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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 17 D’AGOST DE 2016 
 
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: 09.00 hores 
Hora que acaba: 10.30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Quarta tinenta d’alcalde Assumpta Revoltós Vaquer 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix la senyora Roser 
Argemí Villaescusa, interventora accidental. 
 

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

Local de data  03.08.16 
2) Aprovació relacions d’ajuts socials puntuals 
3) Aprovació relació de factures 
4) Aprovació de relació de despeses 
5) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, SL per a la 

instal·lació d’un nou subministrament a la Rda. Dr. Anglès, XX/Vicenç Rocosa 
6) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, SL per a la 

instal·lació d’un nou subministrament a la riera Sant Domènec, XX 
7) Atorgament llicència d’obres per a la reforma i la rehabilitació d’una edificació 

entre mitgeres al carrer Vall, XX 
8) Atorgament llicència d’obres per a la construcció d’una piscina al carrer 

Mossèn Marià Martínez 
9) Comunicació de primera ocupació de les obre de reforma i canvi d’ús de local 

a la planta baixa de l’edifici del carrer del Mar, XX 
10) Donar compte de la relació de decrets del 25 de juliol al 5 d’agost de 2016 

(núm. 719 al núm. 852) 
11) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 03.08.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 3 d’agost de 2016 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 
del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIONS D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
2.1.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS DE DATA 5 
D’AGOST DE 2016 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/30/2016 de data 5 d’agost de 2016 
per import de 2.631,28 €, corresponent a ajudes socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/30/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

166 E.M. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 278,86 

167 J.R.M. allotjament urgències/pensió 250,00 
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168 S.E.M. llibres escolar /material escolar 94,48 

169 N.E.M. llibres escolar /material escolar 212,60 

170 R.B. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 282,10 

171 J.S.S. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 300,00 

172 K.K. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 440,00 

173 A.B. llibres escolar /material escolar 308,00 

174 S.F.L. despeses habitatge - subministraments - LLUM 165,24 

175 A.M. activitats d'estiu 300,00 

    

  
Import total relació BSGG/30/2016 2.631,28 

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48021 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
2.2.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS DE DATA 12 
D’AGOST DE 2016 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/31/2016 de data 12 d’agost de 2016 
per import de 1399,55 €, corresponent a ajudes socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
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Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/31/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

176 N.E.M./H.E.M. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 350,00 

177 M.G.L. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 11,07 

178 A.M. allotjament urgències/pensió 250,00 

179 T.D.Q. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 500,00 

180 M.G.R. despeses habitatge - subministraments - LLUM 98,48 

181 M.G.R. llibres escolar /material escolar 190,00 

    

  
Import total relació BSGG/31/2016 1.399,55 

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48021 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses de data  17 d’agost  2016, de l’Ajuntament  per 
import de 52.207,94 €, corresponent a la relació F/2016/46 , la relació de data 17 
d’agost 2016, per import de 1.526,16  €, corresponent a despeses pagades del 
mes de juny 2016, i la relació de la mateixa data per import de 4.176,62   € 
corresponent a despeses pagades del mes de juliol 2016. 
 
Vista la relació de l’Organisme Autònom Radio Canet per import de 8,77 € 
corresponent a la relació de despeses pagades del mes de juny 2016  , i la relació 
per import de 61,28 € corresponent a despeses pagades del mes de juliol 2016.  
 
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 2016, que fou 
aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de desembre de 
2015.  
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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 de l’Alcaldia d’Administració 
Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data  17 d’agost  2016, de 
l’Ajuntament  per import de 52.207,94 €, corresponent a la relació F/2016/46 , la 
relació de data 17 d’agost 2016, per import de 1.526,16  €, corresponent a 
despeses pagades del mes de juny 2016, i la relació de la mateixa data per import 
de 4.176,62   € corresponent a despeses pagades del mes de juliol 2016. 
 
SEGON.-Aprovar la relació de l’Organisme Autònom Radio Canet per import de 
8,77 € corresponent a la relació de despeses pagades del mes de juny 2016, i la 
relació per import de 61,28 € corresponent a despeses pagades del mes de juliol 
2016.  
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
4.- APROVACIÓ DE RELACIÓ DE DESPESES DE LOCOMOCIÓ DE DATA 17 
D’AGOST DE 2016 
 
Vista la relació de despeses de data 17 d’agost de 2016, de l’Ajuntament per 
import de 187,63 euros. 
 
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 
2016, que fou aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
desembre de 2015.  
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants del Text refós del Llei 
d’Hisendes Locals. 
 
vist el Decret d’alcaldia núm.743/2015 de 10 de juny, quant a delegacions 
d’Alcaldia en Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 17 d’agost de 2016, de 
l’Ajuntament per import de 187,63 €, segons el detall següent,  
 
Referència Fase Aplicació Import Text lliure

22016003253 RC 2016 11 92000 22000 16,94 REAL CASA DE LA MONEDA , CERTIFICAT REPRESENTANT PERSONA JURIDICA

22016003254 RC 2016 12 93400 23100 2,33 ROSER ARGEMI, DESPLAÇMENT ARENYS, HISENDA, CERTIFICAT PERSONA JURIDICA

22016003243 RC 2016 10 91200 23100 4,30 COIA TENAS, DESPLAÇ. MATARÓ JUNTA GENERAL ORD.PROMOCIO TURISTICA  14/07/2016

22016003244 RC 2016 10 91200 23100 27,55 ASSUMPTA REVOLTOS, DESPLAÇ. BCN, CURS ESPEC. POLIIQUES DE JOVENTUT

22016003255 RC 2016 40 23100 23100 95,37 NURIA GIBERT, DESPLAÇAMENTS  VARIS JUNY/JULIOL 2016
22016003286 RC 2016 11 92000 21600 41,14 NOMINALIA INTERNET , SL RENOVACIÓ DOMINI, CANETDEMAR.ORG

TOTAL 187,63  
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SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016.  
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de factures en els termes recollits 
en l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel 
RDLeg. 2/2004, de 5 de març. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
5.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, SL, PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT A 
LA RONDA DR. ANGLÈS, XX/VR. 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 14 
de juliol de 2016 (núm. de registre 2016/4308) mitjançant la qual sol·licita 
llicència d’obres per a la instal·lació d’un nou subministrament elèctric al la ronda 
Doctor Anglès/VR, de Canet de Mar. 
  
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 emès per l’enginyera tècnica municipal en data 14 de juliol de 2016, i 
amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
 
INFORME DE:    L’ENGINYER MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT D’OBRES 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 
LOCALITZACIÓ: Ronda Doctor Anglès, XX / VR  
 

I N F O R M E:    
 
 
 
 

 
En resposta a la seva sol·licitud: 
  
Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, la tècnica que subscriu 
l'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. 
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 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició del 
paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o la 
vorada. 

5 
 

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.. Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest 
Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest reblert de les rases. 

Ref.: SCE-537633 
Reg. Entr. 2016/4308 
Data 14-07-2016 
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6 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. S’haurà de col·locar la 
senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

7 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. 

8 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 en horari nocturn. 

9 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. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu 
de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

11 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. S’haurà 
de retirar qualsevol sac o contenidor de runa de la via pública durant el cap de 
setmana. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el 
tràfic de vehicles. 

13 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. 

14 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. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

de 60 € per a les obres executades per Endesa Distribución Eléctrica S.L.  al nostre 
municipi. 

17 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 
5,76 €. 

18 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 
sempre d'acord amb la Policia Local. 

19 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a 
la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 

20 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. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN 
DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
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. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 4 metres lineals i una durada de l’obra de 3 
dies. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
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activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 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. 
743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 
per a la instal·lació d’un nou subministrament amb obertura de rasa i estesa de 
línia subterrània de Baixa tensió a instal·lar a la Ronda Dr. Anglès, XX/VR, amb 
els condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyera municipal de data 14 de 
juliol de 2016 i que s’expressen al document de la llicència. 
 
SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60€ i s’han fet 
efectius l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import 
de 5,76€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21€ en 
concepte de taxes urbanístiques i 3,24€ en concepte d’ocupació de via pública. 
 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, SL, PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT A 
LA RIERA SANT DOMÈNEC, XX DE CANET DE MAR. 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 4 de 
juliol de 2016 (núm. de registre 2016/4015) mitjançant la qual sol·licita llicència 
d’obres per a la instal·lació d’un nou subministrament elèctric a la Riera Sant 
Domènec, XX de Canet de Mar. 
  
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 emès per l’enginyera tècnica municipal en data 6 de juliol de 2016, i 
amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
 
INFORME DE:    L’ENGINYER MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL 
LOCALITZACIÓ:  Riera Sant Domènec, núm. XX  
 

I N F O R M E:    
 
 
 
 

 
En resposta a la seva sol·licitud:    

Ref.: SCE-535896 
Reg. Entr. 2016/4015 
Data 04-07-2016 
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Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, el Tècnic que subscriu 
l'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. En 

aquest cas es tracta de paviment de pedra tipus “Sant Vicenç”. No es podrà iniciar 
l’obra fins que no es disposi del material de reposició a la zona d’actuació. 

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 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició del 
paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o la 
vorada. 

5 
 

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 compacta9ció 
assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest 
Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest reblert de les rases. 

6 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. S’haurà de col·locar la 
senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

7 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. 

8 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 en horari nocturn. 

9 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. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu 
de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

11 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. S’haurà 
de retirar qualsevol sac o contenidor de runa de la via pública durant el cap de 
setmana. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el 
tràfic de vehicles. 

13 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. 

14 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. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

de 60 € per a les obres executades per Endesa Distribución Eléctrica S.L.  al nostre 
municipi. 

17 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 
11,52 €. 
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18 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 
sempre d'acord amb la Policia Local. Atesa la singularitat del carrer, en cap cas es 
podran iniciar les obres abans del dia 19 de setembre. 

19 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a 
la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 

20 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. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN 
DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
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. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 4 metres lineals i una durada de l’obra de 3 
dies. 

 
RESULTANT que s’han complerts 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 tècnic 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 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. 
743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 
per a l’obertura, reposició de rasa i estesa de línia subterrània de Baixa tensió a 
instal.lar a la Riera Sant Domènec núm. XX, amb els condicionaments 
esmentats a l’informe de l’enginyera municipal de data 6 de juliol de 2016 i que 
s’expressen al document de la llicència. 
 
SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60€ i s’han fet 
efectius l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per un import 
de 11,52€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21€ en 
concepte de taxes urbanístiques i 3,24€ en concepte d’ocupació de via pública. 
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7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA REFORMA I 
REHABILITACIÓ D’UNA EDIFICACIÓ ENTRE MITGERES FORMADA PER UN 
LOCAL I UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER VALL, XX.  
 
Vista la instància presentada pel senyor MPA, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a la REFORMA INTERIOR A VIVENDA UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
FORMADA PER UN LOCAL I UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL C/VALL, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 22 de juliol de 2016, el contingut 
del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que es tracta d’un projecte per a la reforma interior d’una edificació entre 
mitgeres al carrer Vall núm. XX que consta d’un local i un habitatge unifamiliar. 
S’aporta reportatge fotogràfic annex i modificació del plànol núm. 5 que queda 
substituït per l’original. 

 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i té 
el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1 “carrers de cases alineades”, 
subzona 1b(8) “carrers històrics, carrer Vall”. Consultat, per altra banda, el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de data 
19 de maig de 2015, es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès a 
suspensió de llicències, doncs les noves determinacions no comporten un canvi en el 
règim urbanístic. El POUM qualifica l’edificació dins la zona R1h corresponent a 
“residencial, zona de nucli antic, subzona carrer Vall”. 

 
El volum de la cuina, de planta baixa i pis, ocupa part del pati, sobrepassant la 
profunditat edificable màxima, pel que es tracta d’un volum disconforme d’acord 
amb l’art. 108 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme. Conseqüentment, les obres a realitzar s’han d’ajustar a 
les definides al referit article de la Llei d’urbanisme, limitant-se a consolidar 
parcialment els elements existents i, en tot cas, a rehabilitar-los. Es 
comprova que s’ha modificat la descripció dels treballs a realitzar respecte el projecte 
informat anteriorment, i els treballs a realitzar en el volum disconforme és limiten a 
la reparació puntual del suport i les teules en mal estat (es modifica el plànol núm. 5 
per l’entrat amb data 21 de juliol del 2016). 

 
Donat que es preveu la substitució de l’actual xarxa de sanejament, la nova 
s’haurà de realitzar de forma separativa i les aigües pluvials s’evacuaran 
directament a carrer per sota vorera amb una platina metàl·lica que eviti el 
trencament de la mateixa. 

 
S’ha de dotar de la ventilació adequada els banys i cambres higièniques segons allò 
establert al decret d’habitabilitat i al codi tècnic de l’edificació (CTE). 

 
El projecte acompleix de forma general amb la normativa urbanística d’aplicació, 
conseqüentment, s’informa favorablement a la llicència sol·licitada sempre i quant 
s’acompleixin els punts anteriorment exposats que són: 

 
1. Limitar els treballs al volum disconforme segons l’art. 108 del TRLLUC 
2. Evacuar les aigües pluvials directament a carrer 
3. Realitzar la ventilació dels banys i cambres higièniques” 
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Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 2 d’agost d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en dates 09/06/2016 (RE3545), 07/07/2016 (RE4150) i 
21/07/2016 (RE4453) pel senyor MPA per tal d’obtenir llicència municipal d’obres 
majors per a la reforma i rehabilitació d’una edificació entre mitgeres formada per un 
local i un habitatge unifamiliar, al carrer Vall, XX, de Canet de Mar, d’acord amb el 
projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte tècnic jaume García Dias (Visat: 
AUY267, de 23/06/2016), s’emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a 
llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova 
planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i 
instal·lacions ja existents. 
 
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va  documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable 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. 
 
TERCER.- El projecte, amb la documentació aportada a què es refereix l’article 
anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta municipal en data 
22/07/2016. 
 
QUART.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
major, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1 i consultat el projecte 
presentat, es fa el següent càlcul: 
 

Reforma Preu per m2 a construir Superfície construïda Import 

 1,67 €/m2 

Mínim:  
146,15 m2 244,07 € 

333,96 € 
   578,03 € 

 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost d’execució material (PEM), sobre un 
pressupost de 44.640,88 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
 

PEM Tipus impost Total 
44.640,88 € 4% 1.785,64 € 
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Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, d’acord amb els càlculs següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 892,82 € 

 
Concepte Tipus  Tones Total 
Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t 2t 150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
CINQUÈ.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“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. 
743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
CONCLUSIÓ: 
En virtut de tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement sobre la concessió de la 
llicència sol·licitada, amb les prescripcions contemplades a l’informe tècnic de data 
22/07/2016.” 

 
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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor MPA, per  a la reforma i 
rehabilitació d’una edificació entre mitgeres formada per un local i un habitatge 
unifamiliar al carrer Vall, XX, d’acord al projecte bàsic i executiu de l’arquitecte 
Jaume Garcia Dias, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta 
llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal aprovades per Junta de Govern Local de data 13 de 
setembre de 2007 i a les següents condicions particulars: 
 
1. Limitar els treballs al volum disconforme segons l’art. 108 del TRLLUC 
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2. Evacuar les aigües pluvials directament a carrer 
3. Realitzar la ventilació dels banys i cambres higièniques 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil set-cents vuitanta-cinc euros amb seixanta 
quatre cèntims d’euro (1785,64 €) i per taxes urbanístiques  la quantitat de cinc-
cents setanta vuit euros amb tres cèntims (578,03 €). 
  
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança dels valors 
urbanístics en risc per import de vuit-cents noranta-dos euros amb vuitanta-dos 
cèntims d’euro (892,82 €) i fiança de residus de construcció per import de cent 
cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran en el moment de 
l’obtenció de la comunicació de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats 
els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
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. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA PISCINA AL CARRER MOSSÈN MARIÀ MARTÍNEZ, XX.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. NAG, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a la CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA AL CARRER MOSSÈN MARIÀ 
MARTÍNEZ, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 15 de juliol de 2016, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció 
d’una piscina al carrer Mossèn Marià Martínez, XX 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 9.000,00 € (IVA exclòs). 
 
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. “ 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 18 de juliol d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 15/07/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció d’una piscina al carrer Mossèn Marià Martínez, XX, sol·licitada per la 
senyora NAG, s’emet el següent 
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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 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.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, s’ha efectuat la 
liquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
1. Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
 Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un pressupost 
de 9.000,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
9.000,00 € 4%  360,00 € 

 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports següents: 
 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 180,00 € 

 
Concepte Tipus  Tones Total 
Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t 2 150,00 € 

 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres 
menors sol·licitada.” 

 
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. 
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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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. NAG, per a la construcció d’una 
piscina al C/Mossèn Marià Martínez, XX, d’acord al projecte de l’arquitecte tècnic, 
Jaume Garcia Dias sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta 
llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal aprovades per Junta de Govern Local de data 13 de 
setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres-cents seixanta euros (360,00 €) 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 fiança dels valors 
urbanístics en risc per import de cent vuitanta euros (180,00 €) i fiança de residus 
de construcció per import de cent cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es 
retornaran en el moment de la comunicació de final d’obra i comprovant d’haver 
dipositat els residus en un gestor autoritzat, previ informe del tècnic municipal. 
 
QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
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. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
9.- COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I 
CANVI D’ÚS DE LOCAL A HABITATGE EFECTUADES A LA PLANTA BAIXA 
DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR SITUAT AL CARRER DEL MAR NÚMERO  XX 
  
Vista la instància presentada per la Sra. ID, en nom i representació d’ella 
mateixa, amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres 
de reforma i canvi d’ús de local a habitatge efectuades a la planta baixa de 
l’edifici plurifamiliar situat al carrer Del Mar número XX.  
 
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 15 de juliol de 2016, el 
contingut del qual és: 
 

“Practicada una inspecció visual a les obres de reforma i canvi d’ús de local a 
habitatge efectuades a la planta baixa de l’edifici plurifamiliar situat al carrer del Mar, 
XX, s’ha constatat el següent: 
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1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 7/2016.  
 
2.- Respecte a la sol·licitud de retorn de les garanties dipositades pels  valors 
urbanístics en risc i com a fiança per residus de la Construcció: 
 
- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 
- Pel que fa a la fiança per residus de la construcció, s’ha presentat el 
corresponent certificat de gestió de residus. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació, així com al 
retorn de les garanties dipositades en concepte dels valors urbanístics en risc i pels 
residus de la construcció. 
 
Finalment, pel que fa a les taxes corresponents a la comprovació de la 
comunicació de la primera utilització i ocupació, d’acord amb l’ordenança fiscal 
núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme” article 6.1 i consultat el projecte tècnic es fa el següent càlcul: 

 
Detall Súp. Actuació Import
Part fixa: 300,46 €
Part variable  (0,75 €/m²): 66,5 m² 0,75 € 49,88 €
Suma 350,34 €  

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 de juliol de 2016, el 
contingut del qual és: 

 
“Una  vegada revisada la documentació presentada per la senyora IDD en virtut de la 
qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de reforma i canvi 
d’ús de local a habitatge efectuades a la planta baixa de l’edifici plurifamiliar situat al 
carrer del Mar, XX, de Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als 
següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 12/01/2016 (RE159), la senyora IDD, actuant en nom i representació de 
la mercantil EURO AGENCE PRESTIGE, SL, sol·licita llicència d’obres majors per a la 
reforma i canvi d’ús de local a habitatge a la planta baixa de l’edifici plurifamiliar 
situat al carrer del Mar, XX. La llicència és concedida en virtut de l’acord de la Junta 
de Govern Local, en sessió de data 06/04/2016 (exp. 7/16). 
 
II.- Mitjançant escrit de data 14/07/2016 (RE4320), la senyora IDD comunica la 
primera ocupació de les obres portades a terme, aportant certificat final d’obra (visat 
2015010162, de data 28/06/2016) així com el certificat de gestió de terres, runes i 
altres residus de la construcció en instal·lació autoritzada. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en data 
15/07/2016, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les obres 
portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència (exp. 7/16) i que els 
béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), 
emetre el següent 
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Fonaments de Dret: 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 
- Normes  Subsidiàries de Planejament aprovades per la  Comissió d’Urbanisme de 

Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC 
núm. 1549 el 31 de gener de 1992, 

- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 

- art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 

 
Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 187bis TRLU, resta subjecte al règim 
de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que estableix la 
legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis. La comunicació 
s’ha d’acompanyar de la certificació del facultatiu director que acrediti la data del 
finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte 
aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que 
l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada (art. 75.1 RPLU). 
 
En el cas present, es tracta de la reforma d’un edifici, amb afectació a l’estructura, 
per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a 
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal 
observar el que disposa l’article 75 RPLU, relatiu al procediment a seguir en cas de 
primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions: 
 

Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a què fa 
referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar prèviament la 
finalització de les obres a l’administració que va atorgar la llicència urbanística 
corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’obra 
expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets 
següents: 
 
a) Data de finiment de les obres. 
 
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic 
autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús 
autoritzat. 
 
75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti 
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la 
comunicació i el certificat a què fa referència aquest article o, si s’escau, de 
l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense 
que l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres 
executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 

 
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 15/07/2016, les obres portades a terme 
s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 7/16).  
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Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és de 
l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant resolució 
DE0741/2015, de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els 
seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny. 

 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, s’informa favorablement la 
comunicació prèvia de primera ocupació efectuada. 
 
És el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 

 
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 dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb tot 
el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera 
ocupació de les obres de reforma i canvi d’ús de local a habitatge efectuades a la 
planta baixa de l’edifici plurifamiliar situat al carrer del Mar, XX, sol.licitada per la 
Sra. IDD, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents euros amb 
trenta-quatre cèntims d’euro (350,34 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiançes dipositades en data 12 de gener de 
2016 dels valors urbanístics en risc per un import de dos-cents euros (200,00 €) i 
dels residus de construcció la cent cinquanta euros (150,00 €). 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 



S/iu 

 
20 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

10.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 25 DE 
JULIOL  AL 5 D’AGOST DE 2016 (del núm. 719 al núm. 852)TILL 
 

Núm. Decret Data Títol 
 
DE0719/2016 25/07/2016 Autorització transmissió plaça d'aparcament riera Gavarra XX 

DE0720/2016 25/07/2016 Acceptació desistiment sol·licitud SOREA, SA modificació Tarifes 
2016 

DE0721/2016 26/07/2016 Parada de venda de productes de la Fundació els Garrofers 

DE0722/2016 26/07/2016 Sopar veïns barri Budellers 

DE0723/2016 26/07/2016 Incoació expedients de trànsit 15 JULIOL 16 

DE0724/2016 27/07/2016 Incoació expedients de trànsit 27 JULIOL 16 

DE0725/2016 27/07/2016 TARJA DE MINUSVALIA FS 

DE0726/2016 27/07/2016 No admissió a tràmit al·legacions Construcciones Cots y Claret, SL 

DE0727/2016 27/07/2016 Festa casament a l'embalat el dia 20 agost 2016 

DE0728/2016 28/07/2016 Sol·licitud recurs tècnic - Catàleg Xarxa Governs Locals 2016-2019 

DE0729/2016 28/07/2016 Cinema a la Fresca 

DE0730/2016 28/07/2016 Autorització ús espais casal d'estiu - Strankis 

DE0731/2016 28/07/2016 Autorització ús espais casal d'estiu - Associació Juvenil Casal Aisia 

DE0732/2016 28/07/2016 Aprovació nòmina mes de juliol 

DE0733/2016 28/07/2016 Nomenament secretària acctal. 

DE0734/2016 28/07/2016 LAU BEACH PERMÍS PER A ACTIVITATS MUSICALS I AMPLIACIÓ 
VOLUM SONOMÈTRIC 

DE0735/2016 28/07/2016 AUTORITZACIÓ FESTES EL CÀMPING EL CARRO 

DE0736/2016 28/07/2016 Alta Registre Municipal d'Entitats - A E VETERANS CANET - 

DE0737/2016 28/07/2016 Alta Registre Municipal d'Entitats - DRACS ATLÈTIC CANET FC - 

DE0738/2016 28/07/2016 Contractació manteniment ascensors. 

DE0739/2016 28/07/2016 Incoació procediment revocació efectes comunicació activitat cafè 
concert 

DE0740/2016 28/07/2016 Requeriment doc. i garantia definitiva aigua envasada 

DE0741/2016 28/07/2016 Aportació a Ràdio Canet juliol 2016 

DE0742/2016 28/07/2016 Incoació procediment sancionador activitat carrer Vall, XX 

DE0743/2016 28/07/2016 Contractació programació d'arts escèniques i música 

DE0744/2016 28/07/2016 Requeriment documentació i garantia definitiva serveis preventius. 

DE0745/2016 29/07/2016 VENDA DE PRODUCTES I ARTICLES ESPORTIUS 

DE0746/2016 29/07/2016 CANVI DE NOM ACTIVITAT VENDA ALIMENTS RIERA GAVARRA XX 
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DE0747/2016 29/07/2016 LLICENCIA PER A LA TINENÇA GOSSOS PERILLOSOS BH 

DE0748/2016 29/07/2016 Canvi de nom nínxol núm. 71 

DE0749/2016 29/07/2016 COMUNICACIÓ PRÈVIA TALLER ARTESANAL DE CONFECCIÓ 
TEXTIL, DOCTOR ANGLÈS XX 

DE0750/2016 29/07/2016 VENDA DE ROBA AL DETALL AL CARRER DE LA FONT XX 

DE0751/2016 29/07/2016 Canvi de nom nínxol núm. 1.267 

DE0752/2016 29/07/2016 CANVI DE NOM SUPERMERCAT DEL CARRER DEL MAR XX 

DE0753/2016 29/07/2016 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA EXPOSITORS BOTIGA AMPLE 33 ANY 2016 

DE0754/2016 29/07/2016 LLICENCIA PER A LA TINENÇA GOSSOS PERILLOSOS MP 

DE0755/2016 29/07/2016 AMPLIACIÓ PARADA SB MERCAT SETMANAL 

DE0756/2016 29/07/2016 RENUNCIA NINXOL N. 791 

DE0757/2016 29/07/2016 CANVI DE NOM LOCUTORI C/ DE LA FONT, XX 

DE0758/2016 29/07/2016 ASSABENTAT ASSESSORIA RIERA GAVARRA XX 

DE0759/2016 29/07/2016 CANVI DE NOM DE L'ACTIVITAT PERFUMERIA RIERA BUSCARONS 
XX 

DE0760/2016 29/07/2016 Adscripció en Comissió de Serveis 

DE0761/2016 29/07/2016 ASSABENTAT PERRUQUERIA RIERA GAVARRA XX  

DE0762/2016 29/07/2016 Canvi de nom nínxol núm. 1.552 

DE0763/2016 29/07/2016 COMUNICACIÓ PRÈVIA DEL BAR DE LA VIA CANNETUM XX  

DE0764/2016 29/07/2016 Reunió veïns barri Socarrats 

DE0765/2016 29/07/2016 Festes Country a l'Envelat 

DE0766/2016 29/07/2016 Canvi de nom nínxol núm. 2.177 

DE0767/2016 29/07/2016 DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBERTURA ACTIVITAT BOTIGA 
CASTANYER XX 

DE0768/2016 29/07/2016 activitat perruqueria canina castanyer XX 

DE0769/2016 29/07/2016 TERRASSA ESTIU 2016 SI L'ENCERTO L'ENDEVINO, SL 

DE0770/2016 29/07/2016 Calendari escolar EBM El Palauet curs 2016-2017 

DE0771/2016 29/07/2016 Canvi de nom nínxol núm. 1.204 i 2.061 

DE0772/2016 29/07/2016 Compareixença procediment abreujat Joan Valls Manent 

DE0773/2016 29/07/2016 AMPLIACIÓ PARADA MERCAT SETMANAL JSS 

DE0774/2016 29/07/2016 Contractació actuació Xarop de Canya 

DE0775/2016 29/07/2016 INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR JJFP 

DE0776/2016 29/07/2016 Nomenament interventora acctal Sra. R.A.V. 

DE0777/2016 29/07/2016 Nomenament tresorera acctal. Sra. I.P.V. 

DE0778/2016 29/07/2016 INCOAR RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A LA SENYORA MASC 
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DE0779/2016 29/07/2016 Incoació expedient sancionador civisme EMM 

DE0780/2016 29/07/2016 Casal estiu Club Bàsquet Canet - juliol 

DE0781/2016 29/07/2016 Advertiment multes coercitives carrer Sant Miquel, XX cantonada 
carrer De Pol 

DE0782/2016 29/07/2016 Imposició primera multa coercitiva carrer Vall, XX (antiga Creu 
Roja) 

DE0783/2016 29/07/2016 Incoació expedient sancionador civisme AMP 

DE0784/2016 29/07/2016 Incoació expedient sancionador civisme VBM 

DE0785/2016 29/07/2016 INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR RFF 

DE0786/2016 29/07/2016 Celebració juvenil a la Masoveria - MNA  

DE0787/2016 29/07/2016 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIES DE 
CRÈDRITS EXP:.35/2016 

DE0788/2016 29/07/2016 Delegació Alcaldia des del 8 fins al 14 d'agost  

DE0789/2016 29/07/2016 INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR MBA 

DE0790/2016 29/07/2016 Registre Parelles estables CV/ EF  

DE0791/2016 29/07/2016 Adjudicació contracte redacció PAUS i DUROCIM. 

DE0792/2016 29/07/2016 EXPEDIENT ESMENES PIZZERIA RIERA BUSCARONS XX 

DE0793/2016 29/07/2016 Incoació expedient sancionador civisme DCM 

DE0794/2016 29/07/2016 Incoació ordre d'execució Ronda Dr. Anglès, XX 

DE0795/2016 29/07/2016 BAIXA PARADA PLAÇA MERCAT PNG 

DE0796/2016 29/07/2016 Contractació Sra. E.M.T. 

DE0797/2016 29/07/2016 Contractació Sr. J.P.R. 

DE0798/2016 29/07/2016 Contractació Sr. R.M.G. 

DE0799/2016 29/07/2016 Contractació Sra. M.C.G. 

DE0800/2016 29/07/2016 CAL TIBU ESPECTACLES EXTRAORDINARIS 

DE0801/2016 29/07/2016 Sobreseïment procediment ordre d'execució Bisbat de Girona obres 
Església parroquial 

DE0802/2016 01/08/2016 Atorgament autorització explotació servei GA03 

DE0803/2016 01/08/2016 Aprovació relació de factures F/2016/44 

DE0804/2016 01/08/2016 Aprovació relació de factures F/2016/11 de Ràdio Canet 

DE0805/2016 02/08/2016 Canvi de nom ninxol num. 173 

DE0806/2016 02/08/2016 BAIXA ENSARP 

DE0807/2016 02/08/2016 BAIXA D'0FICI CONSELL D'EMPADRONAMENT 

DE0808/2016 02/08/2016 Rectificació nòmina mes de juliol 

DE0809/2016 02/08/2016 Adjudicació contracte de manteniment dels parcs infantils 

DE0810/2016 02/08/2016 Contractació servei espectacle "tributo a Pepe Rubianes" 



S/iu 

 
23 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DE0811/2016 02/08/2016 ANUL.LACIO BAIXA D'OFICI CONSELL D'EMPADRONAMENT 

DE0812/2016 02/08/2016 BAIXES D'OFICI CONSELL D'EMPADRONAMENT 

DE0813/2016 02/08/2016 Contractació subministrament servidor entorn virtual 

DE0814/2016 02/08/2016 Contractació servei redacció projecte Odèon 

DE0815/2016 02/08/2016 BAIXA D'OFICI CONSELL D'EMPADRONAMENT 

DE0816/2016 02/08/2016 MODIFICACIO DEL PRESSUPOST TRANSFERÈNCIES EXP.:29/2016 

DE0817/2016 02/08/2016 Rectificació decret nomenament interventora accidental 

DE0818/2016 03/08/2016 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER TRANFERÈNCIES DE CRÈDITS 
EXP.:36/2016 

DE0819/2016 03/08/2016 Pagament bestreta subvenció nominativa Escola de Música 

DE0820/2016 03/08/2016 Contractació manteniment Rocòdrom 

DE0821/2016 03/08/2016 Activitat Passeig Marítim - Fanatix 

DE0822/2016 03/08/2016 Contractació servei manteniment alarmes 

DE0823/2016 03/08/2016 Contractació lloguer i servei manteniment firewall 

DE0824/2016 03/08/2016 Contractació servei assessorament urbanístic POUM. 

DE0825/2016 03/08/2016 Contractació servei manteniment equips de protecció contra incendis 

DE0826/2016 04/08/2016 BAIXA D'OFICI DE QC 

DE0827/2016 04/08/2016 INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR DJL 

DE0828/2016 04/08/2016 BAIXA D'OFICI SB 

DE0829/2016 04/08/2016 Festes estiu 2016 Associació veïns Av. Maresme 

DE0830/2016 04/08/2016 BAIXA D'OFICI PA 

DE0831/2016 04/08/2016 Canvi de nom nínxol núm. 1.388 

DE0832/2016 04/08/2016 Incoació expedient sancionador civisme JGM 

DE0833/2016 04/08/2016 BAIXA D'OFICI LG 

DE0834/2016 04/08/2016 BAIXA D'OFICI CM 

DE0835/2016 04/08/2016 INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR SCP 

DE0836/2016 05/08/2016 BAIXA D'OFICI CM 

DE0837/2016 05/08/2016 BAIXA D'OFICI CN 

DE0838/2016 05/08/2016 INCOACIÓ EXPEDIENTS TRÀNSIT 04/08/16 

DE0839/2016 05/08/2016 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST TRANSFERENCIES EXP.:36/2016 

DE0840/2016 05/08/2016 BAIXA D'OFICI GC 

DE0841/2016 05/08/2016 LIQUIDACIÓ TELEFONS CPM 

DE0842/2016 05/08/2016 IMPOSICIÓ SANCIONS PERSONES JURÍDIQUES 04/08/16 

DE0843/2016 05/08/2016 BAIXA D'OFICI CE 

DE0844/2016 05/08/2016 BAIXA D'OFICI G 

DE0845/2016 05/08/2016 BAIXA D'OFICI MD 
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DE0846/2016 05/08/2016 RESOLUCIÓ SANCIONADORA EXP. TRÀNSIT 26.07.16 

DE0847/2016 05/08/2016 ANUL.LACIÓ DECRET 818/2016 

DE0848/2016 05/08/2016 BAIXA D'OFICI CL 

DE0849/2016 05/08/2016 INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR ACM 

DE0850/2016 05/08/2016 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIES DE CREDITS, 
EXP.:37/2016 

DE0851/2016 05/08/2016 MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER TRANSFERENCIES DE CRÈDITS 
EXP.33/2016 

DE0852/2016 05/08/2016 Ampliació termini resolució expedient de responsabilitat patrimonial de 
personal al servei de l'Administració 

IN_INCLUSION_PLANTILLA] 
ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, 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 d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
11.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL.LACIÓ MOBILIARI INFANTIL PER A LA REFORMA I/O MILLORA 
DE DIFERENTS PLACES I ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS I APROVACIÓ 
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
 
Atès que es va dur a terme un procediment de participació ciutadana per tal de 
decidir les inversions a realitzar durant l’any 2016. 
 
Atès que del resultat de l’anterior procediment es dedueix que el projecte de 
mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i espais públics va 
resultar elegit en segon lloc. 
 
Atès que per tal de formalitzar l’esmentat subministrament és necessari procedir 
a la incoació d’un expedient de contractació. 
 
Vist l’informe núm. 15/2016 emès en data 11 d’agost d’enguany per la secretària 
i l’interventor de la corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir, el contingut literal del qual és el següent: 
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“Informe núm. 15/2016 de la Secretaria i la Intervenció municipals sobre el 
procediment per a la contractació del subministrament de mobiliari infantil i 
la obra civil necessària per a les àrees de joc situades a diferents places 
públiques de Canet de Mar 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar, i 
Lluís Viñas Peitaví, interventor municipal, en compliment en compliment d'allò 
establert a l’article 3.b) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es 
regula el Règim jurídic dels Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, l’article 
275.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat allò que estableix 
l’apartat 7 de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (en endavant TRLCSP), emeten el següent: 
 
INFORME 
 
Primer.- ACTUACIONS PREPARATÒRIES 
 
La celebració de qualsevol contracte per part de les Administracions Públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan 
de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes previstos en 
l'article 22 del TRLCSP. 
 
L'expedient haurà de referir-se a la totalitat de l'objecte del contracte, sense 
perjudici de la seva eventual divisió en lots, a l'efecte de la licitació i adjudicació. 
 
A l'expedient s'incorporaran el plec de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte. En el cas que el procediment 
triat per adjudicar el contracte sigui el de diàleg competitiu regulat en la secció 5a., 
del Capítol I, del Títol I, del Llibre III, els plecs de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques seran substituïts pel document descriptiu al fet que fa 
referència l'article 181.1 TRLCSP. 
 
Així mateix, haurà d'incorporar-se el certificat d'existència de crèdit o document que 
legalment el substitueixi, i la fiscalització prèvia limitada de la intervenció. 
 
En l'expedient es justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels criteris 
que es tindran en consideració per adjudicar el contracte. 
 
Si el finançament del contracte ha de realitzar-se amb aportacions de diferent 
procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa Administració pública, es 
tramitarà un sol expedient per l'òrgan de contractació al que correspongui 
l'adjudicació del contracte, havent d'acreditar-se en aquell la plena disponibilitat de 
totes les aportacions i determinar-se l'ordre del seu abonament, amb inclusió d'una 
garantia per a la seva efectivitat. 
 
Completat l'expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per l'òrgan de 
contractació aprovant el mateix i disposant l'obertura del procediment d'adjudicació. 
Aquesta resolució implicarà també l'aprovació de la despesa, excepte el supòsit 
excepcional previst en la lletra a) de l'apartat 3 de l'article 150 TRLCSP, o que les 
normes de desconcentració o l'acte de delegació haguessin establert el contrari, en 
aquest cas haurà de recaptar-se l'aprovació de l'òrgan competent. 
 
Els expedients de contractació podran ultimar-se fins i tot amb l'adjudicació i 
formalització del corresponent contracte, tot i que la seva execució, ja es realitzi en 
una o en diverses anualitats, hagi d'iniciar-se en l'exercici següent. A aquests efectes 
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podran comprometre's crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes 
pressupostàries de les diferents Administracions públiques subjectes a aquesta Llei. 
 
Segon.- OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
Examinat el present expedient consta que l’objecte del contracte que es pretén 
licitar, segons informe de l'arquitecta municipal és el subministrament i muntatge de 
mobiliari infantil i la obra civil necessària per a les àrees de joc situades a diferents 
places públiques de Canet de Mar, concretament a la Plaça de la Papallona, a la Plaça 
Lledoners, a la Plaça Onze de Setembre i a diferents zones de la platja del municipi, 
per tal de dotar-les adequadament, amb jocs de qualitat i acomplint la normativa 
europea sobre seguretat i instal·lacions de les àrees de joc infantil.  
 
Segons l'anterior, a criteri dels qui subscriuen dit contracte haurà de definir-se com 
un contracte de subministrament. 
 
Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l’adquisició, 
l’arrendament financer, o l’arrendament, amb o sense opció de compra, de productes 
o béns mobles.  
 
No tindran la consideració de contracte de subministrament els contractes relatius a 
propietats incorporals o valors negociables. 
 
En tot cas, es consideren contractes de subministraments:  
 

a. Aquells en els quals l’empresari s’obligui a lliurar una pluralitat de béns de 
forma successiva i per preu unitari sense que la quantia total es defineixi 
amb exactitud al temps de celebrar el contracte, per estar subordinats els 
lliuraments a les necessitats del adquirent. No obstant això, l’adjudicació 
d’aquests contractes s’efectuarà d’acord amb les normes previstes en el 
Capítol II del Títol II del Llibre III per als acords marc celebrats amb un únic 
empresari.  

 
b. Els que tinguin per objecte l’adquisició i l’arrendament d’equips i sistemes de 

telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus dispositius i 
programes, i la cessió del dret d’ús d’aquests últims, llevat dels contractes 
d’adquisició de programes d’ordinador desenvolupats a mida, que es 
consideraran contractes de serveis.  

 
c. Els de fabricació, pels quals la cosa o coses que hagin de ser lliurades per 

l’empresari i hagin de ser elaborades conformement a característiques 
peculiars fixades prèviament per l’entitat contractant, tot i que aquesta 
s’obligui a aportar, total o parcialment, els materials precisos. 

 
Segons les definicions anteriors, el present contracte hauria d’estar qualificat com a 
contracte de subministrament. 
 
L’article 86.3 del TRLCSP, disposa que quan l’objecte del contracte admeti 
fraccionament i així es justifiqui degudament a l’expedient, es podrà preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en 
lots, sempre que aquests siguin susceptibles d’utilització o aprofitament separat i 
constitueixin una unitat funcional o així o exigeixi la naturalesa del seu objecte. 
Donat que en el present contracte es donen aquestes circumstàncies, a recomanació 
de l’enginyera municipal es divideix en cinc lots: 
 
Lot 1: Plaça de la Papallona 
Lot 2: Plaça Lledoners 
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Lot 3: Plaça Onze de Setembre 
Lot 4: Platja Cavaió 
Lot 5: Platja de Canet 
 
En aquest cas, les normes procedimentals i de publicitat que cal aplicar en 
l’adjudicació de cada lot, es determinaran en funció del valor acumulat del conjunt 
(art. 86.3 TRLCSP).  
 
Tercer.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable és la següent: 
 

 Els articles 9, 13, 15, 19, 22, 42, 64, 66, 93, 94, 99 a 104, 122 a 145, 192 a 
211, 266 a 276, 295, 310 a 320 i Disposició Addicional Segona del Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) 

 El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic  

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

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

 La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de Catalunya. 
 La Llei 4/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 
15/2010, de 5 de juliol. 

 
Quart.- PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 
Atès que l’article 138.2 del TRLCSP disposa que l’adjudicació es realitzarà, 
ordinàriament, utilitzant el procediment obert o el procediment restringit, els tècnics 
que subscriuen consideren que aquest és el procediment que caldrà utilitzar.  
 
En el procediment obert tot empresari interessat podrà presentar una proposició, 
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 
L’adjudicació recau sobre el licitador que en el seu conjunt presenta una oferta més 
avantatjosa per a l’Administració d’acord amb els criteris establerts en el plec de 
clàusules administratives particulars, sense atenir-se exclusivament al preu i sens 
perjudici de la possibilitat de declarar-lo desert. 
 
Cinquè.- PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
TÈCNIQUES 
 
Els plecs de clàusules administratives particulars hauran d'aprovar-se prèviament a 
l'autorització de la despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de la licitació 
del contracte, o de no existir aquesta, abans de la seva adjudicació. 
 
En els plecs de clàusules administratives particulars han d’incloure els pactes i 
condicions definidors dels drets i obligacions de les parts del contracte i les altres 
esments requerits per aquesta Llei i les seves normes de desenvolupament.  
 
L'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars correspondrà a l'òrgan 
de contractació. 
 
L'òrgan de contractació aprovarà igualment amb anterioritat a l'autorització de la 
despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de la licitació del contracte, o de 
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no existir aquesta, abans de la seva adjudicació, els plecs i documents que 
continguin les prescripcions tècniques particulars que hagin de regir la realització de 
la prestació i defineixin les seves qualitats, de conformitat amb els requisits que per 
a cada contracte estableix la present Llei. 
 
Les prescripcions tècniques es definiran, en la mesura del possible, tenint en compte 
criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, tal com són definits aquests 
termes en la Llei 51/2003, de 2 de desembre d'Igualtat d'Oportunitats, no 
Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat, i, sempre 
que l'objecte del contracte afecti o pugui afectar al medi ambient, aplicant criteris de 
sostenibilitat i protecció ambiental, d'acord amb les definicions i principis regulats en 
els articles 3 i 4 , respectivament, de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i 
Control Integrats de la Contaminació. 
 
De no ser possible definir les prescripcions tècniques tenint en compte criteris 
d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, haurà de motivar-se suficientment 
aquesta circumstància. 
 
Les prescripcions tècniques hauran de permetre l'accés en condicions d'igualtat dels 
licitadors, sense que puguin tenir per efecte la creació d'obstacles injustificats a 
l'obertura dels contractes públics a la competència. 
 
Sense perjudici de les instruccions i reglaments tècnics nacionals que siguin 
obligatoris, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari, les prescripcions 
tècniques podran definir-se en la forma establerta a l’art. 117 TRLCSP. 
 
Tret que ho justifiqui l'objecte del contracte, les especificacions tècniques no podran 
esmentar una fabricació o una procedència determinada o un procediment concret, ni 
fer referència a una marca, a una patent o a un tipus, a un origen o a una producció 
determinats amb la finalitat d'afavorir o descartar certes empreses o certs productes. 
Tal esment o referència s'autoritzarà, amb caràcter excepcional, en el cas en què no 
sigui possible fer una descripció el bastant precisa i intel·ligible de l'objecte del 
contracte i haurà d'anar acompanyada de l'esment «o equivalent». 
 
Sisè.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Per altra banda, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, 
l’òrgan competent per efectuar aquesta contractació serà l’Alcalde, ja que el seu 
import (66.115,70 €, IVA exclòs) no supera el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantitat de 6.000.000 euros, ni es tracta tampoc 
d’una contractació plurianual que superi els anteriors imports. No obstant, mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, l’alcaldessa va delegar la competència per a la 
contractació dels procediments oberts en la Junta de Govern Local. 
 
Setè.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
Sense perjudici dels supòsits previstos en el TRLCSP de successió en la persona del 
contractista, cessió del contracte, revisió de preus i pròrroga del termini d'execució, 
els contractes del sector públic solament podran modificar-se quan així s'hagi previst 
en els plecs o en l'anunci de licitació o en els casos i amb els límits establerts en 
l'article 107 TRLCSP. 
 
En qualssevol altres supòsits, si fos necessari que la prestació s'executés en forma 
diferent a la pactada, inicialment haurà de procedir-se a la resolució del contracte en 
vigor i a la celebració d'un altre sota les condicions pertinents. Aquest nou contracte 
haurà d'adjudicar-se d'acord amb el previst en el Llibre III del TRLCSP. 
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La modificació del contracte no podrà realitzar-se amb la finalitat d'addicionar 
prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar l'objecte del 
contracte a fi que pugui complir finalitats noves no contemplades en la documentació 
preparatòria del mateix, o incorporar una prestació susceptible d'utilització o 
aprofitament independent. En aquests supòsits, haurà de procedir-se a una nova 
contractació de la prestació corresponent, en la qual podrà aplicar-se el règim 
establert per a l'adjudicació de contractes complementaris si concorren les 
circumstàncies previstes en els articles 171.b) i 174.b) TRLCSP. 
 
El contracte podrà modificar-se sempre que en els plecs o en l'anunci de licitació 
s'hagi advertit expressament d'aquesta possibilitat i s'hagin detallat de forma clara, 
precisa i inequívoca les condicions en què podrà fer-se ús de la mateixa, així com 
l'abast i límits de les modificacions que poden acordar-se amb expressa indicació del 
percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin afectar, i el 
procediment que hagi de seguir-se per a això. 
 
A aquests efectes, els supòsits en què podrà modificar-se el contracte hauran de 
definir-se amb total concreció per referència a circumstàncies la concurrència de les 
quals pugui verificar-se de forma objectiva i les condicions de l'eventual modificació 
hauran de precisar-se amb un detall suficient per permetre als licitadors la seva 
valoració a l'efecte de formular la seva oferta i ser preses en compte pel que fa a 
l'exigència de condicions d'aptitud als licitadors i valoració de les ofertes. 
 
Pel que fa a les modificacions no previstes en els plecs o en l'anunci de licitació 
solament podran efectuar-se quan es justifiqui suficientment la concurrència d'alguna 
de les circumstàncies previstes a l’art. 107 TRLCSP i d’acord amb el procediment 
establert en l’art. 108 TRLCSP. 
 
No obstant tot l'anterior, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents 
en matèria de contractació pública, el qual ha estat convalidat en sessió de data 13 
de juliol d'enguany, pel Ple del Parlament de Catalunya, regula les causes de 
modificació dels contractes en el seu article 9, el qual disposa que els contractes es 
podran modificar quan sigui necessari realitzar prestacions addicionals que 
únicament pugui dur a terme el contractista per raons econòmiques o tècniques o 
perquè una nova adjudicació pogués generar inconvenients significatius o un 
augment substancial de costos per a l'Administració, fixant-se el límit màxim global 
d'una modificació per aquesta causa en el 50% del valor inicial del contracte. També 
es disposa en el mateix precepte que la successió en la persona del contractista per 
fusió, absorció, escissió, aportació o transmissió d'empresa o branca d'activitat, així 
com la revisió de preus i la cessió del contracte en cas que en aquests últims supòsits 
s'admetin en els plecs, s'hauran de tramitar com a modificació de contracte, per 
acabar disposant que en qualsevol cas, les modificacions del contracte s'haurà 
d'ajustar al que estableixen les directives comunitàries. 
 
Vuitè.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Els tècnics que subscriuen consideren que, fent ús de la possibilitat que atorga l’art. 
52 TRLCSP, cal preveure en el present contracte la figura del responsable del 
contracte, a l’objecte de supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar 
les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada, dins de l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin. El 
responsable del contracte podrà ser una persona física o jurídica. 
 
Novè.- PROCEDIMENT A SEGUIR 
 
El procediment a seguir és el següent: 
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A. L'expedient s'iniciarà per l'òrgan de contractació motivant la necessitat del 

contracte, determinant la naturalesa i extensió de les necessitats a cobrir, així 
com la idoneïtat del seu objecte i contingut, deixant constància de tot això en 
l'expedient, segons disposa l'article 22 en relació amb l'article 109.1 TRLCSP.  

 
Així mateix, es motivarà l'elecció del procediment i dels criteris que es tindran 
en consideració per adjudicar el contracte conforme a l'article 109.4 TRLCSP.  

 
B. Iniciat l'expedient de contractació s'ordenarà la redacció dels Plecs de Clàusules 

Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques. Per la Intervenció es 
realitzarà la retenció de crèdit corresponent, així com l'Informe de Fiscalització 
Prèvia Limitada.  

 
C. Una vegada incorporats aquests documents, es dictarà resolució motivada per 

l'òrgan de contractació aprovant l'expedient de contractació, i disposant 
l'obertura del procediment d'adjudicació. Aquesta resolució autoritzarà la 
despesa.  

 
D. El procediment d'adjudicació s'iniciarà amb la convocatòria de la licitació, que 

s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article 142.1 
TRLCSP. 

 
L'anunci de licitació es publicarà, així mateix en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació.  

 
E. Les proposicions dels interessats, que haurien d'ajustar-se al previst en el plec 

de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars, impliquen 
l'acceptació incondicionada del contingut d'aquestes condicions, i es presentaran 
pels interessats en el termini de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de 
publicació de l’anunci al DOGC.  

 
Les proposicions seran secretes i cada licitador no en podrà presentar més 
d'una. La presentació de les proposicions se certificarà per la Secretaria.  

 
F. L'òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de contractació, composta 

per un President, els Vocals i un Secretari, les funcions del qual seran les 
enumerades en l'article 22.1 del Reial decret 817/2009.  

 
La composició de la Mesa s'ajustarà al disposat a la disposició addicional segona 
paràgraf 10è del TRLCSP, que estableix que les meses de contractació estaran 
compostes per un President, un Secretari i, almenys, tres vocals, tots ells 
designats per l'òrgan de contractació. Entre els vocals deurà figurar 
obligatòriament el secretari o, en el seu cas, el titular de l’òrgan que tingui 
atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’interventor.  

 
G. La composició de la Mesa de contractació es publicarà en el perfil de contractant 

amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de 
celebrar-se per a la qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 
TRLCSP.  

 
H. Donat que el present contracte es troba dins dels supòsits previstos a l'art. 8 del 

Decret llei 3/2011, de 31 de maig, l'òrgan de contractació pot unificar les 
reunions de la Mesa de contractació en un sol acte, amb una fase prèvia interna 
i una altra fase posterior de caràcter públic 
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En la fase interna, els membres de la Mesa han d'analitzar la capacitat i 
solvència de les empreses licitadores i l'informe tècnic relatiu a les propostes 
valorables mitjançant un judici de valor, si n'hi ha, i han de proposar l'admissió 
o inadmissió d'empreses licitadores i la puntuació de les proposicions valorables 
mitjançant un judici de valor. 
 
En la fase pública, s'ha de donar vista a les proposicions valorables mitjançant 
un judici de valor i de l'informe tècnic, si n'hi ha. A més, s'han de llegir els 
acords de la Mesa adoptats en la fase interna sobre l'admissió o inadmissió i la 
puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor. 
Finalment, s'han d'obrir i llegir les propostes valorables de forma automàtica i, 
sempre que sigui possible, s'ha de proposar l'empresa adjudicatària d'acord amb 
la puntuació final resultant. En qualsevol cas, els membres de la Mesa han 
d'haver rebut l'informe tècnic de les proposicions valorables amb criteris de 
judici de valor, si es donen, com a mínim un dia laborable abans de la reunió de 
la Mesa. 

 
En qualsevol cas, els membres de la Mesa han d'haver rebut l'informe tècnic de 
les proposicions valorables amb criteris de judici de valor, si n'hi ha, com a 
mínim un dia laborable abans de la reunió de la Mesa, 
 
En cas que l'òrgan de contractació no optés per a l'aplicació de les anteriors 
mesures de gestió eficient, La Mesa de contractació qualificarà prèviament la 
documentació (SOBRE «A») a què es refereix l'article 146 TRLCSP. Si la mesa 
observés defectes o omissions subsanables en la documentació administrativa 
presentada, atorgarà un termini no superior a tres dies hàbils perquè els 
licitadors els corregeixin o resolguin davant la pròpia mesa de contractació.  
 
L'obertura de les proposicions haurà d'efectuar-se en el termini màxim d’un 
mes comptats des de la data de finalització del termini per a presentar ofertes 
(art. 160 TRLCSP).  
 
Segons la regulació establerta en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, han 
de presentar-se, en tot cas, en sobre independent de la resta de la proposició, 
els criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor (SOBRE «B»). 
A aquests efectes, l'obertura d'aquest sobre es portarà a terme en un acte 
públic, la celebració del qual ha de tenir lloc en un termini no superior a set 
dies a comptar des de l'obertura de la documentació administrativa a què es 
refereix l'article 146.1 TRLCSP.  
 
L'obertura de les proposicions haurà d'efectuar-se en el termini màxim d’un 
mes comptats des de la data de finalització del termini per a presentar ofertes 
(art. 160 TRLCSP).  
 
Atès que per a la valoració de les proposicions hauran de tenir-se en compte 
criteris distints al del preu, la Mesa podrà sol·licitar, abans de formular la seva 
proposta, quants informes tècnics consideri precisos.  
 
La valoració dels criteris quantificables de forma automàtica (SOBRE «C»), 
s'efectuarà sempre amb posterioritat a la d'aquells la quantificació dels quals 
depengui d'un judici de valor (SOBRE «B»).  

 
I. D'acord amb l'article 8.h) del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, en cas que 

l'òrgan de contractació opti per a l'aplicació de les mesures de gestió eficients 
previstes en ell, el termini màxim per efectuar l’adjudicació serà de d'un mes a 
comptar des del dia següent al de la finalització del termini de presentació 
d'ofertes, a partir del qual les empreses licitadores no estan obligades a 
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mantenir les seves ofertes. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies hàbils quan 
sigui necessari seguir els tràmits als que es refereix l’article 152.3 TRLCSP. 
 
Per motius justificats que han de constar a l'expedient, l'òrgan de contractació 
pot ampliar aquest termini. 

 
En cas contrari, d'acord amb l'article 161.2 TRLCSP, el termini màxim per 
efectuar l’adjudicació serà de dos mesos a comptar des del següent a l’obertura 
de les ofertes, a no ser que en el plec de clàusules administratives particulars se 
n’hagi fixat un altre. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies hàbils quan sigui 
necessari seguir els tràmits als que es refereix l’article 152.3 TRLCSP. 
 
L'adjudicació es durà a terme mitjançant resolució motivada que es notificarà als 
licitadors i es publicarà al Perfil de contractant de l’òrgan de contractació.  

 
J. L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa per tal que, dins del termini de 10 dies 
hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, 
presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan 
de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació que és així, de disposar 
efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte de conformitat amb l’article 64.2 TRLCSP, i d’haver 
constituït la garantia definitiva que procedeixi. Els corresponents certificats es 
podran expedir per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, a no ser que 
s’estableixi una altra cosa als plecs. 

 
K. El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà de 

constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5% de 
l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. L’acreditació d’aquesta constitució s’haurà de 
fer dins del termini de 10 dies atorgat abans de l’adjudicació del contracte per 
presentar documentació. En cas que no complís aquest requisit per causes a ell 
imputables, l’Administració no efectuarà l’adjudicació al seu favor, procedint-se, 
en el seu cas, a fer el requeriment de documentació i garantia al licitador 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

 
La garantia definitiva podrà presentar-se per qualsevol dels mitjans establerts a 
l’article 96 TRLCSP i respondrà del conceptes descrits a l’article 100 TRLCSP. 
 
Una vegada transcorregut el termini de garantia i complert satisfactòriament el 
contracte de què es tracti o fins que es declari la seva resolució sense culpa del 
contractista, l’Administració procedirà a la devolució de la garantia definitiva. 
L’acord de devolució s’haurà d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de 2 
mesos a comptar des de la finalització del termini de garantia. 

 
L. La notificació de l’adjudicació haurà de contenir, en tot cas, la informació 

detallada a l’article 151.4 TRLCSP. 
 

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància 
de la seva recepció pel destinatari. En particular, es podrà efectuar per correu 
electrònic a l’adreça que els licitadors o candidats haguessin designat al 
presentar les seves proposicions, en els termes establerts a l’article 28 de la llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
En tot cas, a la notificació i al perfil de contractant s’indicarà el termini en què 
s’hagi de procedir a la seva formalització conforme a l’article 156.3 TRLCSP.  
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M. Segons disposa l’article 154 TRLCSP, la formalització dels contractes, a excepció 
dels menors, es publicarà en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació 
indicant, com a mínim, les mateixes dades esmentades a l’anunci d’adjudicació. 
Quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 100.000 €, o en el cas de 
contractes de gestió de serveis públics, quan el pressupost de despeses de 
primer establiment sigui igual o superior a aquell import o la seva durada 
excedeixi de 5 anys, haurà de publicar-se també al DOGC en un termini no 
superior a 48 dies a comptar des de la formalització. 

 
N. El contracte s’ha de formalitzar en document administratiu, en cas que l'òrgan 

de contractació opti per a l'aplicació de les mesures de gestió eficients previstes 
en el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, no més tard dels 5 dies següents a 
aquell en el que es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats en 
la forma prevista a l’article 151.4 TRLCSP; aquest document constituirà títol 
suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, el contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a càrrec seu 
les despeses corresponents. En cas contrari, l'esmentat termini serà dintres dels 
15 dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l'adjudicació 
(art. 151.4 TRLCSP) 

 
Per motius justificats que han de constar a l'expedient, l'òrgan de contractació 
pot ampliar aquest termini. 
 

O. De conformitat amb l'article 333.3 TRLCSP, l'òrgan de contractació haurà de 
comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la seva inscripció, 
les dades bàsiques dels contractes adjudicats, així com, si escau, les seves 
modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import final i 
extinció.  

 
Les dades bàsiques dels contractes adjudicats que han de contenir les 
comunicacions al Registre de Contractes del Sector Públic s'estableixen en 
l'Annex I del Reial decret 817/2009, de 8 de maig.” 

 
Vist l’informe emès en data 18 de juliol de 2016 per la cap del Servei de 
Secretaria, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Cristina Cabruja i Sagré, cap del servei de Secretaria, en relació a l’expedient de 
contractació del subministrament de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de 
diferents places i espais públics municipals, i a requeriment de la Secretaria d’aquest 
Ajuntament, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Pel que fa al plec de clàusules administratives que considero que, tenint en compte la 
normativa de legal aplicació, hauria de regir la contractació del subministrament de 
mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i espais públics 
municipals, és el següent: 
 
I. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I NATURALESA. 
 
1. El present contracte té per objecte (el que indiqui l’arquitecte municipal al seu 
informe) 
 
2. Aquest contracte es regirà per aquest plec, pel TRLCSP, pel Reial Decret 
817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, pel Decret llei 3/2016, de 31 de maig, per la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrer de 2014, en tot 



S/iu 

 
34 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

allò que és d’aplicació directa, i en tot allò que no es trobi derogat, pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules 
administratives generals aplicables als contractes de serveis, aprovat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar i pel document en què es formalitzi el contracte. 
 
3. Formarà part del contracte, ultra el present PCAP, la proposició del licitador que 
resulti adjudicatari, per bé que les millores, variables o alternatives que hagi 
proposat en ella només en formaran part si són admeses expressament en 
l’adjudicació. El procediment d’adjudicació serà l’obert i la tramitació l’ordinària. 
 
4. Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa 
a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de 
publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de contractant al que es tindrà 
accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent: 
www.canetdemar.cat  
 
5. La codificació objecte del contracte, segons el vocabulari comú de contractes 
públics  (CPV) és el 37535200. 
 
II. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a l’Alcalde 
la competència com a òrgan de contractació, ja que el seu import no supera el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €. No obstant, mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, l’alcalde va delegar la competència per a la 
contractació dels procediments oberts en la Junta de Govern Local. L’adreça d’aquest 
òrgan és carrer Ample, 11 de Canet de Mar (08360), mentre que l’URL és 
www.canetdemar.cat. 
 
VI. FORMA DE PAGAMENT I REVISIÓ DE PREUS 
 
1. El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura legalment emesa i 
conformada pel tècnic competent, una vegada formalitzada l’acta de recepció del lot. 
En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes 
existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament 
es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de 
Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat del 
contracte. No obstant, en cas que la factura es presenti amb posterioritat a la data 
de l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies començarà a comptar des de 
l’entrada de la factura al registre de l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de 
demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
2. De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la 
factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu 
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui 
correspongui al tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de 
l’entrega efectiva del subministrament. 

 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents extrems 
previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada. 
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a) Que l’òrgan de contractació és l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública 

és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número de referència comptable (RC). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que permeti 

identificar l’objecte del contracte 
 
3. En cas que es faci ús de la factura electrònica, a més a més, la disposició 
addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els 
requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, estableix que les 
factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que 
participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats 
administratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 

Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  
L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 
 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
4. Els contractistes amb dret de cobrament davant l’Administració poden transmetre’l 
en els termes de l’article 218 TRLCSP. 
 
5. Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
VII. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
1. D’acord amb el que disposa l’article 52 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contracte del sector públic, 
l’Ajuntament designarà un responsable del contracte que en supervisarà la seva 
execució, adoptarà decisions i dictarà les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament. 
 
2. Les funcions del responsable del contracte seran les següents: 
 
 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
 Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes i condicions contractuals. 
 Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada. 
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
 Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
 Recepcionar el subministrament objecte del contracte. 

 
VIII. CAPACITAT PER CONTRACTAR.  
 
1. Estan capacitades per poder contractar amb l’Ajuntament les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin la 
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solvència econòmica, financera i tècnica en els termes dels articles 74 a 82 TRLCSP i 
no incorrin en cap de les prohibicions per contractar de l’article 60 TRLCSP. També 
poden presentar propostes les unions temporals d'empreses de conformitat amb 
l'article 59 TRLCSP. Cada empresa de les que compon l'agrupació ha d'acreditar la 
capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la 
presentació de la documentació ressenyada a les clàusules següents del present plec; 
en aquest cas hauran d’indicar, en un document privat, el nom i les circumstàncies 
de les empreses participants, la proporció de cada una d'elles i la persona o entitat 
que, durant la vigència del contracte els representarà de cara a l’Administració i que 
assumeixen el compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (article 24 
del RGLCAP). Aquest document haurà d'estar signat pels representants de cada una 
de les empreses components de la Unió. 
 
2. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:  
 
a) La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant 
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals 
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si 
escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que 
es tracti.  
 
b) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats 
membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d'acord 
amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una 
declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, 
d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.  
 
c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent 
d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit de la qual 
territorial radiqui el domicili de l'empresa. [De conformitat amb l'article 55.1 del 
TRLCSP, no serà necessària la presentació de l'informe sobre reciprocitat en relació 
amb les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació pública de 
l'Organització Mundial del Comerç].  
 
3. L'activitat del licitador ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, 
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar 
d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. 
 
4. La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense 
condicions de les clàusules d'aquest PCAP i la declaració responsable que reuneix 
totes les condicions exigides per contractar amb l'Administració. 
 
IX. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
1. Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i, en els termes de 
l’article 145.3 TRLCSP, no es podrà subscriure cap proposta en nom d’una unió 
temporal d’empresaris si ja s’ha presentat individualment o si es forma part d’una 
altra unió temporal que concorri a la licitació. L’incompliment d’aquest principi donarà 
lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi presentat. 
 
2. Els licitadors hauran de presentar la documentació per prendre part en la licitació, 
al registre general de l’Ajuntament de Canet de Mar, de dilluns a divendres de les 9 a 
les 14 hores, durant el termini de 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació al DOGC. Si el termini de presentació de 
proposicions s’escau en dissabte o dia festiu, s’ajornarà fins al primer dia hàbil 
següent. Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar.  
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3. Quan les propostes s’enviïn per correu el proponent haurà de justificar, amb el 
resguard corresponent, la data de lliurament a l'oficina de correus i comunicar a 
l’òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o 
correu electrònic el mateix dia. En cas contrari no s’admetrà la proposta si l’òrgan de 
contractació la rep després de la data de finalització del termini de presentació de 
proposicions. Fins i tot així, si transcorreguts 10 dies naturals des del termini de 
presentació de proposicions no s’hagués rebut encara  la proposta, aquesta no serà 
admesa, d’acord amb l’article 80 RGLCAP.   
 
4. La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en qualsevol de les 
llengües cooficials de Catalunya, haurà d’anar degudament signada pel licitador, amb 
indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax, ser original o còpia 
degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres tancats, i amb 
indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax. A més a més, en 
cada un dels sobres s’hi indicarà el títol del procediment i el nom de l’empresa 
licitadora, o de les empreses licitadores en cas d’UTE. 
 
Dins de cada sobre s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en 
ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació: 
 
5. Sobre A. Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del 
subministrament de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i 
espais públics municipals, lots ......., presentada per ...……......." En aquest sobre s’hi 
hauran d'incloure necessàriament els següents documents acreditatius: 
 
5.1. Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La documentació que acrediti la 
personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el 
licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del 
seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder 
notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o 
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat  i/o aquella en què consti el darrer 
objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del 
contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans 
assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada 
inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, 
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar 
la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 
TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que 
s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
(endavant, RGLCAP). 
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de 
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 TRLCSP. 
 
5.2. Capacitat per a contractar.- Declaració responsable d’acord amb el model 
següent: 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, 
(o en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de 
protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm..........), declara responsablement que les facultats de 
representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació); 
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que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de 
les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 84 
TRLCSP; i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritzo 
l’Ajuntament de Canet de Mar perquè pugui obtenir directament, davant de les 
Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de l'empresa licitadora. 
 

 SI   NO 
 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 

 
Tampoc hauran d’estar incursos en prohibició de contractar quan es procedeixi a 
l’adjudicació del contracte ni posteriorment, durant tota la seva vigència. La 
prohibició per contractar sobrevinguda es considerarà un incompliment d’obligacions 
contractuals essencials i donarà lloc a la resolució del contracte per causa imputable 
al contractista, en els termes de l’article 223.f) TRLCSP.  
 
La prova del que s’ha afirmat en la declaració responsable es podrà fer per qualsevol 
dels mitjans assenyalats a l'article 73.1 del TRLCSP. Els licitadors que hagin 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, hauran d'acreditar, en el seu cas, 
en el termini de 10 dies hàbils comptats des del següent a aquell en el que hagin 
rebut el requeriment, les circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns 
expedits per l’òrgan competent.  
 
5.3. Criteris de preferència.- En el seu cas, declaració responsable de disposar en la 
plantilla d’un número de treballadors amb discapacitat superior al 2%. 
 
5.4. Adreça de correu electrònic.- En el seu cas, els licitadors hauran de fer constar 
l’adreça de correu electrònic que, de conformitat amb el que disposa l’article 28 de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
determinen com a adreça preferent per a la pràctica de notificacions.  
 
5.5. Solvència econòmica o financera.- (La que indiqui l’arquitecte municipal en el 
seu informe)  
 
5.6. Solvència tècnica o professional.- (La que indiqui l’arquitecte municipal en el seu 
informe) 
 
5.7. En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de 
presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes establerts 
en l’article 42 del Codi de Comerç.  
 
5.8. En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, 
hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels 
noms i circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris.  
 
5.9. Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de 
renúncia del fur que els podés correspondre i de sotmetre’s a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències que de 
manera directa o indirecta es podessin produir per raó del contracte. 
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De conformitat amb allò que disposa l’art. 146.4 del TRLCSP, tota la documentació a 
incloure en el sobre A podrà substituir-se per una declaració responsable que haurà 
d’ajustar-se al model següent: 
 

“En/Na _________________________, amb domicili als efectes de notificacions 
a _____________, c/ ____________________, núm. ___, amb DNI núm. 
_________, en representació de  ___________________, amb NIF núm. 
___________, als efectes de la seva participació en la licitació del procediment 
obert, varis criteris d’adjudicació, per a la contractació del subministrament de 
mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i espais públics 
municipals, 
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del subministrament de 
mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i espais públics 
municipals. 
 
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l’apartat primer 
de l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per ser 
adjudicatari del contracte de subministrament de mobiliari infantil per a la 
reforma i/o millora de diferents places i espais públics municipals, en concret: 
 

− Que disposa de personalitat jurídica i, si escau, representació. 
− Que l’empresa disposa dels requisits de solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional. 
− Que no està incurs en cap de les prohibicions per contractar que preveu 

l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i està 
al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

− Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o 
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. (En el cas 
d’empreses estrangeres). 

− Que l’adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és 
__________________________. 

 
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a 
què es fa referència a l’apartat segon d’aquesta declaració, en el cas que se’l 
proposi com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què se’l 
requereixi a aquest efecte.     
 
I perquè així hi consti, signo aquesta declaració. 
 
____________, ___ de/d’ ________ de 201_. 

 
En aquest cas, el licitador a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació, haurà 
d’acreditar davant l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte la 
possessió i validesa dels documents exigits. 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la 
documentació referida, a excepció de la solvència financera i econòmica i professional 
o tècnica específica, si s’escau, si no consta en el Registre de Licitadors, sempre i 
quan aportin la diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat; 
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així com la declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència 
d’inscripció no han experimentat cap variació. 
 
La prova del afirmat en la declaració responsable es podrà fer per qualsevol dels 
mitjans assenyalats a l'article 73.1 del TRLCSP. El licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, haurà d'acreditar, en el termini de 5 dies hàbils 
comptats des del següent a aquell en el que hagin rebut el requeriment, les 
circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns expedits per l’òrgan 
competent.  
 
6. Sobre B. Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris 
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor, per a la contractació del 
subministrament de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i 
espais públics municipals, lots ......., presentada per ...……......." i haurà d’incloure (el 
que indiqui l’arquitecte municipal en el seu informe) 
 

ADVERTÈNCIA 
La documentació que contenen els sobres precedents (A i B) no pot incloure 
cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C relatiu a la 
proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de 
forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de 
la licitació. 
 
7. Sobre C. Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa 
als criteris avaluables de forma automàtica, per a la contractació del 
subministrament de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i 
espais públics municipals, lots ....., presentada per...……......."  i haurà de contenir 
l’oferta econòmica que s’haurà d’ajustar al model següent: 
 

"En/Na.............................. amb domicili a ............ carrer............. núm. 
.........., amb DNI núm. ........... major d'edat, en nom propi (o en representació 
de l'empresa .................. amb domicili a ......................... carrer .................. 
núm. ........ i fax núm. .............), una vegada assabentat/da de les condicions 
exigides per optar a l'adjudicació del procediment obert per a la contractació del 
subministrament de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents 
places i espais públics municipals, declara sota la seva responsabilitat que es 
compromet a assumir el compliment del present contracte amb els preus següents 
IVA exclòs: 
 
Lot 1: Plaça de la Papallona 
 
................. €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de ................ 
 
Que el termini de garantia ofert és de  ............. 
 
Que el termini d’execució del contracte ofert és de  ........ setmanes. 
 
Lot 2: Plaça Lledoners 
 
................. €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de ................ 
 
Que el termini de garantia ofert és de  ............. 
 
Que el termini d’execució del contracte ofert és de  ........ setmanes. 
 
Lot 3: Plaça Onze de Setembre 
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................. €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de ................ 
 
Que el termini de garantia ofert és de  ............. 
 
Que el termini d’execució del contracte ofert és de  ........ setmanes. 
 
Lot 4: Platja Cavaió 
 
................. €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de ................ 
 
Que el termini de garantia ofert és de  ............. 
 
Que el termini d’execució del contracte ofert és de  ........ setmanes. 
 
Lot 5: Platja de Canet 
 
................. €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de ................ 
 
Que el termini de garantia ofert és de  ............. 
 
Que el termini d’execució del contracte ofert és de  ........ setmanes. 
 
Lloc, data, signatura i segell.” 

 
8. Devolució de la documentació. Una vegada adjudicat el contracte i 
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. 
 
X. MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA I QUALIFICACIÓ  
 
1. La mesa de contractació, presidida per l'alcaldessa o regidor/a en qui delegui, 
s’integrarà per tres vocals, entre els quals han de figurar necessàriament la secretària i 
l’interventor municipals. Actuarà com a secretària, la funcionària responsable del 
negociat de contractació. 
 
2. Als efectes de qualificació de documents administratius, així com l’obertura dels 
sobres B,  la mesa es reunirà en una acte intern a la sala de juntes de l’Ajuntament 
de Canet de Mar el dia següent hàbil al de l’acabament del període de presentació de 
proposicions. Si el dia assenyalat s’escaigués en dissabte, es traslladaria al primer 
dia hàbil següent. El president ordenarà l’obertura dels sobres A i B, del que se 
n’aixecarà la corresponent acta per la secretària de la mesa.  
 
3. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació dels 
sobres A presentats pels licitador, els concedirà un termini de tres dies hàbils per 
corregir-les o esmenar-les davant la pròpia mesa de contractació; la concessió 
d’aquest termini, així com la concreció dels defectes o omissions esmenables, es 
comunicarà: 
 

a. verbalment als licitadors presents a l’acte d’obertura de les proposicions 
al que es refereix l’apartat següent; 
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b. als licitadors que es posessin en contacte amb el servei de contractació 
de Secretaria durant tot el termini d’esmena;  

 
c. al licitador interessat, per fax, si aquest constés en la seva proposició. 

 
La mesa traslladarà els sobres B al tècnic corresponent per a la seva valoració i el 3r 
dia hàbil següent al de l’obertura dels sobres A, es reunirà de nou en acte intern, per 
tal d’atorgar l’oportuna puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici 
de valor. Si el dia assenyalat s’escaigués en dissabte, es traslladaria al primer dia 
hàbil següent. 
 
4. A les 12 hores del mateix dia, la Mesa es reunirà en acte públic, en el que es 
donarà vista de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor, així com de 
l’informe tècnic de valoració. Seguidament es procedirà a l’obertura dels sobres C, en 
els que s’inclouen la documentació susceptible de valoració de forma automàtica. 
 
XII. GARANTIA DEFINITIVA 
 
1. La garantia definitiva, que constituirà obligatòriament l’adjudicatari, ascendirà al 5% 
de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, i es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o 
privats, mitjançant aval bancari o assegurança de caució, tot això amb les condicions i 
requisits establerts als articles 95 i 96 TRLCSP. 
 
2. En el supòsit d'adjudicació a un empresari la proposició del qual hagués incorregut 
inicialment en presumpció de temeritat, l'òrgan de contractació exigirà al contractista 
la constitució d'una garantia complementària del 5 per 100 de l'import d'adjudicació, 
exclòs l’IVA, de manera que la garantia definitiva total a ingressar serà del 10 per 
cent del preu del contracte (art. 95.2 TRLCSP). 
 
3. En els termes de l’article 222.2 TRLCSP es fixen els següents terminis de garantia a 
comptar de la data de conformitat:  
 
- Equips de joc infantil:  

 
 10 anys per a tot el material HPL i per a tota la fusta. 
 5 anys per als elements estructurals. 
 25 mesos per a la resta de materials. 

 
-  Garantia de disponibilitat de peces originals per a la reparació o manteniment 

dels equips de joc infantil durant 10 anys des de la instal·lació. 
 
Transcorreguts els anteriors terminis sense objeccions per part de l’Administració, 
quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de conformitat es 
subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la total realització de l’objecte del 
contracte 
 
4. En els termes de l’article 102.2 TRLCSP, una vegada aprovada la liquidació del 
contracte i transcorregut el termini de garantia, si no fossin exigibles responsabilitats, 
es retornarà la garantia definitiva o es  cancel·larà l’aval o assegurança de caució, a 
petició de l’interessat.  
 
XIII. ADJUDICACIÓ  
 
1. A la vista de la proposta de la Mesa, l’òrgan de contractació requerirà al licitador 
que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal que, en el termini 
de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en el que s’hagués rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
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compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi 
l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’això, llevat que els 
dits documents constin actualitzats al Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat. En el mateix termini de 10 dies 
hàbils haurà d’acreditar que disposa efectivament dels mitjans  que s’hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 
TRLCSP. Els corresponents certificats podran ser emesos per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics. 
  
2. En cas que no es complimentés adequadament el requeriment assenyalat a 
l’apartat anterior, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se, 
en el seu cas, a recaptar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en 
què haguessin quedat classificades les ofertes. 
 
3. Pel que fa a les proposicions desproporcionades o anormals, s'estarà als criteris 
establerts per a les subhastes en l’article 85 RGLCAP. La valoració de les propostes 
formulades per diferents empreses les quals pertanyin a un mateix grup es realitzarà 
de conformitat amb allò previst a l’article 86 del RGLCAP. 
 
4. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte dins dels 5 dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació, en resolució motivada que es 
notificarà a tots els licitadors convidats que haguessin presentat oferta i es publicarà 
al perfil de contractant. En tot cas, a la notificació i al perfil de contractant s’indicarà 
el termini en què s’hagi de procedir a la seva formalització conforme a l’article 156.3 
TRLCSP.  
 
5. La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de 
la seva recepció pel destinatari. En particular, es podrà efectuar per correu electrònic 
a l’adreça que els licitadors o candidats haguessin designat al presentar les seves 
proposicions, en els termes establerts a l’article 28 de la llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
6. L’adjudicació, que s’haurà de dur a terme en el termini màxim d’un mes des de 
l’obertura de les ofertes, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte.  
  
7. En cas que el contracte es declari desert, i per al cas que no existissin altres 
licitadors, serà possible efectuar una nova adjudicació a una empresa no consultada, 
prèvia declaració de la imperiosa urgència.  
 
XIV. RENÚNCIA O DESESTIMENT. 
 
L’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades, podrà 
renunciar a celebrar un contracte abans de l’adjudicació. També podrà desistir de 
l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
XV. FORMALITZACIÓ. 
  
1. La formalització del contracte es durà a terme, no més tard dels 5 dies a comptar 
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, en la forma prevista a l’article 
151.4 TRLCSP, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol 
registre públic.  
 
2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte 
dins del termini indicat, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia 
definitiva de l’import de la garantia provisional que, en el seu cas, hagués exigit. 
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3. En cas que les causes de la no formalització fossin imputables a l’administració, 
s’indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués 
ocasionar. 
 
4. La formalització del contracte es publicarà al DOGC i al perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació indicant, com a mínim, les mateixes dades esmentades a 
l’anunci d’adjudicació. 
 
5. En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
XVI. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
1. D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
2. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència.  
 
3. De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà 
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a 
confidencial. 
 
4. En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
 
XXIII. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
1. De conformitat amb allò que disposa l’article 219 del TRLCSP, aquest contracte 
només es podrà modificar per raons d’interès públic en els casos i en la forma 
previstos al Títol V del Llibre I, i de conformitat amb el procediment regulat a l’article 
211 del TRLCSP, ajustant-se, en tot cas, al que estableixen les directives 
comunitàries. 
 
2. En aplicació d’allò que disposa la disposició transitòria onzena de la Llei 5/2012, de 
20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics, aquest contracte també es podrà 
modificar amb motiu de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin. 
 
XXIV. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 
 
1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, sense perjudici 
del tràmit obligatori d’audiència del contractista i, en el seu cas, de la intervenció 
preceptiva de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
2. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan competent i els seus 
acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via 
administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu de conformitat 
amb allò previst a la legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els 
interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 117 
de la llei 30/1992, del Règim Jurídic de les administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
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XXV. EXECUTIVITAT. 
 
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives 
d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius, sense 
perjudici de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora quan aquesta fos 
exigible en dret. 
 
XXVI. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Per la suspensió del contracte s’estarà a allò previst en els articles 220, 308 del 
TRLCSP i les normes de desenvolupament. Si l’Ajuntament acorda una suspensió dels 
treballs haurà d’aixecar una acta de suspensió en la qual es consignaran les 
circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en l’execució. 
 
XXVII. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi fet, d’acord amb els seus 
termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. Per a la seva 
constatació es durà a terme un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins 
del mes següent a la realització de l’objecte del contracte. 
 
XXVIII. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 299 
del TRLCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als 
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament de 
Canet de Mar puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 

 
- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que 

disposa la clàusula XXII, referida a les penalitzacions.  
 
La resolució s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del 
contractista. 
 
2. Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es determinen 
als articles 225 i 300 del TRLCSP. 
 
3. Quan el contracte es resol per culpa de l’adjudicatari aquest haurà d’indemnitzar a 
l’Administració els danys i perjudicis ocasionats. Aquesta indemnització es farà 
efectiva, en primer lloc, sobre la garantia que, en el seu cas, s’hagi constituït, la qual 
es confiscarà, sens perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista 
en la part que excedeixi de l’import de la garantia confiscada. 
 
XXIX. LLENGUA 
 
1. En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística, el contractista haurà d'emprar el català en tots els documents que generi, 
rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una 
relació directa amb l'execució de les prestacions objecte del contracte.  
 
2. L'incompliment de l’obligació anterior donarà lloc a les actuacions administratives 
pertinents i podrà ser causa de resolució del contracte.  
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XXX. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
1. D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que es 
facilitin per a la participació en aquest procediment de contractació s’incorporaran a 
un fitxer anomenat “Registre de licitadors”, essent el responsable l’Ajuntament de 
Canet de Mar, carrer Ample, núm. 11 (08360) Canet de Mar; on es podran exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, dirigint la sol·licitud 
signada per escrit junt amb una fotocòpia del DNI o equivalent. 
 
2. La finalitat de l’esmentat fitxer és la de relacionar les dades de les persones 
físiques i dels representants de les persones jurídiques que s’hagin presentat en 
procediments de contractació promoguts per l’Ajuntament de Canet de Mar, essent 
els seus destinataris totes les persones que participin en processos de licitació o 
presentin d’honoraris a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
3. Mitjançant la participació en aquest procediment, els titulars de les dades 
personals facilitades consenten expressament el tractament de les mateixes amb la 
finalitat de dur a terme la tramitació d’aquest procediment de contractació. 
 
4. En el cas que els licitadors facilitessin dades personals de tercers, prèviament a la 
seva inclusió haurien d’informar als seus titulars dels mateixos extrems establerts en 
els paràgrafs anteriors en compliment de la legalitat vigent, abstenint-se d’incloure’ls 
en el cas de no obtenir el seu consentiment.    
 
Aquest és l’informe que emet la qui subscriu per a què es procedeixi segons superior 
criteri.” 
 

Vist l’informe emès en data 31 de maig de 2016 per l’arquitecta municipal, el 
contingut literal del qual és el següent: 

 
“INFORME DE: SERVEIS TÈCNICS 

ASSUMPTE: PROPOSTA DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL PLEC 
DE CLÀUSULES QUE REGIRAN EL PROCEDIMENT PER LA 
CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE SUBMINISTRAMENT 
I MUNTATGE DE MOBILIARI INFANTIL I L’OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA PER A LES ÀREES DE JOC SITUADES A 
DIFERENTS PLACES PÚBLIQUES DE CANET DE MAR.  

 
A requeriment de Secretaria d’aquest Ajuntament, es realitza el present informe per 
tal de proposar les prescripcions tècniques que la tècnica que subscriu considera 
s’haurien d’incorporar en el Plec de clàusules que han de regir el procediment de 
contractació dels treballs de subministrament i muntatge de mobiliari infantil i la obra 
civil necessària per a les àrees de joc situades a diferents places públiques de Canet 
de Mar. 
La tècnica que subscriu proposa que es tinguin en compte les següents prescripcions 
tècniques en el Plec de clàusules a dalt esmentat: 
 
1. ASPECTES GENERALS 

 
1.1. Objecte del contracte. 

 
L’objecte del present Plec és l’establiment de les prescripcions tècniques per a la 
contractació dels treballs de subministrament i muntatge de mobiliari infantil i la obra 
civil necessària per a les àrees de joc situades a diferents places públiques de Canet 
de Mar, concretament a la Plaça de la Papallona, a la Plaça Lledoners, a la Plaça Onze 
de Setembre i a diferents zones de la platja del municipi, per tal de dotar-les 
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adequadament, amb jocs de qualitat i acomplint la normativa europea sobre 
seguretat i instal·lacions de les àrees de joc infantil. 
 
Es proposa que el contracte es divideixi en els lots següents: 
 
Lot 1: Plaça de la Papallona 
Lot 2: Plaça Lledoners 
Lot 3: Plaça Onze de Setembre 
Lot 4: Platja Cavaió 
Lot 5: Platja de Canet 
 
L’import màxim de la present contractació és de VUITANTA MIL EUROS (80.000,00 
€), IVA inclòs, per a tots els lots que es corresponen a les diferents places, segons el 
següent detall: 
 
LOT PEC IVA 21% PEC IVA 

inclòs 
Lot 1: Plaça de la Papallona   6.032,71 € 1.266,87 € 7.299,57 € 
Lot 2: Plaça Onze de 
Setembre 

20.034,52 € 4.207,25 € 24.241,77 € 

Lot 3: Plaça Lledoners 11.890,35 € 2.496,97 € 14.387,32 € 
Lot 4: Platja Cavaió  13.320,82 € 2.797,37 € 16.118,20 € 
Lot 5: Platja de Canet 14.837,30 € 3.115,83 € 17.953,13 € 
TOTAL 66.115,70 € 13.884,30 € 80.000,00 € 

 
Els licitadors hauran de fer les ofertes a cada lot diferenciat, indicant el preu unitari, 
IVA inclòs i l’adjudicació podrà ser per tots els lots a un sol licitador, o bé, per lots a 
diferents licitadors.  
 
S’entendrà que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris està inclòs, no sols 
el preu del contracte, sinó també l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit, que 
tanmateix serà repercutit com a partida independent. 
 
Seran rebutjades les ofertes que superin la quantitat global mencionada. 
 
Hi ha consignació pressupostària per poder fer front a la despesa que origina 
l'adjudicació 
d'aquest contracte. 
 
Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus, ja que la seva durada és 
inferior a un any.  
 
2. CONTINGUT I CONDICIONS DELS TREBALLS 

 
2.1. Els treballs a prestar són els següents: 

 
- Subministrament dels elements que consten a la memòria valorada de l’Annex 1 

del present Plec, ajustats en quan a les característiques i especificacions 
tècniques indicades. 

 
- Instal·lació dels elements referits a l’apartat precedent, d’acord amb els plànols 

de disseny que consta la memòria valorada de l’Annex 1 del present Plec, o 
segons proposta equivalent o més adequada que tingui en compte i/o avaluï 
els criteris següents: 

 
 Distribució agregada d’equips adreçats a les mateixes franges d’edat 

d’infants. 
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 Proximitat dels jocs, mantenint les distàncies de seguretat, per tal de 
permetre el joc compartit entre infants. 

 Funcionalitat d’ús i estètica del disseny conjunt de les diferents àrees de joc, 
tenint en compte també la seva integració en l’entorn i els seus usos. 

 Optimització d’aspectes perceptius positius des de la perspectiva dels infants 
usuaris i dels acompanyants, pel que fa a estètica i qualitat ambiental dels 
espais (visuals, incidència de soroll de l’entorn, seguretat, etc.). 

 
- Obra civil i muntatge dels elements referits, d’acord amb les especificacions que 

consten a la memòria valorada de l’Annex 1 del present Plec. 
 

- Certificació final de l’àrea de joc respecte del compliment de les normes UNE-EN 
1177, UNE-EN 1176, UNE 172001:2004 IN emesa per entitat acreditada. 

 
3. CRITERIS BÀSICS PER AL SUBMINISTRAMENT 

 
3.1. Cadascun dels equips de jocs infantils objecte de subministrament disposarà 

de certificació individual d’acompliment de la norma UNE-EN 1176, en els 
seus apartats que hi siguin d’aplicació, emesa per entitat acreditada. A 
aquests efectes, caldrà l’aportació dels corresponents certificats 
individualitzats per a cada equip ofert, conforme a la denominació o 
codificació del fabricant, sense que sigui vàlida l’aportació de certificats de 
caràcter general. 

 
3.2. Totes les places tindran el seu panell informatiu, amb identificació dels jocs i 

edat recomanada d’ús. Aquest panell serà fabricat amb materials resistents. 
 
3.3. Tots els jocs hauran d’estar calculats per suportar els esforços i 

sol·licitacions mecàniques degudes al seu ús normal durant el seu temps de 
vida útil. S’haurà de tenir en compte l’eventual utilització dels jocs per part 
de persones d’edat superior a la prevista pel fabricant. 

 
3.4. La instal·lació i muntatge dels equips de joc infantil objecte del present Plec 

es realitzarà per personal convenient qualificat/especialitzat i acomplint les 
determinacions de les normes UNE-EN 1176 i UNE-EN 1177 i d’altra 
normativa que resulti d’aplicació 

 
3.5. L’adjudicatari serà responsable de les possibles fallides que es puguin 

produir per col·lapse de les peces que composen el joc, sempre que 
aquestes fallides siguin degudes a errors de càlculs mecànics d’estabilitat i 
solidesa dels elements. 

 
3.6. Totes les marques, llicències i/o tipus que consten a les partides del 

pressupost i als plànols, s’entendran acompanyades de la referència o 
equivalent, en el sentit indicat a l’article 117.8 del RD Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del 
Sector Públic. En tot cas serviran com a definició quant a característiques, 
materials, qualitat, disseny, prestacions i garantia dels elements emprats, i 
sempre amb l’aprovació explícita dels Serveis Tècnics Municipals. 

 
3.7. Per al lliurament dels elements descrits a l’Annex 1 d’aquest Plec, serà 

indispensable que l’empresa adjudicatària realitzi un estudi previ de l’àmbit 
d’implantació per tal d’ajustar-se a les característiques geomètriques i 
constructives de la zona i establir les millors condicions de transport, 
recepció, manipulació i muntatge del material, d’acord amb la configuració 
de la via pública. 
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3.8. Fins al moment de l’entrega i recepció definitiva per part de l’Ajuntament, 
l’empresa adjudicatària serà responsable de garantir i assegurar les 
condicions correctes d’emmagatzematge i conservació de tot el material. 

 
3.9. L’empresa adjudicatària haurà de tenir cura en tot moment de l’entorn on 

s’efectuarà el subministrament per tal de no ocasionar cap desperfecte a la 
zona i, en cas que es produís qualsevol incidència, l’hauria de notificar de 
manera explicita i immediata als Serveis Tècnics Municipals. 

 
3.10. L’empresa adjudicatària serà responsable de tot el material d’embalatge, i 

assumirà l’obligació de retirar correctament els residus i deixalles, mantenint 
la zona neta. 

 
3.11. L’empresa adjudicatària haurà d’identificar davant l’Ajuntament, a tots els 

treballadors que intervinguin en la realització dels treballs. 
 
3.12. Les dates de lliurament i de muntatge es concretaran conjuntament amb els 

Serveis Tècnics municipals. 
 
3.13. Tot el subministrament dels elements s’entendrà amb instal·lació inclosa, 

comprenent la part d’obra civil necessària per a l’excavació de la 
fonamentació i el reblert de la mateixa, així com de tots els elements i petit 
material necessari per a la seva correcta instal·lació i ús. 

 
4. ALTRES ASPECTES 

 
4.1.  Termini d’execució: 5 setmanes des de la data de contractació dels treballs. 

 
4.2. Garanties mínimes: 

 
- Equips de joc infantil:  

 
 10 anys per a tot el material HPL i per a tota la fusta. 
 5 anys per als elements estructurals. 
 25 mesos per a la resta de materials. 

 
- Garantia de disponibilitat de peces originals per a la reparació o manteniment 

dels equips de joc infantil durant 10 anys des de la instal·lació. 
 

5. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINENCERA 
 

En l’apartat de solvència econòmica i financera del plec, es proposa que es pugui 
acreditar per un o més dels següents medis:  
 
- Declaració sobre el volum global anual de negocis referits a l’àmbit del 

contracte,  per un import igual o superior a l’establert reglamentàriament, com a 
màxim dels tres darrers exercicis disponibles. 

 
- Declaracions d’entitats financeres o justificants de l’existència d’una assegurança 

d’indemnització o riscos professionals, per un import igual o superior a 
l’establert reglamentàriament. 

 
6. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 
En l’apartat de solvència tècnica o professional del plec, es proposa que es pugui 
acreditar per un o més dels següents medis: 
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- Una relació dels principals treballs realitzats al llarg dels últims 5 anys en l’àmbit 

d’execució de parcs infantils, que inclogui import, data i destinatari, públic o 
privat, dels mateixos. Quan el destinatari és una entitat del sector públic, 
s’acreditarà mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent. Quan 
el destinatari és un comprador privat, s’acreditarà mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l'empresari. 

 
- Una declaració que indiqui els tècnics que disposa l’empresa per a l’execució de 

les obres, especialment els responsables del control de qualitat. 
 
- Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu 

de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del 
contracte. 

 
7. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
De conformitat amb el plec de clàusules administratives generals, el sistema de 
selecció serà el concurs, en procediment obert, recaient l’adjudicació en el licitador 
que en el seu conjunt, faci la proposició mes avantatjosa, sense atendre 
exclusivament al valor econòmic de la mateixa.  
 
Es proposen els següent criteris per a l’adjudicació i la seva ponderació, que 
s’aplicarà a cada lot de forma individualitzada: 
 
Criteris objectius: 
 
- Millor oferta econòmica      fins a 30 punts 

 
Es valorarà la baixa que oferti el licitador respecte els preus unitaris màxims de 
licitació indicats en el present plec d’acord amb el següent criteri: 
 

 Puntuació màxima: 30 punts 
 0 punts si no es presenta baixa 
 Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

 
   

      BSoBaixabaixmésportLic
OfertaLicPuntuació

:__Im
30




                     

          
[Lic] : Preu unitari de licitació         
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 
 
- Termini de garantia      fins a 15 punts 

 
1 punt per cada 2 anys d’ampliació del termini de la fusta fixat al punt 4.2 
1 punt per cada any d’ampliació dels elements estructurals fixat al punt 4.2 
1 punt per cada 5 mesos d’ampliació del termini de la resta dels materials fixat al 
punt 4.2 
 

- Reducció del termini d’execució     fins a 10 punts 
 

5 punts per setmana de reducció del termini d’execució 
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Criteris subjectius: 
        
- Millor compliment de les característiques funcionals  fins a 15 punts 

 
  Els punts es repartiran proporcionalment entre els següents criteris: 
 

Que la tipologia de joc sigui la prevista (lliscar, escalar, gronxar...) 
Que el conjunt del lot tingui una estètica unitària (materials, colors, disseny...)

  
- Qualitat dels equips oferts     fins a 20 punts 

 
Els punts es repartiran proporcionalment entre els següents criteris: 

 
Qualitat dels materials en quant a característiques, diàmetres, seccions i gruixos  
(fusta, corda, acer...)  
Facilitat de recanvis parcials 
Tipus de fixació, dimensions i qualitats d’acabat 

 
- Millor adaptació a l’entorn     fins a 10 punts 

 
Els punts es repartiran proporcionalment entre els següents criteris: 

Que el joc tingui algun lligam amb el nom de l’espai on es situa 
Que s’adapti estèticament als elements existents que no es retiren 
Que el joc tingui relació amb els usos de platja en els lots núm. 4 Platja del 
Cavaió i núm. 5 Platja de Canet   

 
8. DOCUMENTS QUE S'HAN D'ADJUNTAR A LA PROPOSICIÓ DEL SOBRE B 

 
Es proposa que el SOBRE B inclogui: 
 
- Una memòria descriptiva de l'oferta, amb diverses imatges de cada element de 

mobiliari que es licita i un quadre de característiques tècniques de cada element. 
 
- Opcionalment, si s’escau, projecte de proposta que compleixi amb els 

requeriments de l’apartat 2.1 del present Plec. 
 
- Opcionalment, es poden afegir els arguments que es considerin oportuns sobre 

l'adequació dels elements proposats a l'estètica de l'entorn, als efectes de 
l'aplicació dels criteris de valoració. 

 
9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 
1. El contractista resta obligat: 

 
- al compliment de la normativa i les disposicions aplicables en matèria fiscal i 

tributària, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. 
 
- A 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 
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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. 

 
- Al lliurament del subministrament en les condicions fixades en el present plec de 

clàusules i en la proposta per ell presentada. 
 
- A no subcontractar el subministrament objecte del present contracte sense 

autorització expressa de l’Ajuntament. 
 
- A fer-se responsable del compliment de les obligacions relatives a la propietat 

industrial i comercial, i haurà d’obtenir les cessió, permisos i autoritzacions 
necessàries dels titulars de models, patents i marques. 

 
- Satisfer l’import dels anuncis de la convocatòria de licitació, fins a un màxim de 

1.000 €. 
 
- La resta d’obligacions que es dedueixin dels documents integrants del contracte. 

 
2. Pel que fa a les obligacions essencials del contracte l’adjudicatari quedarà vinculat 
per l’oferta que hagi presentat i les millores presentades, el compliment de les quals, 
en tots els seus termes tindrà caràcter d’obligació essencial de contracte. 
 
3. Tanmateix és obligació essencial del contracte el compliment del termini de  
lliurament fixat en el present plec de clàusules o en la proposta presentada per 
l’adjudicatari en cas que l’hagi millorat. 
 
4. A banda de l’esmentat als apartats anteriors el contractista està subjecte a les 
obligacions indicades a la clàusula 45 del PCAG.  
 
10. INFRACCIONS I SANCIONS 

 
1. Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament 
de les seves activitats seran sancionats conforme al que disposa aquest plec, 
qualificant-se les infraccions de lleus, greus i  molt greus. 
  
2. Infraccions lleus. Es qualifiquen de lleus les infraccions imputables al contractista 
que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de l’objecte del contracte 
sense incórrer en un incompliment directe de qualsevol de les seves clàusules. En tot 
cas, es consideraran faltes lleus: 
 
a) la desobediència de les ordres donades pels serveis municipals. 
b) tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles de 

l’Ajuntament. 
c) no utilització dels mitjans oferts. 
d) totes les infraccions de les obligacions contingudes en aquest plec que no puguin 

ésser considerades greus o molt greus.  
 
3. Infraccions greus. Es qualifiquen de greus les infraccions imputables al contractista 
que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del objecte 
del contracte incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del 
present PCAP. En tot cas, es consideren faltes greus: 
 
a) la reiteració d'actes que donin lloc a sancions lleus. 
b) la desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals. 
c) L’incompliment de la normativa mediambiental vigent dels béns subministrats. 
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d) L’incompliment de l’oferta que hagi presentat i les millores presentades pel 
material a subministrar. 

e) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi falta molt greu. 

 
4. Infraccions molt greus. Es qualifica de molt greus les següents:  
 
a) L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. 
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que produeixi un perjudici molt greu. 
c) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 

contracte imputable al contractista. 
d) La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

f) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobratori. 

g) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i 
salut en les prestacions. 

h) L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si 
escau. 

i) La reincidència en la comissió de faltes greus. 
 
11. RÈGIM SANCIONADOR 

 
1. Les infraccions seran sancionades conforme a la seva qualificació: 
 
a) les infraccions lleus fins al 3% del pressupost d’adjudicació del contracte. 
b) les infraccions greus, del 3,01% fins el 6% del pressupost d’adjudicació del 

contracte. 
c) les infraccions molt greus, del 6,01% al 10% del pressupost d’adjudicació del 

contracte, llevat que s’acordi la resolució del contracte. 
 
2. L’incompliment de les condicions establertes a la normativa de contractació i a les 
Clàusules Particulars per a la subcontractació podrà donar lloc, en tot cas, a la 
imposició al contractista d’una penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte.  
 
3. Serà competent per a la imposició de la sanció l'Alcalde. En el procediment es 
garantirà l'audiència al contractista. La imposició de sancions o incautació de garantia 
no alliberen el contractista d'indemnitzar l'Ajuntament dels danys i perjudicis que 
ocasioni l'incompliment. 
 
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri.” 

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada, emès per la interventora accidental 
en data 12 d’agost d’enguany, el contingut literal del qual és el següent: 
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INFORME DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA D'UN 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 

 
Objecte del contracte: 
 
El present contracte té per objecte el subministrament i muntatge de mobiliari 
infantil i la obra civil necessària per a les àrees de joc situades a diferents places 
públiques de Canet de Mar, concretament a la Plaça de la Papallona, a la Plaça 
Lledoners, a la Plaça Onze de Setembre i a diferents zones de la platja del municipi, 
per tal de dotar-les adequadament, amb jocs de qualitat i acomplint la normativa 
europea sobre seguretat i instal·lacions de les àrees de joc infantil.  
 
Abast de la Fiscalització: 
 
La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix que “En els termes 
recollits en l’apartat segon de l’article 219 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la 
fiscalització prèvia es limitarà a comprovar els següents extrems: 
 
 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 

naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure. En els casos en 
que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter plurianual es 
comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Per a tot tipus d’expedients hauran d’efectuar-se, a més, les comprovacions 

addicionals que es determinin en les presents bases, podent l’òrgan interventor 
formular les observacions complementàries que consideri convenients, sense 
que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels 
expedients corresponents.” 

 
Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells aspectes que es recullen en l’Acord 
del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, Fiscalització de Requisits Bàsics, en 
tot allò que sigui anàleg a la dimensió de l’Ajuntament. 
 
Aspectes fiscalitzats (Aprovació de la despesa): 
 
a)Existeix crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la naturalesa de 
la despesa i a l’obligació que es proposi contraure? 
 
L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen del present 
contracte estan recollides en la partida núm. 20 15100 60900 del vigent pressupost 
municipal per a l’any 2016 (RC núm. 5190). 
 
b)Les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent? 
 
Donat el pressupost base de licitació del contracte, el qual puja un import de 
66.115,70 € i de conformitat amb la disposició addicional segona TRLCSP, l’òrgan 
competent per efectuar aquesta contractació serà l’alcalde de la corporació, ja que el 
seu import no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol 
cas, la quantitat de 6.000.000 euros, ni es tracta tampoc d’una contractació 
plurianual que superi els anteriors imports. 
 
c)Existeix plec de prescripcions tècniques del subministrament? 
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Existeix un informe de l'arquitecta municipal de data 31 de maig de 2016, i un plec 
administratiu i de prescripcions tècniques. 
 
d)Que existeix plec de clàusules administratives particulars o, en el seu cas, 
document descriptiu, informat pel Servei Jurídic? 
 
Existeix una proposta de plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, i l’informe de la Cap del servei de Secretaria de data 18 de 
juliol de 2016. 
 
e)Quan s’utilitza model de plec de clàusules administratives, verificar que el 
contracte a celebrar és de naturalesa anàloga a l'informat pel Servei Jurídic. 
No s'utilitza un model de plec de clàusules administratives 
 
f)El plec de clàusules administratives particulars o el document descrit estableix, per 
la determinació de l’oferta econòmica més avantatjosa, criteris directament vinculats 
al objecte del contracte; i que quan s’utilitza un únic criteri aquest sigui el del preu 
més baix? 
 
Els plecs que es preveuen aprovar estableixen a la seva clàusula XI els següents 
criteris: 
 
«1. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit 
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (55 %) 
 
a) Oferta econòmica: Fins a 30 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador 

respecte el preu unitari màxim de licitació. El criteri a utilitzar per fer la 
valoració serà el següent: 
 

 Puntuació màxima: 30 punts 
 0 punts si no es presenta baixa 
 Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

 
Puntuació = 
30 . 

[Lic] – [Oferta] 
[Lic]– (Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

 
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 
 
b) Termini de garantia: Fins a 15 punts, atorgant-se la puntuació de la manera 

següent: 
 

 1 punt per cada 2 anys d’ampliació del termini de la fusta fixat a la clàusula 
XII.3 del present plec. 

 1 punt per cada any d’ampliació dels elements estructurals fixat a la clàusula 
XII.3 del present plec. 

 1 punt per cada 5 mesos d’ampliació del termini de la resta dels materials fixat a 
la clàusula XII.3 del present plec. 

 
c) Reducció del termini d’execució: Fins a 10 punts, atorgant-se 5 punts per 

setmana de reducció del termini d’execució 
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Criteris que depenen d’un judici de valor (45 %) 
 
d) Millor compliment de les característiques funcionals: Fins a 15 punts que es 

repartiran proporcionalment entre els següents aspectes a valorar: 
 

 Que la tipologia de joc sigui la prevista (lliscar, escalar, gronxar...) 
 Que el conjunt del lot tingui una estètica unitària (materials, colors, disseny...) 

 
e) Qualitat dels equips oferts: Fins a 20 punts que es repartiran proporcionalment 

entre els següents aspectes a valorar: 
 

 Qualitat dels materials quant a les característiques, diàmetres, seccions i gruixos 
(fusta, corda, acer...)  

 Facilitat de recanvis parcials 
 Tipus de fixació, dimensions i qualitats d’acabat 

 
f) Millor adaptació a l’entorn: Fins a 10 punts. Es valorarà: 
 Que el joc tingui algun lligam amb el nom de l’espai on es situa 
 Que s’adapti estèticament als elements existents que no es retiren 
 Que el joc tingui relació amb els usos de platja pel que fa als lots núm. 4 i 5.» 

 
S’utilitzen diferents criteris de valoració relacionats amb l’objecte del contracte. 
 
g) Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descrit 

preveu, quan procedeixi, que la documentació relativa els criteris la qual 
ponderació depengui d’un judici de valor ha de presentar-se en sobre 
independent del resta de la proposició. 

 
A la clàusula IX es preveu que la documentació relativa els criteris la qual 
ponderació depengui d’un judici de valor ha de presentar-se en sobre 
independent del resta de la proposició. 

 
h) Quan es proposi com procediment d'adjudicació el negociat, comprovar que 

concorren els supòsits previstos a la normativa contractual per utilitzar 
l’esmentat procediment. 

 
No aplicable 

 
i) En el seu cas, que la durada del contracte prevista en el plec de clàusules 

administratives particulars o en el document descriptiu s’ajusta al previst en la 
Llei de contractes. 

 
Es preveu un termini de lliurament del mobiliari infantil objecte del present 
subministrament de 5 setmanes a comptar des de la formalització del contracte. 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan s’hagi instal·lat el 
mobiliari infantil a plena satisfacció de l’Administració. 

 
j) Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, verificar 

que es compleixi algun dels supòsits d’aplicació de l’article 164 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

 
No aplicable. 

 
k) Quan es preveu en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat 

de modificar el contracte en els termes de l'article 106 del Text refós de la Llei 
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de Contractes del Sector Públic, verificar que se expressa el percentatge del 
preu del contracte al que com a màxim pot afectar les modificacions. 

 
No s'estableixen modificacions, tret de les que figuren en la pròpia legislació. 

 
l) Quan es preveu en el plec de clàusules administratives particulars la utilització 

de la subhasta electrònica, verificar que els criteris d’adjudicació a que se 
refereix la mateixa es basen en modificacions referides al preu o requisits 
quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges. 

 
No aplicable. 

 
Conclusions 
 
S’informa favorablement a l’aprovació a la incoació de l’expedient de 
subministrament i muntatge de mobiliari infantil i la obra civil necessària per a les 
àrees de joc situades a diferents places públiques de Canet de Mar.” 
 

Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja 
que el pressupost base de licitació és de 66.115,70 €, IVA exclòs i per tant, no 
supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la 
quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianyal que 
superi els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 743/2015, de 19 de juny, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist el Reial decret legislatiu 3/2011, de 164 de novembre, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i concretament el 
seu article 109.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient 
corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte en els termes que preveu l’article 22 d’aquesta Llei”. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert per al subministrament 
de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i espais públics 
municipals i tenint en compte allò que es disposa al Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP), 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 el TRLCSP i la resta de disposicions legals vigents, es proposa a la 
Junta de Govern Local que prengui els acords següents: 
 
PRIMER.- Incoar expedient per a la contractació del subministrament de 
mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i espais públics 
municipals, essent el pressupost base de licitació del present contracte el 
següent, IVA exclòs: 

 
 Lot 1:Plaça de la Papallona ................  6.032,71 €  
 Lot 2:Plaça Onze de Setembre .......... 20.034,52 € 
 Lot 3:Plaça Lledoners ....................... 11.890,35 € 
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 Lot 4:Plaça Cavaió ........................... 13.320,82 € 
 Lot 5:Platja de Canet ....................... 14.837,30 € 

 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació per al  
subministrament de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents 
places i espais públics municipals, de conformitat amb la memòria valorada 
elaborada pels serveis tècnics municipals, al maig de 2016, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 80.000,00 €. 
 
TERCER.- Que es publiqui el corresponent edicte al DOGC segons allò que 
disposa l’art. 142.1 del TRLCSP. Així mateix la licitació es publicarà al perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. 
 
QUART.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació, el contingut literal del 
qual és el següent: 
 

“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS PER A 
LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE 
MOBILIARI INFANTIL PER A LA REFORMA I/O MILLORA DE DIFERENTS 
PLACES I ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS 
 
I. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I NATURALESA. 
 
1. L’objecte del present Plec és l’establiment de les prescripcions tècniques per a la 
contractació dels treballs de subministrament i muntatge de mobiliari infantil i la obra 
civil necessària per a les àrees de joc situades a diferents places públiques de Canet 
de Mar, concretament a la Plaça de la Papallona, a la Plaça Lledoners, a la Plaça Onze 
de Setembre i a diferents zones de la platja del municipi, per tal de dotar-les 
adequadament, amb jocs de qualitat i acomplint la normativa europea sobre 
seguretat i instal·lacions de les àrees de joc infantil. La seva naturalesa jurídica és la 
d’un contracte administratiu típic de subministrament tal i com ve definit a l’article 
9.1 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 (TRLCSP). 
 
La present contractació es fracciona en els lots següents: 
 
Lot 1: Plaça de la Papallona 
Lot 2: Plaça Lledoners 
Lot 3: Plaça Onze de Setembre 
Lot 4: Platja Cavaió 
Lot 5: Platja de Canet 
 
Els licitadors podran presentar ofertes per a la totalitat dels lots o pels que estimin 
convenients, havent de detallar els preus unitaris de cadascú dels lots al que es 
presenten. 
 
2. Aquest contracte es regirà per aquest plec, pel TRLCSP, pel Reial Decret 
817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, pel Decret llei 3/2016, de 31 de maig, per la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrer de 2014, en tot 
allò que és d’aplicació directa, i en tot allò que no es trobi derogat, pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules 
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administratives generals aplicables als contractes de serveis, aprovat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar i pel document en què es formalitzi el contracte. 
 
3. Formarà part del contracte, ultra el present PCAP, la proposició del licitador que 
resulti adjudicatari, per bé que les millores, variables o alternatives que hagi 
proposat en ella només en formaran part si són admeses expressament en 
l’adjudicació. El procediment d’adjudicació serà l’obert i la tramitació l’ordinària. 
 
4. Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa 
a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de 
publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de contractant al que es tindrà 
accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent: 
www.canetdemar.cat  
 
5. La codificació objecte del contracte, segons el vocabulari comú de contractes 
públics  (CPV) és el 37535200. 
 
II. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a l’Alcalde 
la competència com a òrgan de contractació, ja que el seu import no supera el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €. No obstant, mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, l’alcalde va delegar la competència per a la 
contractació dels procediments oberts en la Junta de Govern Local. L’adreça d’aquest 
òrgan és carrer Ample, 11 de Canet de Mar (08360), mentre que l’URL és 
www.canetdemar.cat. 
 
III. TERMINI DE LLIURAMENT 
 
El mobiliari objecte del present subministrament haurà d’estar correctament instal·lat 
en el termini de 5 setmanes a comptar des de la data de formalització del contracte. 
 
IV. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
1. El pressupost base de licitació del present contracte serà el que consta a 
continuació, IVA exclòs: 
 
Lot 1: Plaça de la Papallona: 6.032,71 € 
Lot 2: Plaça Onze de Setembre: 20.034,52 €  
Lot 3: Plaça Lledoners: 11.890,35 € 
Lot 4: Platja Cavaió:  13.320,82 € 
Lot 5: Platja de Canet: 14.837,30 € 
 
2. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, 
no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Generals aplicable (en 
endavant PCAG), així com tots els conceptes associats del subministrament 
(transport, lliurament, muntatge, impostos i demés que comporti el subministrament 
objecte del present contracte). 
 
3. 3. L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen del 
present contracte estan recollides en la partida núm. 20 15100 60900 del vigent 
pressupost municipal per a l’any 2016. L’Ajuntament consignarà en el pressupost de 
cada exercici econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu 
preu. Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 
174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a 
exercicis posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
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4. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament i a tots el efectes 
l’IVA que haurà de suportar l’Administració i els altres tributs o impostos que els 
siguin d'aplicació segons les disposicions vigents. L’IVA, en tot cas, s’indicarà com a 
partida independent. 
 
V. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del present contracte tenint en compte el que disposa l’art. 88 
TRLCSP segons el qual cal incloure el valor total del contracte sense IVA, incloent 
pròrrogues i import màxim al que puguin arribar les modificacions del contracte 
previstes al present plec, és de 66.115,70 €. 
 
VI. FORMA DE PAGAMENT I REVISIÓ DE PREUS 
 
1. El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura legalment emesa i 
conformada pel tècnic competent, una vegada formalitzada l’acta de recepció del lot. 
En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes 
existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament 
es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de 
Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat del 
contracte. No obstant, en cas que la factura es presenti amb posterioritat a la data 
de l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies començarà a comptar des de 
l’entrada de la factura al registre de l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de 
demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
2. De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la 
factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu 
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui 
correspongui al tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de 
l’entrega efectiva del subministrament. 

 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents extrems 
previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada. 
 

a) Que l’òrgan de contractació és l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de 
Mar.  

b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 
pública és la Intervenció municipal. 

c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número de referència comptable (RC). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que 

permeti identificar l’objecte del contracte 
 
3. En cas que es faci ús de la factura electrònica, la disposició addicional 3ª de 
l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i 
tècnics del registre comptable de factures, estableix que les factures que 
s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que participin en la 
tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats administratives 
comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
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Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 
Ajuntament de Canet 
de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 
 Punt d’entrada FACE (https://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
4. Els contractistes amb dret de cobrament davant l’Administració poden transmetre’l 
en els termes de l’article 218 TRLCSP. 
 
5. Donada la naturalesa del present contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
VII. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
1. D’acord amb el que disposa l’article 52 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contracte del sector públic, 
l’Ajuntament designarà un responsable del contracte que en supervisarà la seva 
execució, adoptarà decisions i dictarà les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament. 
 
2. Les funcions del responsable del contracte seran les següents: 
 
 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
 Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes i condicions contractuals. 
 Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada. 
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
 Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
 Recepcionar el subministrament objecte del contracte. 

 
VIII. CAPACITAT PER CONTRACTAR.  
 
1. Estan capacitades per poder contractar amb l’Ajuntament les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin la 
solvència econòmica, financera i tècnica en els termes dels articles 74 a 82 TRLCSP i 
no incorrin en cap de les prohibicions per contractar de l’article 60 TRLCSP. També 
poden presentar propostes les unions temporals d'empreses de conformitat amb 
l'article 59 TRLCSP. Cada empresa de les que compon l'agrupació ha d'acreditar la 
capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la 
presentació de la documentació ressenyada a les clàusules següents del present plec; 
en aquest cas hauran d’indicar, en un document privat, el nom i les circumstàncies 
de les empreses participants, la proporció de cada una d'elles i la persona o entitat 
que, durant la vigència del contracte els representarà de cara a l’Administració i que 
assumeixen el compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (article 24 
del RGLCAP). Aquest document haurà d'estar signat pels representants de cada una 
de les empreses components de la Unió. 
 
2. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:  
 
a) La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant 
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals 
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constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si 
escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que 
es tracti.  
 
b) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats 
membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d'acord 
amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una 
declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, 
d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.  
 
c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent 
d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit de la qual 
territorial radiqui el domicili de l'empresa. [De conformitat amb l'article 55.1 del 
TRLCSP, no serà necessària la presentació de l'informe sobre reciprocitat en relació 
amb l'empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació pública de 
l'Organització Mundial del Comerç].  
 
3. L'activitat del licitador ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, 
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar 
d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. 
 
4. La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense 
condicions de les clàusules d'aquest PCAP i la declaració responsable que reuneix 
totes les condicions exigides per contractar amb l'Administració. 
 
IX. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
1. Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i, en els termes de 
l’article 145.3 TRLCSP, no es podrà subscriure cap proposta en nom d’una unió 
temporal d’empresaris si ja s’ha presentat individualment o si es forma part d’una 
altra unió temporal que concorri a la licitació. L’incompliment d’aquest principi donarà 
lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi presentat. 
 
2. Els licitadors hauran de presentar la documentació per prendre part en la licitació, 
al registre general de l’Ajuntament de Canet de Mar, de dilluns a divendres de les 9 a 
les 14 hores, durant el termini de 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació al DOGC. Si el termini de presentació de 
proposicions s’escau en dissabte o dia festiu, s’ajornarà fins al primer dia hàbil 
següent. Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar.  
 
3. Quan les propostes s’enviïn per correu el proponent haurà de justificar, amb el 
resguard corresponent, la data de lliurament a l'oficina de correus i comunicar a 
l’òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o 
correu electrònic el mateix dia. En cas contrari no s’admetrà la proposta si l’òrgan de 
contractació la rep després de la data de finalització del termini de presentació de 
proposicions. Fins i tot així, si transcorreguts 10 dies naturals des del termini de 
presentació de proposicions no s’hagués rebut encara  la proposta, aquesta no serà 
admesa, d’acord amb l’article 80 RGLCAP.   
 
4. La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en qualsevol de les 
llengües cooficials de Catalunya, haurà d’anar degudament signada pel licitador, amb 
indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax, ser original o còpia 
degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres tancats, i amb 
indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax. A més a més, en 
cada un dels sobres s’hi indicarà el títol del procediment i el nom de l’empresa 
licitadora, o de les empreses licitadores en cas d’UTE. 
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Dins de cada sobre s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en 
ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació: 
 
5. Sobre A. Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del 
subministrament de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i 
espais públics municipals, lots ......., presentada per ...……......." En aquest sobre s’hi 
hauran d'incloure necessàriament els següents documents acreditatius: 
 
5.1. Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La documentació que acrediti la 
personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el 
licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del 
seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder 
notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o 
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat  i/o aquella en què consti el darrer 
objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del 
contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans 
assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada 
inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, 
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar 
la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 
TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que 
s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
(endavant, RGLCAP). 
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de 
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 TRLCSP. 
 
5.2. Capacitat per a contractar.- Declaració responsable d’acord amb el model 
següent: 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, 
(o en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de 
protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm..........), declara responsablement que les facultats de 
representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació); 
que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de 
les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 84 
TRLCSP; i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritzo 
l’Ajuntament de Canet de Mar perquè pugui obtenir directament, davant de les 
Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de l'empresa licitadora. 
 

 SI   NO 
 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 

 
Tampoc hauran d’estar incursos en prohibició de contractar quan es procedeixi a 
l’adjudicació del contracte ni posteriorment, durant tota la seva vigència. La 
prohibició per contractar sobrevinguda es considerarà un incompliment d’obligacions 
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contractuals essencials i donarà lloc a la resolució del contracte per causa imputable 
al contractista, en els termes de l’article 223.f) TRLCSP.  
 
La prova del que s’ha afirmat en la declaració responsable es podrà fer per qualsevol 
dels mitjans assenyalats a l'article 73.1 del TRLCSP. Els licitadors que hagin 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, hauran d'acreditar, en el seu cas, 
en el termini de 10 dies hàbils comptats des del següent a aquell en el que hagin 
rebut el requeriment, les circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns 
expedits per l’òrgan competent.  
 
5.3. Criteris de preferència.- En el seu cas, declaració responsable de disposar en la 
plantilla d’un número de treballadors amb discapacitat superior al 2%. 
 
5.4. Adreça de correu electrònic.- En el seu cas, els licitadors hauran de fer constar 
l’adreça de correu electrònic que, de conformitat amb el que disposa l’article 28 de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
determinen com a adreça preferent per a la pràctica de notificacions.  
 
5.5. Solvència econòmica o financera.-  Es podrà acreditar per un o varis dels mitjans 
següents: 
 

- Declaració sobre el volum global anual de negocis referits a l’àmbit del 
contracte,  per un import igual o superior a l’establert reglamentàriament, com 
a màxim dels tres darrers exercicis disponibles. 

 
- Declaracions d’entitats financeres o justificants de l’existència d’una assegurança 

d’indemnització o riscos professionals, per un import igual o superior a 
l’establert reglamentàriament. 

 
També podrà realitzar-se mitjançant certificació de la inscripció en el Registre Oficial 
de Licitadors i Empreses Classificades. 
 
5.6. Solvència tècnica o professional.- Es podrà acreditar per un o varis dels mitjans 
següents: 
 
- Una relació dels principals treballs realitzats al llarg dels últims 5 anys en l’àmbit 

d’execució de parcs infantils, que inclogui import, data i destinatari, públic o 
privat, dels mateixos. Quan el destinatari és una entitat del sector públic, 
s’acreditarà mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent. Quan 
el destinatari és un comprador privat, s’acreditarà mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l'empresari. 

 
- Una declaració que indiqui els tècnics que disposa l’empresa per a l’execució de 

les obres, especialment els responsables del control de qualitat. 
 
- Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu 

de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del 
contracte.  

 
També podrà realitzar-se mitjançant certificació de la inscripció en el Registre Oficial 
de Licitadors i Empreses Classificades. 
 
5.7. En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de 
presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes establerts 
en l’article 42 del Codi de Comerç.  
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5.8. En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, 
hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels 
noms i circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris.  
 
5.9. Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de 
renúncia del fur que els podés correspondre i de sotmetre’s a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències que de 
manera directa o indirecta es podessin produir per raó del contracte. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 146.4 del TRLCSP, tota la documentació a 
incloure en el sobre A podrà substituir-se per una declaració responsable que haurà 
d’ajustar-se al model següent: 
 

“En/Na _________________________, amb domicili als efectes de notificacions 
a _____________, c/ ____________________, núm. ___, amb DNI núm. 
_________, en representació de  ___________________, amb NIF núm. 
___________, als efectes de la seva participació en la licitació del procediment 
obert, varis criteris d’adjudicació, per a la contractació del subministrament de 
mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i espais públics 
municipals, 
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del subministrament de 
mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i espais públics 
municipals. 
 
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l’apartat primer 
de l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per ser 
adjudicatari del contracte de subministrament de mobiliari infantil per a la 
reforma i/o millora de diferents places i espais públics municipals, en concret: 
 
− Que disposa de personalitat jurídica i, si escau, representació. 
− Que l’empresa disposa dels requisits de solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional. 
− Que no està incurs en cap de les prohibicions per contractar que preveu 

l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i està al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents. 

− Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin 
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger 
que pugui correspondre al licitador. (En el cas d’empreses estrangeres). 

− Que l’adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és 
__________________________. 

 
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a 
què es fa referència a l’apartat segon d’aquesta declaració, en el cas que se’l 
proposi com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què se’l 
requereixi a aquest efecte.     
 
I perquè així hi consti, signo aquesta declaració. 
 
____________, ___ de/d’ ________ de 201_. 
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En aquest cas, el licitador a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació, haurà 
d’acreditar davant l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte la 
possessió i validesa dels documents exigits. 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la 
documentació referida, a excepció de la solvència financera i econòmica i professional 
o tècnica específica, si s’escau, si no consta en el Registre de Licitadors, sempre i 
quan aportin la diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat; 
així com la declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència 
d’inscripció no han experimentat cap variació. 
 
La prova del afirmat en la declaració responsable es podrà fer per qualsevol dels 
mitjans assenyalats a l'article 73.1 del TRLCSP. El licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, haurà d'acreditar, en el termini de 5 dies hàbils 
comptats des del següent a aquell en el que hagin rebut el requeriment, les 
circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns expedits per l’òrgan 
competent.  
 
6. Sobre B. Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris 
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor, per a la contractació del 
subministrament de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i 
espais públics municipals, lots ......., presentada per ...……......." i haurà d’incloure la 
documentació següent: 
 
- Una memòria descriptiva de l'oferta, amb diverses imatges de cada element de 

mobiliari que es licita i un quadre de característiques tècniques de cada element. 
 
- Opcionalment, si s’escau, projecte de proposta que compleixi amb els 

requeriments de la clàusula XVII del present Plec. 
 
- Opcionalment, es poden afegir els arguments que es considerin oportuns sobre 

l'adequació dels elements proposats a l'estètica de l'entorn, als efectes de 
l'aplicació dels criteris de valoració. 

 
També s’inclourà en aquest sobre tota aquella documentació que sigui susceptible de 
valoració mitjançant un judici de valor segons la clàusula XI del present PCAP. 
 

ADVERTÈNCIA 
La documentació que contenen els sobres precedents (A i B) no pot incloure 
cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C relatiu a la 
proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de 
forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de 
la licitació. 
 
7. Sobre C. Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa 
als criteris avaluables de forma automàtica, per a la contractació del 
subministrament de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i 
espais públics municipals, lots ....., presentada per...……......."  i haurà de contenir 
l’oferta econòmica que s’haurà d’ajustar al model següent: 
 

"En/Na.............................. amb domicili a ............ carrer............. núm. 
.........., amb DNI núm. ........... major d'edat, en nom propi (o en representació 
de l'empresa .................. amb domicili a ......................... carrer .................. 
núm. ........ i fax núm. .............), una vegada assabentat/da de les condicions 
exigides per optar a l'adjudicació del procediment obert per a la contractació del 
subministrament de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents 
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places i espais públics municipals, declara sota la seva responsabilitat que es 
compromet a assumir el compliment del present contracte amb els preus següents 
IVA exclòs: 
 
Lot 1: Plaça de la Papallona 
 
................. €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de ................ 
 
Que el termini de garantia ofert és de  ............. 
 
Que el termini d’execució del contracte ofert és de  ........ setmanes. 
 
Lot 2: Plaça Lledoners 
 
................. €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de ................ 
 
Que el termini de garantia ofert és de  ............. 
 
Que el termini d’execució del contracte ofert és de  ........ setmanes. 
 
Lot 3: Plaça Onze de Setembre 
 
................. €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de ................ 
 
Que el termini de garantia ofert és de  ............. 
 
Que el termini d’execució del contracte ofert és de  ........ setmanes. 
 
Lot 4: Platja Cavaió 
 
................. €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de ................ 
 
Que el termini de garantia ofert és de  ............. 
 
Que el termini d’execució del contracte ofert és de  ........ setmanes. 
 
Lot 5: Platja de Canet 
 
................. €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de ................ 
 
Que el termini de garantia ofert és de  ............. 
 
Que el termini d’execució del contracte ofert és de  ........ setmanes. 
 
Lloc, data, signatura i segell.” 

 
8. Devolució de la documentació. Una vegada adjudicat el contracte i 
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. 
 
X. MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA I QUALIFICACIÓ  
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1. La mesa de contractació, presidida per l'alcaldessa o regidor/a en qui delegui, 
s’integrarà per tres vocals, entre els quals han de figurar necessàriament la secretària i 
l’interventor municipals. Actuarà com a secretària, la funcionària responsable del 
negociat de contractació. 
 
2. Als efectes de qualificació de documents administratius, així com l’obertura dels 
sobres B,  la mesa es reunirà en una acte intern a la sala de juntes de l’Ajuntament 
de Canet de Mar el dia següent hàbil al de l’acabament del període de presentació de 
proposicions. Si el dia assenyalat s’escaigués en dissabte, es traslladaria al primer 
dia hàbil següent. El president ordenarà l’obertura dels sobres A i B, del que se 
n’aixecarà la corresponent acta per la secretària de la mesa.  
 
3. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació dels 
sobres A presentats pels licitador, els concedirà un termini de tres dies hàbils per 
corregir-les o esmenar-les davant la pròpia mesa de contractació; la concessió 
d’aquest termini, així com la concreció dels defectes o omissions esmenables, es 
comunicarà: 
 

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

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

de Secretaria durant tot el termini d’esmena;  
 

c. al licitador interessat, per fax, si aquest constés en la seva proposició. 
 
La mesa traslladarà els sobres B al tècnic corresponent per a la seva valoració i el 3r 
dia hàbil següent al de l’obertura dels sobres A, es reunirà de nou en acte intern, per 
tal d’atorgar l’oportuna puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici 
de valor. Si el dia assenyalat s’escaigués en dissabte, es traslladaria al primer dia 
hàbil següent. 
 
4. A les 12 hores del mateix dia, la Mesa es reunirà en acte públic, en el que es 
donarà vista de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor, així com de 
l’informe tècnic de valoració. Seguidament es procedirà a l’obertura dels sobres C, en 
els que s’inclouen la documentació susceptible de valoració de forma automàtica. 
 
XI. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES. 
 
1. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit 
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (55 %) 
 

a) Oferta econòmica: Fins a 30 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador respecte 
el preu unitari màxim de licitació. El criteri a utilitzar per fer la valoració serà el següent: 

 
 Puntuació màxima: 30 punts 
 0 punts si no es presenta baixa 
 Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

 
   

      BSoBaixabaixmésportLic
OfertaLicPuntuació

:__Im
30




                     

          
[Lic] : Preu unitari de licitació         
[Baixa] : Oferta més baixa 
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[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 
 

b) Termini de garantia: Fins a 15 punts, atorgant-se la puntuació de la manera següent: 
 

 1 punt per cada 2 anys d’ampliació del termini de la fusta fixat a la clàusula 
XII.3 del present plec. 

 1 punt per cada any d’ampliació dels elements estructurals fixat a la clàusula 
XII.3 del present plec. 

 1 punt per cada 5 mesos d’ampliació del termini de la resta dels materials 
fixat a la clàusula XII.3 del present plec. 

 
c) Reducció del termini d’execució: Fins a 10 punts, atorgant-se 5 punts per setmana de 
reducció del termini d’execució 

 
Criteris que depenen d’un judici de valor (45 %) 
 

a) Millor compliment de les característiques funcionals: Fins a 15 punts que es repartiran 
proporcionalment entre els següents aspectes a valorar: 
 

 Que la tipologia de joc sigui la prevista (lliscar, escalar, gronxar...) 
 Que el conjunt del lot tingui una estètica unitària (materials, colors, 

disseny...)  
 

b) Qualitat dels equips oferts: Fins a 20 punts que es repartiran proporcionalment entre 
els següents aspectes a valorar: 
 

 Qualitat dels materials quant a les característiques, diàmetres, seccions i 
gruixos (fusta, corda, acer...)  

 Facilitat de recanvis parcials 
 Tipus de fixació, dimensions i qualitats d’acabat 

 
c) Millor adaptació a l’entorn: Fins a 10 punts. Es valorarà: 
 

 Que el joc tingui algun lligam amb el nom de l’espai on es situa 
 Que s’adapti estèticament als elements existents que no es retiren 
 Que el joc tingui relació amb els usos de platja pel que fa als lots núm. 4 i 5. 

 
XII. GARANTIA DEFINITIVA 
 
1. La garantia definitiva, que constituirà obligatòriament l’adjudicatari, ascendirà al 5% 
de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, i es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o 
privats, mitjançant aval bancari o assegurança de caució, tot això amb les condicions i 
requisits establerts als articles 95 i 96 TRLCSP. 
 
2. En el supòsit d'adjudicació a un empresari la proposició del qual hagués incorregut 
inicialment en presumpció de temeritat, l'òrgan de contractació exigirà al contractista 
la constitució d'una garantia complementària del 5 per 100 de l'import d'adjudicació, 
exclòs l’IVA, de manera que la garantia definitiva total a ingressar serà del 10 per 
cent del preu del contracte (art. 95.2 TRLCSP). 
 
3. En els termes de l’article 222.2 TRLCSP es fixen els següents terminis de garantia a 
comptar de la data de conformitat:  
 
- Equips de joc infantil:  

 
 10 anys per a tot el material HPL i per a tota la fusta. 
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 5 anys per als elements estructurals. 
 25 mesos per a la resta de materials. 

 
-  Garantia de disponibilitat de peces originals per a la reparació o manteniment 

dels equips de joc infantil durant 10 anys des de la instal·lació. 
 
Transcorreguts els anteriors terminis sense objeccions per part de l’Administració, 
quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de conformitat es 
subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la total realització de l’objecte del 
contracte 
 
4. En els termes de l’article 102.2 TRLCSP, una vegada aprovada la liquidació del 
contracte i transcorregut el termini de garantia, si no fossin exigibles responsabilitats, 
es retornarà la garantia definitiva o es  cancel·larà l’aval o assegurança de caució, a 
petició de l’interessat.  
 
XIII. ADJUDICACIÓ  
 
1. A la vista de la proposta de la Mesa, l’òrgan de contractació requerirà al licitador 
que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal que, en el termini 
de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en el que s’hagués rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi 
l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’això, llevat que els 
dits documents constin actualitzats al Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat. En el mateix termini de 10 dies 
hàbils haurà d’acreditar que disposa efectivament dels mitjans  que s’hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 
TRLCSP. Els corresponents certificats podran ser emesos per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics. 
  
2. En cas que no es complimentés adequadament el requeriment assenyalat a 
l’apartat anterior, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se, 
en el seu cas, a recaptar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en 
què haguessin quedat classificades les ofertes. 
 
3. Pel que fa a les proposicions desproporcionades o anormals, s'estarà als criteris 
establerts per a les subhastes en l’article 85 RGLCAP. La valoració de les propostes 
formulades per diferents empreses les quals pertanyin a un mateix grup es realitzarà 
de conformitat amb allò previst a l’article 86 del RGLCAP. 
 
4. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte dins dels 5 dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació, en resolució motivada que es 
notificarà a tots els licitadors convidats que haguessin presentat oferta i es publicarà 
al perfil de contractant. En tot cas, a la notificació i al perfil de contractant s’indicarà 
el termini en què s’hagi de procedir a la seva formalització conforme a l’article 156.3 
TRLCSP.  
 
5. La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de 
la seva recepció pel destinatari. En particular, es podrà efectuar per correu electrònic 
a l’adreça que els licitadors o candidats haguessin designat al presentar les seves 
proposicions, en els termes establerts a l’article 28 de la llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
6. L’adjudicació, que s’haurà de dur a terme en el termini màxim d’un mes des de 
l’obertura de les ofertes, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte.  
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7. En cas que el contracte es declari desert, i per al cas que no existissin altres 
licitadors, serà possible efectuar una nova adjudicació a una empresa no consultada, 
prèvia declaració de la imperiosa urgència.  
 
XIV. RENÚNCIA O DESESTIMENT. 
 
L’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades, podrà 
renunciar a celebrar un contracte abans de l’adjudicació. També podrà desistir de 
l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
XV. FORMALITZACIÓ. 
  
1. La formalització del contracte es durà a terme, no més tard dels 5 dies a comptar 
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, en la forma prevista a l’article 
151.4 TRLCSP, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol 
registre públic.  
 
2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte 
dins del termini indicat, l’Administració podrà acordar la incautació sobre la garantia 
definitiva de l’import de la garantia provisional que, en el seu cas, hagués exigit. 
 
3. En cas que les causes de la no formalització fossin imputables a l’administració, 
s’indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués 
ocasionar. 
 
4. La formalització del contracte es publicarà al DOGC i al perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació indicant, com a mínim, les mateixes dades esmentades a 
l’anunci d’adjudicació. 
 
5. En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
XVI. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
1. D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
2. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència.  
 
3. De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà 
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a 
confidencial. 
 
4. En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
 
XVII. CONTINGUT I CONDICIONS DELS TREBALLS 
 
1. Els treballs a prestar són els següents: 
 
- Subministrament dels elements que consten a la memòria valorada de l’Annex 1 

del present Plec, ajustats en quan a les característiques i especificacions 
tècniques indicades. 
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- Instal·lació dels elements referits a l’apartat precedent, d’acord amb els plànols 
de disseny que consta la memòria valorada de l’Annex 1 del present Plec, o 
segons proposta equivalent o més adequada que tingui en compte i/o avaluï els 
criteris següents: 

 
 Distribució agregada d’equips adreçats a les mateixes franges d’edat 

d’infants. 
 Proximitat dels jocs, mantenint les distàncies de seguretat, per tal de 

permetre el joc compartit entre infants. 
 Funcionalitat d’ús i estètica del disseny conjunt de les diferents àrees de joc, 

tenint en compte també la seva integració en l’entorn i els seus usos. 
 Optimització d’aspectes perceptius positius des de la perspectiva dels infants 

usuaris i dels acompanyants, pel que fa a estètica i qualitat ambiental dels 
espais (visuals, incidència de soroll de l’entorn, seguretat, etc.). 

 
- Obra civil i muntatge dels elements referits, d’acord amb les especificacions que 

consten a la memòria valorada de l’Annex 1 del present Plec. 
 
- Certificació final de l’àrea de joc respecte del compliment de les normes UNE-EN 

1177, UNE-EN 1176, UNE 172001:2004 IN emesa per entitat acreditada. 
 
XVIII. CRITERIS BÀSICS PER AL SUBMINISTRAMENT 
 
1. Cadascun dels equips de jocs infantils objecte de subministrament disposarà de 
certificació individual d’acompliment de la norma UNE-EN 1176, en els seus apartats 
que hi siguin d’aplicació, emesa per entitat acreditada. A aquests efectes, caldrà 
l’aportació dels corresponents certificats individualitzats per a cada equip ofert, 
conforme a la denominació o codificació del fabricant, sense que sigui vàlida 
l’aportació de certificats de caràcter general. 
 
2. Totes les places tindran el seu panell informatiu, amb identificació dels jocs i edat 
recomanada d’ús. Aquest panell serà fabricat amb materials resistents. 
 
3. Tots els jocs hauran d’estar calculats per suportar els esforços i sol·licitacions 
mecàniques degudes al seu ús normal durant el seu temps de vida útil. S’haurà de 
tenir en compte l’eventual utilització dels jocs per part de persones d’edat superior a 
la prevista pel fabricant. 
 
4. La instal·lació i muntatge dels equips de joc infantil objecte del present Plec es 
realitzarà per personal convenient qualificat/especialitzat i acomplint les 
determinacions de les normes UNE-EN 1176 i UNE-EN 1177 i d’altra normativa que 
resulti d’aplicació. 
 
5. L’adjudicatari serà responsable de les possibles fallides que es puguin produir per 
col·lapse de les peces que composen el joc, sempre que aquestes fallides siguin 
degudes a errors de càlculs mecànics d’estabilitat i solidesa dels elements. 
 
6. Totes les marques, llicències i/o tipus que consten a les partides del pressupost i 
als plànols, s’entendran acompanyades de la referència o equivalent, en el sentit 
indicat a l’article 117.8 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic. En tot cas serviran 
com a definició quant a característiques, materials, qualitat, disseny, prestacions i 
garantia dels elements emprats, i sempre amb l’aprovació explícita dels Serveis 
Tècnics Municipals. 
 
7. Per al lliurament dels elements descrits a l’Annex 1 d’aquest Plec, serà 
indispensable que l’empresa adjudicatària realitzi un estudi previ de l’àmbit 
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d’implantació per tal d’ajustar-se a les característiques geomètriques i constructives 
de la zona i establir les millors condicions de transport, recepció, manipulació i 
muntatge del material, d’acord amb la configuració de la via pública. 
 
8. Fins al moment de l’entrega i recepció definitiva per part de l’Ajuntament, 
l’empresa adjudicatària serà responsable de garantir i assegurar les condicions 
correctes d’emmagatzematge i conservació de tot el material. 
 
9. L’empresa adjudicatària haurà de tenir cura en tot moment de l’entorn on 
s’efectuarà el subministrament per tal de no ocasionar cap desperfecte a la zona i, en 
cas que es produís qualsevol incidència, l’hauria de notificar de manera explicita i 
immediata als Serveis Tècnics Municipals. 
 
10. L’empresa adjudicatària serà responsable de tot el material d’embalatge, i 
assumirà l’obligació de retirar correctament els residus i deixalles, mantenint la zona 
neta. 
 
11. L’empresa adjudicatària haurà d’identificar davant l’Ajuntament, a tots els 
treballadors que intervinguin en la realització dels treballs. 
 
12. Les dates de lliurament i de muntatge es concretaran conjuntament amb els 
Serveis Tècnics municipals. 
 
13. Tot el subministrament dels elements s’entendrà amb instal·lació inclosa, 
comprenent la part d’obra civil necessària per a l’excavació de la fonamentació i el 
reblert de la mateixa, així com de tots els elements i petit material necessari per a la 
seva correcta instal·lació i ús. 
 
XIX. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
 
1. El contractista resta obligat: 
 
a) al compliment de la normativa i les disposicions aplicables en matèria fiscal i 

tributària, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. 
 
b) A 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. 

 
c) 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. 

 
d) Al lliurament del subministrament en les condicions fixades en el present plec de 

clàusules i en la proposta per ell presentada. 
 
e) A no subcontractar el subministrament objecte del present contracte sense 

autorització expressa de l’Ajuntament. 
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f) A fer-se responsable del compliment de les obligacions relatives a la propietat 
industrial i comercial, i haurà d’obtenir les cessió, permisos i autoritzacions 
necessàries dels titulars de models, patents i marques. 

 
g) Satisfer l’import dels anuncis de la convocatòria de licitació, fins a un màxim de 

1.000 €. 
 
h) La resta d’obligacions que es dedueixin dels documents integrants del contracte. 

 
2. Pel que fa a les obligacions essencials del contracte l’adjudicatari quedarà vinculat 
per l’oferta que hagi presentat i les millores presentades, el compliment de les quals, 
en tots els seus termes tindrà caràcter d’obligació essencial de contracte. 
 
3. Tanmateix és obligació essencial del contracte el compliment del termini de  
lliurament fixat en el present plec de clàusules o en la proposta presentada per 
l’adjudicatari en cas que l’hagi millorat. 
 
4. A banda de l’esmentat als apartats anteriors el contractista està subjecte a les 
obligacions indicades a la clàusula 45 del PCAG.  
 
XX. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
1. Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament 
de les seves activitats seran sancionats conforme al que disposa aquest plec, 
qualificant-se les infraccions de lleus, greus i  molt greus. 
  
2. Infraccions lleus. Es qualifiquen de lleus les infraccions imputables al contractista 
que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de l’objecte del contracte 
sense incórrer en un incompliment directe de qualsevol de les seves clàusules. En tot 
cas, es consideraran faltes lleus: 
 
a) la desobediència de les ordres donades pels serveis municipals. 
b) tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles de 

l’Ajuntament. 
c) no utilització dels mitjans oferts. 
d) totes les infraccions de les obligacions contingudes en aquest plec que no puguin 

ésser considerades greus o molt greus.  
 
3. Infraccions greus. Es qualifiquen de greus les infraccions imputables al contractista 
que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del objecte 
del contracte incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del 
present PCAP. En tot cas, es consideren faltes greus: 
 
a) la reiteració d'actes que donin lloc a sancions lleus. 
b) la desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals. 
c) L’incompliment de la normativa mediambiental vigent dels béns subministrats. 
d) L’incompliment de l’oferta que hagi presentat i les millores presentades pel 

material a subministrar. 
e) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixi falta molt greu. 
 
4. Infraccions molt greus. Es qualifica de molt greus les següents:  
 
a) L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. 
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que produeixi un perjudici molt greu. 
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c) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte imputable al contractista. 

d) La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, 
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

f) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobratori. 

g) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i 
salut en les prestacions. 

h) L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si 
escau. 

i) La reincidència en la comissió de faltes greus. 
 
XXI. RÈGIM SANCIONADOR 
 
1. Les infraccions seran sancionades conforme a la seva qualificació: 
 
a) les infraccions lleus fins al 3% del pressupost d’adjudicació del contracte. 
b) les infraccions greus, del 3,01% fins el 6% del pressupost d’adjudicació del 

contracte. 
c) les infraccions molt greus, del 6,01% al 10% del pressupost d’adjudicació del 

contracte, llevat que s’acordi la resolució del contracte. 
 
2. L’incompliment de les condicions establertes a la normativa de contractació i a les 
Clàusules Particulars per a la subcontractació podrà donar lloc, en tot cas, a la 
imposició al contractista d’una penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte.  
 
3. Serà competent per a la imposició de la sanció l'Alcalde. En el procediment es 
garantirà l'audiència al contractista. La imposició de sancions o incautació de garantia 
no alliberen el contractista d'indemnitzar l'Ajuntament dels danys i perjudicis que 
ocasioni l'incompliment. 
 
XXII. PENALITATS PER DEMORA 
 
1. Quan el contractista, per causes imputables a ell, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini de lliurament, l’Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats 
diàries en la proporció prevista a l’article 212.4 del TRLCSP. 
 
2. Cada cop que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del 
mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves 
penalitats. 
 
3. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incomplet 
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà 
optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats 
establertes anteriorment. 
 
4. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, que serà 
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats 
que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o 
sobre la garantia que s’hagués constituït, quan no poguessin deduir-se de les 
esmentades certificacions. 
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XXIII. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
1. De conformitat amb allò que disposa l’article 219 del TRLCSP, aquest contracte 
només es podrà modificar per raons d’interès públic en els casos i en la forma 
previstos al Títol V del Llibre I, i de conformitat amb el procediment regulat a l’article 
211 del TRLCSP, ajustant-se, en tot cas, al que estableixen les directives 
comunitàries. 
 
2. En aplicació d’allò que disposa la disposició transitòria onzena de la Llei 5/2012, de 
20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics, aquest contracte també es podrà 
modificar amb motiu de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin. 
 
XXIV. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 
 
1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, sense perjudici 
del tràmit obligatori d’audiència del contractista i, en el seu cas, de la intervenció 
preceptiva de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
2. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan competent i els seus 
acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via 
administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu de conformitat 
amb allò previst a la legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els 
interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 117 
de la llei 30/1992, del Règim Jurídic de les administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
XXV. EXECUTIVITAT. 
 
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives 
d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius, sense 
perjudici de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora quan aquesta fos 
exigible en dret. 
 
XXVI. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Per la suspensió del contracte s’estarà a allò previst en els articles 220, 308 del 
TRLCSP i les normes de desenvolupament. Si l’Ajuntament acorda una suspensió dels 
treballs haurà d’aixecar una acta de suspensió en la qual es consignaran les 
circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en l’execució. 
 
XXVII. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi fet, d’acord amb els seus 
termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. Per a la seva 
constatació es durà a terme un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins 
del mes següent a la realització de l’objecte del contracte. 
 
XXVIII. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 299 
del TRLCSP, les següents: 
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- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als 
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament de 
Canet de Mar puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 

 
- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que 

disposa la clàusula XXII, referida a les penalitzacions.  
 
La resolució s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del 
contractista. 
 
2. Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es determinen 
als articles 225 i 300 del TRLCSP. 
 
3. Quan el contracte es resol per culpa de l’adjudicatari aquest haurà d’indemnitzar a 
l’Administració els danys i perjudicis ocasionats. Aquesta indemnització es farà 
efectiva, en primer lloc, sobre la garantia que, en el seu cas, s’hagi constituït, la qual 
s’incautarà, sens perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en 
la part que excedeixi de l’import de la garantia incautada. 
 
XXIX. LLENGUA 
 
1. En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística, el contractista haurà d'emprar el català en tots els documents que generi, 
rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una 
relació directa amb l'execució de les prestacions objecte del contracte.  
 
2. L'incompliment de l’obligació anterior donarà lloc a les actuacions administratives 
pertinents i podrà ser causa de resolució del contracte.  
 
XXX. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
1. D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que es 
facilitin per a la participació en aquest procediment de contractació s’incorporaran a 
un fitxer anomenat “Registre de licitadors”, essent el responsable l’Ajuntament de 
Canet de Mar, carrer Ample, núm. 11 (08360) Canet de Mar; on es podran exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, dirigint la sol·licitud 
signada per escrit junt amb una fotocòpia del DNI o equivalent. 
 
2. La finalitat de l’esmentat fitxer és la de relacionar les dades de les persones 
físiques i dels representants de les persones jurídiques que s’hagin presentat en 
procediments de contractació promoguts per l’Ajuntament de Canet de Mar, essent 
els seus destinataris totes les persones que participin en processos de licitació o 
presentin d’honoraris a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
3. Mitjançant la participació en aquest procediment, els titulars de les dades 
personals facilitades consenten expressament el tractament de les mateixes amb la 
finalitat de dur a terme la tramitació d’aquest procediment de contractació. 
 
4. En el cas que els licitadors facilitessin dades personals de tercers, prèviament a la 
seva inclusió haurien d’informar als seus titulars dels mateixos extrems establerts en 
els paràgrafs anteriors en compliment de la legalitat vigent, abstenint-se d’incloure’ls 
en el cas de no obtenir el seu consentiment.”   

 
CINQUÈ.- Autoritzar la despesa de 80.000,00 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 20 15100 60900 (RC núm. 5190) del vigent pressupost 
municipal per a l’any 2016. 



S/iu 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
SISÈ.- Publicar la composició de la mesa de contractació al perfil de contarctant, 
amb una antelació mínima de set dies en relació a la reunió que s’hagi de celebrar 
per a la qualificació de la documentació referida a l’art. 146.1 del TRLCSP.  
 
SETÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
execució i formalització de la present resolució. 
 
12.- 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 10.30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
La secretària accidental    L’alcaldessa 
 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell i Brugarola  
 


