mit International”, 
domiciliada al carrer PützchensChaussee, núm. 202  de Bonn (53229) d’Alemanya 
amb NIF XXXXX. 
 
Assisteix a l’acte la Sra. Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de 
Canet Mar, als sols efectes d’atorgament de la fe pública. 
 
I MANIFESTEN 
 
1. Que la mercantil “Komm-mit”, organitza tornejos internacionals de futbol base 
en nou països diferents d’Europa. 
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2. Que l’Ajuntament ostenta competències en matèria d’activitats i instal·lacions 
(art. 63 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya) i, en conseqüència, també és competent 
per a la promoció de l’esport a nivell municipal. 
 
3. Que l’Ajuntament és titular de l’equipament situat al carrer Rial de Can Goday 
s/n on s’hi ubica el camp de futbol municipal. 
 
4. Que l’Ajuntament reconeix i valora les activitats que organitza l’empresa Komm-
mit  en benefici de la pràctica de l’esport i de la promoció de la vila de Canet de 
Mar a nivell internacional, i en consideració d’aquest reconeixement convé la 
possibilitat d’autoritzar puntualment, la utilització del camp de futbol municipal i les 
seves instal·lacions, en els termes de l’article 218.1.a) del TRLMRLC i l’article 53.2 
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals, per la realització de diferents campionats de futbol. 
 
Per això, ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat i 
representativitat necessària per a l’atorgament d’aquest conveni i amb la 
finalitat de formalitzar-lo, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
d’Alcaldia d’Hisenda, Règim Intern i Esport s’acorda per unanimitat: 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el règim d’autorització de l’ús del camp de 
futbol municipal, juntament amb les seves instal·lacions, a l’objecte de 
desenvolupar-hi els diferents tornejos que s’especifiquen a continuació, en les 
dates que s’hi assenyalen: 
 

1. Trofeu Mediterrani: del 29 de març l’1 d’abril del 2.015 
- 29/03/2015 ................................ de 17.00 a 22.00h 
- 30/03/2015................................ de 09.00 a 22.00h 
- 31/03/2015 ............................... de 09.00 a 22.00h 
- 01/04/2015 ............................... de 09.00 a 16.00h 
 

2. Copa Santa: del 3 al 5 d’abril del 2.015 
- 03/04/2015 ............................... de 12.00  a 22.00h 
- 04/04/2015 ............................... de 09.00 a 22.00h 
- 05/04/2015 ............................... de 09.00 a 16.00h 
 

3. Copa Maresme: del 07 al 10 d’abril de 2.015 
- 07/04/2015 ............................... d’12.00   a 17.30h 
- 08/04/2015 ............................... de 09.00 a 17.30h 
- 09/04/2015 ............................... de 09.00 a 17.30h 
- 10/04/2015 ............................... de 09.00 a 16.00h 

 
4. Internacional Pfingsturnier: del 26 al 29 de maig del 2.015 

- 26/05/2015 ............................... d’12.00   a 17.30h 
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- 27/05/2015 ............................... de 09.00 a 17.30h 
- 28/05/2015 ............................... de 09.00 a 17.30h 
- 29/05/2015 ............................... de 09.00 a 16.00h 

 
5. Copa Catalunya: del 22 al 25 de juny de 2.015 

- 22/06/2015 ............................... de 12.00   a 22.00h 
- 23/06/2015 ............................... de 09.00 a 18.00h 
- 24/06/2015 ............................... de 09.00 a 22.00h 
- 25/06/2015 ............................... de 09.00 a 16.00h 

 
Segon.- Obligacions de Komm-mit 
 
Durant la vigència d’aquest conveni es consideraran obligacions de l’empresa les 
següents: 
 
a) Fer efectiu un primer pagament  en el moment de la signatura del present 
document l’import, de tres mil  cinc-cents trenta dos euros (3.532,00 €), és a dir, el 
50% del total de set mil noranta dos (7.064,00€) . 
Desglossat:  

- 360€ per dia (19 dies en total)  en concepte de despeses per la 
utilització de la instal·lació: 6.840€ 

- 16h de llum a 14€: 224€  
 
b) El segon pagament es farà efectiu abans de l’inici de l’últim torneig del mes 
juny, xifrat en tres mil  cinc-cents trenta dos euros (3.532,00 €). 
 
c) Utilitzar les instal·lacions única i exclusivament per a la realització de les 
activitats esmentades anteriorment i en les dates assenyalades.   
 
d)  Fer un ús adequat de les instal·lacions, fent-se responsable de qualsevol 
desperfecte que es produeixi durant la seva utilització. 
 
e)  Donat que la fiança de l’any passat no va ser retirada i que l’informe del tècnic 
d’esports acredita que les instal·lacions  durant els tornejos que va realitzar Kom-
mmit en els mesos d’abril i juny de l’any passat no es varen fer cap mena de 
desperfectes quedant les instal·lacions en perfecte estat, compensar la fiança de 
l’any passat per la realització d’aquesta edició. 

 
f) Dipositar una fiança d’import mil dos-cents cinquanta euros (1.250 euros) que 
serà retornada per l’Ajuntament un cop finalitzades les activitats programades, 
previ informe que acrediti el correcte estat de les instal·lacions. 
 
Tercer.- Prerrogatives de l’Ajuntament 
 
Durant la vigència d’aquest conveni l’Ajuntament: 
 
a) Disposarà de les instal·lacions, si concorre d’alguna causa justificada d’interès 
públic, en quin cas procurarà notificar-ho amb la màxima antelació possible, i amb 
dret a indemnització, si s’escau. 
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b) Tindrà accés a qualsevol part de la instal·lació, en qualsevol dia i a qualsevol 
hora. 
 
c) Es farà càrrec de les despeses de llum, calefacció i manteniment de les 
instal·lacions. 
 
Quart.- Accés a les instal·lacions 
 
L’Ajuntament garanteix que la instal·lació del camp de futbol estarà oberta amb 
antelació de 45 minuts abans de l’inici de cada utilització així com es compromet a 
tancar 45 minuts desprès de la finalització de l’últim partit, segons consta en el 
calendari establert en el pacte primer d’aquest document. 
 
 
Cinquè.- Responsabilitat dels danys 
 
L’empresa Komm-mit serà la responsable exclusiva, amb total indemnitat per part 
de l’Ajuntament, dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la utilització de 
les instal·lacions i dels possibles danys que pateixin els seus usuaris durant els 
dies i les hores d’utilització. A aquest efecte, l’empresa haurà de disposar d’una 
assegurança de responsabilitat civil i d’accidents, per un import suficient, rebut de 
les quals haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini de vint dies a comptar 
des de la signatura d’aquest document. 
 
Sisè.-  Vigència  
 
La durada d’aquest conveni s’estableix en un any a comptar des de la data de la 
seva signatura. 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa de forma que l’Ajuntament es reserva 
el dret d’interpretar-lo, modificar-lo, revisar-lo o resoldre’l.  
 
Totes les qüestions que es puguin derivar de l’aplicació del mateix s’hauran de 
resoldre per via administrativa i posteriorment, si s’escau, per via Contencioso-
Administrativa. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest 
document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en 
l’encapçalament. 
 
ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència dos punts no inclosos a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
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10.- INCOACIÓ EXPEDIENT D’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS 
PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES 
DE CANET DE MAR PER ALS ANYS 2015 A 2016 
 
Atès que la Junta de Govern en sessió de data 10 de febrer de 2011 va acordar 
aprovar el Pla d’Usos de la platja de Canet de Mar per als anys 2011 a 2014, 
redactat per l’enginyera municipal, la Sra. SílviaAmatllerMicola així com sol·licitar 
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya l’explotació dels serveis de temporada previstos i regulats en el Pla 
d’Usos. 
 
Atès que en data 3 d’abril de 2012 el director general d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme va resoldre prorrogar del pla d’usos de Canet de Mar per a les 
temporades 2015 i 2016. 
 
Atès que aquesta temporada d’estiu 2014, han finalitzat les autoritzacions 
d’explotació de serveis de temporada atorgades per l’ajuntament de Canet de Mar, 
essent voluntat d’aquest Ajuntament seguir amb l’explotació per tercers durant les 
temporades 2015 i 2016. 
 
Atesa la necessitat i la conveniència de tramitar el procediment de licitació per a 
l’atorgament de les autoritzacions administratives per a l’explotaciódelsserveisque 
s’estableixen a les platges i zona marítima terrestre d’aquest terme municipal que 
no precisin instal·lacions fixes d’acord amb l’art. 75 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de 
Costes (LC) i 113 del Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament que desenvolupa la Llei de Costes (RLC). 
 
Atès que tant la LC com el RLC que la desenvolupa disposen que quan els 
Ajuntaments optin per explotar els serveis de temporada a través de tercers, 
hauran de garantir que en els corresponents procediments d’atorgament es 
respectin els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i 
concurrència competitiva. 
 
Atès que per tal de garantir els esmentats principis l’Ajuntament ha de seguir el 
procediment obert regulat en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en 
endavant TRLCSP) per a l’atorgament de les corresponents autoritzacions. 
 
Atès que en data 6 de febrer de 2015, s’ha emès informe per la secretària de la 
Corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i vist que de 
conformitat amb aquest, l’òrgan competent per atorgar les autoritzacions és 
l’Alcalde. 
 
Atès que la referida competència sobre l’atorgament de les autoritzacions dels 
serveis de temporada a les platges, atribuïda en primer terme a l’alcalde, cal 
considerar, aplicant una interpretació analògica, que ha estat delegada en la Junta 
de Govern Local mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, quan es delega 
la competència per atorgar les llicències d’ocupació del domini públic. 
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Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars reguladores del procediment obert per a l’atorgament de les 
autoritzacions d’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet de 
Mar i tenint en compte allò que es disposa al Reial  decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, al Reial decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, així com el Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no contradigui la 
LCSP i la resta de disposicions legals vigents, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència d’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir el procediment obert per a l’atorgament 
d’autoritzacions per a l’ocupació de terrenys de domini públic i zona marítima 
terrestre per al desenvolupament de les activitats previstes en el pla d’usos de la 
platja de Canet de Mar per als anys 2015 a 2016 
 
SEGON.- Que el plec de clàusules administratives particulars s’exposi al públic pel 
termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al BOP i al DOGC, per tal que 
s’hi puguin presentar reclamacions. 
 
TERCER.- Incoar expedient per a l’atorgament de les autoritzacions d’explotació 
dels serveis de temporada a les platges de Canet de Mar per als anys 2014 a 
2015, essent els tipus de licitació els següents: 
 

A- GUINGUETES 
 

REF. UBICACIÓ Sup. 
guingueta 

Sup. 
terrassa 

Cànon 
(€/temporada) 

GU-01 Platja del Cavaió 20 m2 100 m2 8.607,60.-  
GU-02 Platja del Cavaió 20 m2 100 m2 7.172,40.- 
GU-03 Platja de Canet de Mar 20 m2 100 m2 7.773,60.- 
GU-04 Platja de Canet de Mar 20 m2 100 m2 7.773,60.- 
GU-05 Platja de Canet de Mar 20 m2 100 m2 7.172,40.- 

 
 

B- ZONES DE TENDALS I GANDULES 
 
REF. UBICACIÓ Ut. Màx.  

Ten./Gand. 
Sup. 
Màx. 

Cànon  
(€/Ut.gand. i 
temporada) 

TN/GA-01 Platja del Cavaió 10+20 80 m2 9,57.- 
TN/GA-02 Platja del Cavaió 10+20 80 m2 9,57.- 
TN/GA-03 Platja de Canet de Mar 10+20 80 m2 9,57.- 
TN/GA-04 Platja de Canet de Mar 10+20 80 m2 9,57.- 
TN/GA-05 Platja de Canet de Mar 10+20 80 m2 9,57.- 
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C- ZONES DE PATINS 
 
REF. UBICACIÓ Ut. Màx. 

patins 
Sup. 
Màx. 

Cànon  
(€/Ut.patí i 
temporada) 

LV-01 Platja de Canet de Mar 8 70 m2 22,72.- 
LV-02 Platja de Canet de Mar 8 70 m2 22,72.- 
LV-03 Platja de Canet de Mar 8 70 m2 22,72.- 
 

D- CONSIGNES PER GUARDAR OBJECTES 
 

REF. UBICACIÓ Sup. Màx. Cànon 
(€/temporada) 

AC-01 Platja del Cavaió 3 m2 50,00.- 
AC-02 Platja del Cavaió 3 m2 50,00.- 
AC-03 Platja de Canet de Mar 3 m2 50,00.- 
AC-04 Platja de Canet de Mar 3 m2 50,00.- 
AC-05 Platja de Canet de Mar 3 m2 50,00.- 
 
QUART.- Que es publiqui el corresponent edicte al DOGC i al perfil de contractant 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, segons allò que disposa l’art. 142.1 del 
TRLCSP. 
 
CINQUÈ.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient d’atorgament de les 
autoritzacions a tercers, restarà condicionada suspensivament a l’obtenció de les 
autoritzacions del Pla d’usos de temporada a la platja de Canet de Mar, que 
resultessin exigibles, de manera que, si a instància dels esmentats organismes, 
l’Ajuntament no pogués atorgar autorització municipal per a algun dels serveis 
previstos, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a reclamació de cap mena, en 
els termes suspensius susdits. 
 
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor alcalde, o 
membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació i execució del present 
acord. 
 
 
11.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ASSEGURANCES PRIVADES DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de gener de 2015,  va 
acordar incoar expedient per a la contractació del servei d’assegurances privades 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, així com aprovar el plec de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars que havien de regir 
l’esmentada contractació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6802 de data 
03/02/2015 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la 
mateixa data.  
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Atès que dins del termini de presentació de proposicions han presentat oferta cinc 
empreses, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la Corporació 
en data 12/02/2015. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres B i obertura dels 
sobres C, el contingut literal de la qual és el següent: 
 
“Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 17/02/2015 
Horari:              12.30 h. 
Hi assisteixen: Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 Laureà Gregori Fraxedas, regidor d’Hisenda, Règim Intern i 

Esports 
 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 de la prestació del servei d’assegurances privades de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, convocat per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió de data 22 de gener de 2015, publicat en el DOGC núm. 6802 de data 
03/02/2015 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la 
mateixa data.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 
12.02.15 es va deduir que tots els licitadors havien aportat tota la 
documentació exigida pel PCAP. No obstant, es va poder comprovar que el 
licitador Seguros Catalana Occidente, SA de seguros y reaseguros, SU, 
només va aportar el sobre A i el C, incomplint el que es disposa a la clàusula X 
del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars. 
 
3. Donada l’anterior situació, la Mesa de Contractació va acordar per 
unanimitat excloure de la present licitació la plica presentada per Seguros 
Catalana Occidente, SA de seguros y reaseguros, SU. 
 
4. En data 16 de febrer de 2015, lla tècnica de Recursos Humans ha emès 
l’informe següent: 

 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació amb el concurs públic per a la contractació de les 
assegurances de responsabilitat civil i patrimonial, de vida, de danys al 
patrimoni municipal, de vehicles a motor i de responsabilitat de les autoritats 
i personal al servei de l’Ajuntament de Canet de Mar, emeto el següent  
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INFORME 
 
L'objecte d'aquest informe és la valoració de la documentació tècnica 
presentada en el sobre B pels licitadors, en el procediment obert del servei 
d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de Mar, d’acord amb el  
plec de clàusules aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data  22 
de gener de 2015, analitzant l'adequació de les propostes amb allò que es 
determinava en el plec de clàusules i valorar els criteris que depenen d'un 
judici de valor. 
 
Atès que la contractació estava dividida en lots, s'analitzarà la documentació 
presentada pels licitadors per a cada lot i es valoraran de forma 
independent. 
 
LOT 1: Cobertura de la responsabilitat civil i patrimonial 
 
Han presentat oferta les companyies Zurich i Fiatc. Es constata de ambdues 
propostes compleixen els mínims requerits en el plec de clàusules 
tècniques. 
 
Seguidament es valoren els criteris que depenen d'un judici de valor (40%) 
consistent en valorar les millores addicionals ofertades d'acord amb la 
puntuació següent: 
 
a) reducció i eliminació de la franquícia prevista en el PCAP: 10  punts 
ZURICH: 10 punts per eliminació total de franquícies previstes en el PACP 
FIATC: 5  punts, per la reducció de les franquícies previstes en el PCAP 
 
b) millora de les cobertures mínimes que fixa el PCAP quant als límits per 
sinistre, per sinistre i any i per víctima: 5 punts 
ZURICH: 5  punts, per millorar les cobertures mínimes  
FIATC: 5  punts, per millorar les cobertures mínimes  
 
c) inclusió de garanties addicionals: 20 punts 
ZURICH: 20 punts, per la inclusió de garanties addicionals que poden 
resultar rellevants per a l'administració.  
FIATC: 5  punts, per haver inclòs menys garanties i de menor rellevància de 
la companyia anteriorment esmentada.  
 
d) derogació d'exclusions: 5 punts. 
ZURICH: 0  punts, per  no derogar cap  de les exclusions previstes en el 
PCAP.  
FIATC: 0  punts, per no derogar cap de les exclusions previstes en el PCAP. 
 
La puntuació final atorgada és: 

 
 ZURICH: 35 punts 
 FIATC: 15 punts 

 
LOT 2: Cobertura de la pòlissa de vida 
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En aquest apartat només s'ha presentat la companyia SURNE, Seguros y 
Pensiones, que s'ha comprovat que compleix els requisits establerts pel Plec 
de clàusules, a més a més, incrementa el capital assegurat tant per defunció 
com per invalidesa, oferta més garanties de les exigides i deroga dues de 
les exclusions establertes en el PCAP, per tant se li atorguen els 40 punts 
previstos en aquest apartat. 
 
LOT 3: Cobertura de danys materials 
 
Han presentat oferta les companyies Zurich, Fiatc i Generali. Es constata 
que les tres propostes compleixen els mínims requerits en el plec de 
clausules tècniques. 
 
Seguidament es valoren els criteris que depenen d'un judici de valor (40%) 
consistent en valorar les millores addicionals ofertades d'acord amb la 
puntuació següent: 
 
a) reducció o eliminació de les franquícies previstes en el PCAP: 10  punts 
ZURICH: 10 punts per eliminació total de franquícies previstes en el PACP. 
FIATC: 7,5  punts, per la reducció de les franquícies general i de danys 
causats per l'electricitat i l'eliminació de les franquícies per equips electrònics 
i per vidres, previstes en el PCAP. 
GENERALI: 6,2 punts, per la reducció de les franquícies general,  de danys  
i per equips electrònics i l'eliminació de la franquícia per vidres, previstes en 
el PCAP. 
 
b) inclusió de garanties i/o depeses addicionals: 25 punts. 
ZURICH: 15,5  punts, per ofertar 7 garanties addicionals. 
FIATC: 25  punts, per ofertar 11 garanties addicionals. 
GENERALI: 8,5 punts, per ofertar 4 garanties addicionals 
 
c) derogació d'exclusions: 5 punts. 
ZURICH: 0  punts, per  no derogar cap  de les exclusions previstes en el 
PCAP.  
FIATC: 0  punts, per no derogar cap de les exclusions previstes en el PCAP. 
GENERALI: 0  punts, per no derogar cap de les exclusions previstes en el 
PCAP. 
 
La puntuació final atorgada és: 

 
 ZURICH: 25,5 punts 
 FIATC: 32,5 punts 
 GENERALI: 14,7 punts 

 
5. A continuació el president procedeix a llegir la puntuació assolida per tots els 
licitadors, en els criteris establerts a la clàusula XIII.1 del PCAP, “criteris que 
depenen d’un judici valor”. La puntuació obtinguda, per lots, ha estat la següent: 
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Lot 1: Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial 
 
Millores addicionals ofertes: fins a 40 punts 
 

Licitador 
Reducció/ 
eliminació  
de 
franquícia 

Millora 
cobertures 
mínimes 

Inclusió 
garanties 
addicionals 

Derogació 
exclusions Total 

ZURICH 10 5 20 0 35 
FIATC 5 5 5 0 15 

 
Lot 2: Assegurança de vida 
 
Millores addicionals ofertes: fins a 40 punts 
 
Licitador Total 
Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija 40 
 
Lot 3: Assegurança de danys materials ocasionats al patrimoni 
 
Millores addicionals ofertes: fins a 40 punts 
 

Licitador 
Reducció/ 
eliminació  
de 
franquícia 

Inclusió 
garanties 
addicionals 

Derogació 
exclusions Total 

ZURICH 10 15,5 0 25,5 
FIATC 7,5 25 0 32,5 
GENERALI 6,2 8,5 0 14,7 

 
8. Tot seguit el president obre el sobre C del primer licitador presentat  i continua 
pels successius en nombre de 4, deixant-se constància en acta, en els següents 
termes: 
 
Lot 1: Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial 
 
Oferta econòmica:  
 

Licitador Oferta econòmica 
ZURICH 9.879,85 € 
FIATC 8.020,11 € 

 
Lot 2: Assegurança de vida 
 
Oferta econòmica:  
 
Licitador Oferta econòmica 
Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija 19.201,81 € 
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Lot 3: Assegurança de danys materials ocasionats al patrimoni 
 
Oferta econòmica:  
 

Licitador Oferta econòmica 
ZURICH 16.150,00 € 
FIATC 12.229,19 € 
GENERALI 12.893,05 € 

 
9. 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. 
 
Essent les 12.45 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el 
president, la secretària de la Mesa, els vocals.” 
 
Vista l’acta de la reunió de la Mesa Contractació de data 17 de febrer de 2015, pel 
que s’emet la proposta de contractació, el contingut literal de la qual és el següent: 
 
“Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 17/02/2015 
Horari:              13.00 h. 
Hi assisteixen: Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 Laureà Gregori Fraxedas, regidor d’Hisenda, Règim Intern i 

Esports 
 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 XIII.1 “criteris avaluables de forma automàtica” 
del PCAP que regeix la present contractació. 
 
2. la Mesa de Contractació acorda per unanimitat assumir l’informe emès en data 
17/02/15 per l’interventor municipal, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Daniel Martín Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a la valoració del criteri d’oferta econòmica referent a la licitació del servei 
d’assegurances de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- La clàusula XIII.1 del plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars disposa com a criteri avaluable de forma 
automàtica el següent: 
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a) oferta econòmica: 60 punts. El pressupost base de licitació fixat a la 
clàusula IV del present plec per a cadascun dels lots, podrà ser millorat a 
la baixa, atribuint-se una ponderació de fins 60 punts. L'oferta econòmica 
s'avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge de baixa 
respecte del pressupost de licitació, rebent la màxima puntuació aquella - o 
aquelles ofertes - la baixa de la qual, en percentatge, sigui igual a la mitja 
aritmètica de les baixes, també en percentatge, de totes les ofertes 
admeses, augmentada en cinc punts; la puntuació d'aquelles ofertes el 
percentatge de baixa de les quals difereixi, en més o en menys, de la baixa 
més cinc punts, anirà descendent linealment. Es puntuaran en zero punts 
aquelles ofertes la baixa de les quals sigui igual o superior a la mitja 
aritmètica de les baixes, en percentatge, de totes les ofertes admeses, 
augmentada en deu punts 

 
Segon.- Una vegada efectuats els càlculs segons la fórmula anterior resulta el 
següent: 
 
Lot 1: Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial 
 
Mitja aritmètica de les baixes: 23% 
Màxima puntuació (60 punts): 28% 
Mínima puntuació (0 punts):  38% 

 
LICITADOR OFERTA % BAIXA PUNTS 
ZURICH 9.879,85 € 15% 32,14 

FIATC 8.020,11 € 31% 53,57 
 

Lot 2: Assegurança de vida 
 
Mitja aritmètica de les baixes: 12,4% 
Màxima puntuació (60 punts): 17,4% 
Mínima puntuació (0 punts):  27,4% 

 
Licitador Oferta % BAIXA PUNTS 
Surne Mutua de Seguros y 
Reaseguros a prima fija 

19.201,81 € 12,4% 42,76 

 
Lot 3: Assegurança de danys materials ocasionats al patrimoni 
 
Mitja aritmètica de les baixes: 27,59% 
Màxima puntuació (60 punts): 32,59% 
Mínima puntuació (0 punts):  37,59% 

 
LICITADOR OFERTA % BAIXA PUNTS 
ZURICH 16.150,00 € 15% 27,61 

FIATC 12.229,19 € 35,63% 54,40 
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GENERALI 12.893,05 € 32,14% 59,17 
 
3. A la vista de tot l’anterior, i tenint en compte la puntuació obtinguda per cada 
licitador en la valoració de tots i cadascun dels criteris establerts a la clàusula 
XIII.1 del PCAP, el resultat final és el següent: 
 
Lot 1: Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial 
 
LICITADOR PUNTS 
ZURICH 67,14 

FIATC 68,57 
 
Lot 2: Assegurança de vida 
 
LICITADOR PUNT

S 
Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija 82,76 
 
Lot 3: Assegurança de danys materials ocasionats al patrimoni 
 
LICITADOR PUNTS 
ZURICH 53,11 

FIATC 86,90 
GENERALI 73,87 
 
4. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació dels lots 1 i 3 a 
l’empresa Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija, i del lot 2 a Surne, 
mutua de seguros y reaseguros a prima fija, atès que han estat els licitadors que 
han presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa en cadascun dels lots. Així 
mateix, la Mesa acorda per unanimitat proposar a l’òrgan de contractació que es 
declari exclòs el licitador Seguros Catalana de Occidente, SA, de seguros y 
reaseguros, sociedad unipersonal, per no haver aportat el sobre B, incomplint 
d’aquesta manera el que es disposa a la clàusula X del PCAP. 
 
Essent les 13.30 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el 
president, la secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
 
Vista l’acta de rectificació d’errades aritmètiques en la valoració del sobre C , el 
contingut literal del qual és el següent: 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 25/02/2015 
Horari:              12.00 h. 
Hi assisteixen: Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
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 Laureà Gregori Fraxedas, regidor d’Hisenda, Règim Intern i 
Esports 

 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. Objecte de la sessió és la rectificació de tres errades de fet i aritmètiques 
detectades en la transcripció de la valoració del sobre C efectuada en data 
17.02.15. Aquestes errades, no obstant, no varien el resultat de proposta 
d’adjudicació efectuada per aquesta Mesa, doncs no varia la proposta  
econòmicament més avantatjosa. 
 
2. Una vegada rectificats els imports en els que es va detectar l’error, resulta que 
la valoració del sobre C queda de la manera següent: 
 

Lot 1: Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial 
 
Mitja aritmètica de les baixes: 23% 
Màxima puntuació (60 punts): 28% 
Mínima puntuació (0 punts):  33% 

 
LICITADOR OFERTA % BAIXA PUNTS 
ZURICH 9.879,85 € 15% 32,14 

FIATC 8.020,11 € 31% 54,19 
 

Lot 2: Assegurança de vida 
 
Mitja aritmètica de les baixes: 12,4% 
Màxima puntuació (60 punts): 17,4% 
Mínima puntuació (0 punts):  22,4% 

 
Licitador Oferta % BAIXA PUNTS 
Surne Mutua de Seguros y 
Reaseguros a prima fija 

19.201,81 € 12,4% 42,77 

 
Lot 3: Assegurança de danys materials ocasionats al patrimoni 
 
Mitja aritmètica de les baixes: 27,59% 
Màxima puntuació (60 punts): 32,59% 
Mínima puntuació (0 punts):  37,59% 

 
LICITADOR OFERTA % BAIXA PUNTS 
ZURICH 16.150,00 € 15% 27,61 

FIATC 12.229,19 € 35,63% 54,88 
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GENERALI 12.893,05 € 32,14% 59,17 
 
3. A la vista de tot l’anterior, i tenint en compte la puntuació obtinguda per cada 
licitador en la valoració de tots i cadascun dels criteris establerts a la clàusula 
XIII.1 del PCAP, el resultat final és el següent: 
 
Lot 1: Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial 
 
LICITADOR PUNTS 
ZURICH 67,14 

FIATC 69,10 
 
Lot 2: Assegurança de vida 
 
LICITADOR PUNT

S 
Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija 82,77 
 
Lot 3: Assegurança de danys materials ocasionats al patrimoni 
 
LICITADOR PUNTS 
ZURICH 53,11 

FIATC 87,38 
GENERALI 73,87 
 
Atès que Surne, mutua de seguros y reaseguros a prima fija, ha aportat, en data 
24 de febrer d’enguany, tota la documentació administrativa exigida pel PCAP i ha 
constituït una garantia definitiva per import de 960,09 €. 
 
Atès que Fiatc mutua de seguros y reaseguros a prima fija, ha aportat, en data 25 
de febrer d’enguany, tota la documentació administrativa exigida pel PCAP i ha 
constituït dues garanties definitives per import de 401,00 € i 611,46 € per als lots 1 
i 3. 
 
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 l’Alcaldia s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure de la contractació l’empresa Seguros Catalana Occidente, SA 
de seguros y reaseguros, SU per incomplir el que es disposa a la clàusula X del 
plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, al no 
aportar el sobre B. 
 
SEGON.- Adjudicar el lot 1 del contracte de prestació del servei d’assegurances 
privades de l’Ajuntament de Canet de Mar, referent a l’assegurança de 
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responsabilitat civil i patrimonial, per garantir les conseqüències econòmiques 
derivades de les responsabilitats patrimonial i civil que pugui correspondre a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, a l’empresa Fiatc mutua de seguros y reaseguros a 
prima fija, pel preu de 8.020,11 €, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades 
en l’oferta presentada pel propi licitador, les quals s’accepten  expressament en 
aquest acord. Aquest import inclou la prima base, el recàrrec en favor del Consorci 
de Compensació d’Assegurances que correspongui, l’impost de primes 
d’assegurances i qualsevol altre tribut que per dret sigui exigible. Aquest contracte 
no està subjecte a IVA. 
 
TERCER.- Adjudicar el lot 2 del contracte de prestació del servei d’assegurances 
privades de l’Ajuntament de Canet de Mar, referent a l’assegurança de vida que 
cobrirà la mort per accident i invalidesa, del personal laboral, funcionari i membres 
de la Corporació i de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet i l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil, a l’empresa Surnemutua de seguros y reaseguros a 
prima fija, pel preu de 19.201,81€, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades 
en l’oferta presentada pel propi licitador, les quals s’accepten  expressament en 
aquest acord. Aquest import inclou la prima base, el recàrrec en favor del Consorci 
de Compensació d’Assegurances que correspongui, l’impost de primes 
d’assegurances i qualsevol altre tribut que per dret sigui exigible. Aquest contracte 
no està subjecte a IVA. 
 
QUART.- Adjudicar el lot 3 del contracte de prestació del servei d’assegurances 
privades de l’Ajuntament de Canet de Mar, referent a l’assegurança de danys 
materials ocasionats al patrimoni de l’Ajuntament de Canet de Mar, a l’empresa 
Fiatc mutua de seguros y reaseguros a prima fija, pel preu de 12.229,19€, amb 
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP), així 
com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador, les quals 
s’accepten  expressament en aquest acord. Aquest import inclou la prima base, el 
recàrrec en favor del Consorci de Compensació d’Assegurances que 
correspongui, l’impost de primes d’assegurances i qualsevol altre tribut que per 
dret sigui exigible. Aquest contracte no està subjecte a IVA. 
 
CINQUÈ.- El termini de vigència del contracte serà el següent: 
 
Lot 1 
Responsabilitat civil i patrimonial:    Efecte 01-03-15 a 28-02-17. 
 
Lot 2 
Vida:        Efecte 01-07-15 a 28-02-17.              
 
Lot 3 
Danys materials:      Efecte 01-03-15 a 28-02-17. 
 
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 



Ref: S/Sd 

 
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 
 
 

29 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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.- L’adjudicatari resta obligat a la prestació del servei en les condicions 
fixades en el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que regeixen el contracte i en la proposta per ell presentada, pel que fa 
a les millores ofertades. 
 
NOVÈ.- La contractació per part de l'adjudicatari de la realització parcial del 
contracte amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a l'article 227 del 
TRLCSP, així com el pagament a subcontractistes haurà d'ajustar-se al que 
disposa l'article 228 del TRLCSP. 
 

DESÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 300 € corresponent a les 
despeses dels anuncis de licitació. 

ONZÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que 
es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
DOTZÈ.- Comunicar a tots els licitadors que una vegada transcorreguts els 
terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagi interposat, la 
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 

TRETZÈ.- 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. 
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12.- RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 9 AL 13 DE FEBRER DE 2015 
 
Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum 

146 09/02/2015 Resolució sancionador de civisme al Sr. D.L.D.D 
147 09/02/2015 Resolució sancionador de civisme al Sr. J.G.B 
148 09/02/2015 Incoació expedients trànsit 
149 09/02/2015 Creació plaça minusvàlid c/ Balmes, 49-51 
150 09/02/2015 Creació zona motos c/ Sant Joan, 16 
151 09/02/2015 Aprovació memòria valorada obres repavimentació 

carrers 
152 09/02/2015 Desestimació recurs imposició tercera multa c/ Balmes, 

XX 
153 10/02/2015 Denegació de la venda ambulant de Frankfurt a la Sra. 

R. A 
154 10/02/2015 Arreglar deficiència terrassa del Frankfurt Dani 
155 11/02/2015 Ocupació via pública 2015 estanc Magda i fill 
156 11/02/2015 Ocupació via pública 2015 empresa Vacanet 
157 11/02/2015 Ocupació via pública 2015 de la casa de la Onze 
158 11/02/2015 Aprovació sol·licitud subvenció cursos Recull 
159 11/02/2015 Declaració de desert contracte substitució parquet 

pavelló 
160 11/02/2015 Inadmissió a tràmit revisió d'ofici France Telecom 
161 11/02/2015 Depeses setmanals 
162 11/02/2015 Nomenament interventora acctal 
163 11/02/2015 Contractació curs de monitors 
164 11/02/2015 Contractació servei manteniment programa de nòmina 
165 11/02/2015 Delegació alcalde mesa de contractació assegurances 
166 12/02/2015 Desistiment expedient responsabilitat patrimonial 

empresa SEINEC 
167 12/02/2015 Incoació expedient sancionador de civisme JCP 
168 12/02/2015 Incoació expedient sancionador aparalledor i 

constructor polígon 3 parcel·la 36 de la rústica 
169 12/02/2015 Retorn import en concepte de matrícula UNED sènior 
170 12/02/2015 Incoació expedient contractació repavimentació 

diversos carrers 
171 13/02/2015 Incoació de responsabilitat patrimonial a l'associació de 

venadors de la Plaça mercat 
172 13/02/2015 Incoació de responsabilitat patrimonial a la Sra. R.A.C 
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13.- 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 20.10 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Jesús Marín i Hernàndez 
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