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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 DE DESEMBRE 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: 09.45 hores 
Hora que acaba: 11.00 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Expàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  14.12.16  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Escola de Música Canet Pro 

Música de Canet de Mar 
4) Aprovació actualització cànon explotació bar camp de futbol municipal 
5) Adjudicació contracte obres execució de l’enllumenat i arranjament del camí 

del Passeig Marítim de la Platja del Cavaió fins a Arenys de Mar 
6) Adjudicació contracte obres de construcció de nous pous de registre de la 

xarxa de clavegueram de l’Ajuntament de Canet de Mar 
7) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, S.A., per a la 

instal·lació d’una escomesa de gas al carrer Bonaire, XX 
8) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, S.A., per a la 

instal·lació d’una escomesa de gas al carrer Vall, XX 
9)  Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, S.A., per a la 

instal.lació d’una canonada de gas a l’Avinguda Castellmar, XX 
10)  Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., per a 

l’obertura, reposició de rasa i estesa de línia elèctrica soterrada de mitja 
tensió a 25 kw al carrer Germans Bassas de Canet de Mar 

11)  Denegació sol.licitud llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., 
per a la realització d’una variant de la xarxa elèctrica de distribució de BT al 
carrer Alba, XX de Canet de Mar 
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12)  Concessió llicència d’obres menors per a la distribució interior de les naus XX 
de la parcel.la núm. XX del Polígon Industrial “Can Missser”, a la Plaça Pere 
Llauger Prim, XX 

13)  Concessió llicència d’obres menors per a la reparació de coberta de l’edifici 
situat al carrer Eduard Farrés, XX 

14)  Concessió llicència d’obres menors per a l’arranjament de la façana de 
l’edificació situada al carrer Santiago Rusiñol, XX 

15)  Concessió llicència d’obres menors d’adequació d’un establiment industrial 
per a la fabricació de material d’aeromodelisme i components electrònics 
situat a la Plaça Pere Llauger i Prim,XX, nau núm. XX de la parcel.la XX del 
Polígon Industrial de Can Misser 

16)  Comunicació de Primera ocupació de les obres de rehabilitació i canvi d’ús de 
local i habitatge efectuades a la planta baixa de la casa cos entre mitgeres 
situada al carrer Caldeta,XX 

17) Donar compte de la relació de decrets del 5 al 10 de desembre de 2016 (núm. 
1227 al núm.1248 ) 

18) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14.12.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 7 de desembre 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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA DE 
MÚSICA CANET PRO MÚSICA DE CANET DE MAR  
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 de maig de 
2015 va aprovar el conveni de col·laboració  amb l’Escola de Música de Canet Pro 
Musica i l’Ajuntament, el qual es va signar en data 10 de juny. 
 
Vist que el conveni esmentat es vigent durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017 i 
que posteriorment, en les reunions de seguiment que es mantenien amb l’entitat 
s’ha trobat necessari incloure nous acords com ara la reserva de places amb 
bonificació per a alumnes de necessitats educatives o la millora de l’aportació 
econòmica.  
 
Atès que al pressupost municipal per a l’any 2016 hi ha una singularment 
previstes dues partides per fer front a les despeses que es deriven del conveni.  
 
Vista la memòria justificativa del conveni que consta a l’expedient.  
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Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb Canet Pro Musica, 
el qual es transcriu a continuació. 
 

 
 
 
A la vila de Canet de Mar,  _______de 2016. 
 
REUNITS 
 
D’una part en Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
amb DNI núm. XXXXXXX fent ús de les atribucions que li atorga l’article 53 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 (TRLMC), legítimament facultat pel Ple 
mitjançant acord de data 21 de maig de 2015. S’adjunta al present conveni certificat 
de l’al·ludit acord com annex I; assistit per la Sra. Núria Mompel Tusell, secretària 
general de la Corporació, que dóna fe de l’acte, d’acord amb les funcions 
professionals pròpies dimanants del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre. 
 
I de l’altra en M. Pilar Cervera Palleres, amb domicili al carrer Clausell, XX de Canet 
de Mar, amb DNI núm.  XXXXXX en qualitat de directora de l’Escola de Música “Canet 
Pro Música” (en endavant CPM).  S’adjunta al present conveni com a annex II, 
certificació literal de l’acord del seu nomenament, així com una còpia dels estatuts de 
l’entitat, legalment inscrita en el registre d’associacions del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya i en el llibre registre d’entitats veïnals de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
Reconeixent-se mútuament les capacitats jurídica i d’obrar necessàries i suficients 
per formalitzar el present conveni, en la qualitat amb la que actuen 
 
MANIFESTEN 
 
1. En data 15 de novembre de 2005 es va formalitzar un conveni signat entre la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar en virtut del qual la 
primera cedia al segon l’ús de l’edifici de la seva propietat situat al Passeig de la 
Misericòrdia, número 13, de Canet de Mar, inscrit a l’inventari de béns de la 
Diputació de Barcelona amb el codi F000078 quant al terreny, i amb el codi 
F001032 quant a la construcció. La naturalesa jurídica del bé provincial és de 
domini públic, afectat a un servei públic i es troba, també, inscrit a l’inventari de 
béns de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb el núm. 8 de l’epígraf 4, 
corresponent a béns i drets de tercers dipositats o lliurats a l’ens local i 
revertibles al seu favor.   

 
2. En data 14 de novembre de 2009 va finalitzar la vigència del conveni de cessió 

d’ús esmentat al paràgraf anterior i l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant 
escrit de data 12 de febrer de 2009, va sol·licitar la continuïtat de la 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per tal de destinar l’edifici a l’Escola 
de Música del municipi. 

 
3. En data 15 d’octubre de 2009, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Canet de Mar acordà aprovar l’anterior conveni, el qual ha estat formalitzat amb 
la Diputació de Barcelona en data 15 de novembre de 2009.  

 
4. En data 12 de setembre de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona va acordar prorrogar el conveni d’autorització d’ús de la finca situada 
al passeig de la Misericòrdia número 13, signat el 15 de novembre de 2009, a 
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favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, per al període comprès entre el 15 de 
novembre de 2011 i el 14 de novembre de 2017. 

 
5. La finalitat del present conveni és possibilitar la ubicació en l’edifici objecte de 

cessió, de CPM, de manera que no podrà ser utilitzat amb finalitats diferents a 
aquesta activitat cultural. 

 
6. CPM és una entitat inscrita en el registre d’entitats veïnals de l’Ajuntament 

de Canet de Mar amb el núm. 36. El seu objecte consisteix, d’acord amb 
l’article quart dels seus estatuts, en: 
 

1. reunir els habitants de Canet per al coneixement, cultiu, foment i difusió de 
la música en concret i de l’art en general. 

2. assegurar una difusió tan àmplia com sigui possible de les activitats que es 
realitzin, així com de les idees i experiències dels seus membres. 

3. assegurar una estreta cooperació entre els seus membres, coordinant els 
seus esforços i agrupant els seus mitjans, per aconseguir un fi comú. 

4. assegurar una difusió tan àmplia com sigui possible de les informacions de 
les activitats artístiques que es portin a terme en el nostre entorn: Canet, 
Maresme, Barcelonès,... 

5. fomentar l’accés a les nostres activitats especialment als joves, nens i 
persones menys afavorides econòmicament 

6. facilitar els intercanvis d’artistes 
7. organitzar cursos, seminaris, concerts, audicions, col·loquis i concursos 
8. col·laborar amb altres entitats de Canet i les seves activitats 
9. realitzar qualsevol activitat que contribueixi al millor compliment de les 

seves finalitats socials. 
  
7. CPM és l’única entitat cultural de dret privat que  presta l’activitat d’escola de 

música en el municipi de Canet de Mar; d’altra banda, l’al·ludida activitat es 
considera socialment interessant per a la població, per la qual cosa pot ésser 
qualificada d’utilitat pública o d’interès social, puix que es desenvolupa en 
benefici d’interessos de caràcter municipal i és convenientment valorada pels 
usuaris dels serveis que ofereix i àdhuc pel propi Ajuntament. Des d’aquest 
aspecte cal palesar que, en el present cas, concorren tots els elements que 
l’article 118 del ROAS estableix per a la delimitació de l’acció municipal de 
foment, essent l’al·ludida activitat  susceptible d’ésser beneficiària de les 
subvencions que anyalment concedeix l’Ajuntament de Canet de Mar, d’acord 
amb la corresponent ordenança reguladora a la que es fa esment en el 
subsegüent apartat 7 d’aquesta part expositiva. 

 
8. CPM no és, doncs, un servei públic que presti la municipalitat. CPM porta 

constituïda com a entitat que col·labora en la satisfacció de les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal esmentades, des de l’1 de novembre de l’any 
1989.  
 

9. CPM, com a entitat privada, no resta en relació de dependència respecte de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que no dirigeix la seva activitat ni  presta la seva 
conformitat als actes que de l’al·ludida entitat dimanen. 
 

10. L’article 7 de l’ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions 
en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, aprovada per l’Ajuntament de 
Canet de Mar i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 119, de data 
18 de maig de 2004, estableix el règim jurídic de les subvencions que concedeixi 
l’Ajuntament de Canet de Mar, a través de la corresponent convocatòria pública 
o bé, excepcionalment, de forma directa, quan estiguin nominativament 
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previstes en el pressupost i quan s'acreditin raons d'interès públic, social, 
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
adjudicació en règim de concurrència competitiva. 
 

11. CPM, com a entitat cultural i educativa, té cedit, al dia de la data, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, i des del 2002, l’immoble al que es fa esment en 
els anteriors expositius 1 i 2, amb l’única finalitat que hi pugui dur a terme el 
seu objecte social. Per la seva banda, CPM ha mostrat el seu interès en poder 
continuar utilitzant l’al·ludit immoble, a l’objecte de destinar-lo a seu social de 
l’entitat i a l’impartiment de les matèries de l’ensenyament musical (LOGSE) als 
usuaris del servei que presta, així com la resta d’activitats col·laterals 
necessàries per tal de poder-se impartir adequadament l’al·ludida disciplina.  
D’altra banda, l’Ajuntament de Canet de Mar valora idòniament la destinació de 
l’al·ludida construcció a aquestes finalitats, donada la concordança entre 
l’activitat proposada per CPM i la finalitat a la que s’ha de destinar, segons 
cessió efectuada per la Diputació de Barcelona. Existeixen, doncs, raons 
suficients que justifiquen l’oportunitat de l’al·ludida cessió d’ús a precari.  
 

12. Ultra l’al·ludida cessió d’ús, l’Ajuntament de Canet de Mar i CPM estan 
interessats a continuar la línia de col·laboració mútua que redundi positivament 
en la prestació de l’al·ludida activitat als usuaris, col·laboració que es canalitzarà 
a través del present conveni, respecte del qual ambdues parts, en la 
representació que ostenten, manifesten el seu consentiment en obligar-se en 
base als següents  
 

PACTES 
 
PRIMER.-  Objecte, naturalesa i rendiment social. 
 
1. És objecte d’aquest conveni la regulació de les línies de col·laboració mútua  

entre l’Ajuntament de Canet de Mar i CPM, encaminades a facilitar l’impartiment 
de coneixements musicals, tant de base teòrica com pràctica, així com  la 
vinculació de l’activitat de música amb l’entorn social i cultural; a títol 
exemplificatiu aquestes disciplines podran abastar el llenguatge musical, la 
teoria de la música, l’harmonia, el contrapunt, les tècniques d’instrumentació i 
d’orquestració, el cant i el conjunt coral, la música de cambra i el domini dels 
instruments com el piano, el violí, la flauta travessera, el clarinet, l’oboè, el 
fagot i qualsevol altre que integri l’orquestra. Les classes s’adreçaran 
prioritàriament a la població infantil i juvenil de Canet de Mar. En aquesta 
dimensió, el present conveni es regirà per l’ordenança municipal reguladora de 
la concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
2. També és objecte del present conveni la cessió d’ús en precari de tota la unitat 

constructiva, situada al passeig de la Misericòrdia núm. 13, del terme municipal 
de Canet de Mar, inscrita a l’inventari municipal de béns de l’Ajuntament amb el 
núm. 8 de l’epígraf 4, béns i drets de tercers dipositats o lliurats a l’ens local i 
revertibles al seu favor. La present cessió d’ús en precari es fa a CPM,  que 
ocuparà la totalitat de l’espai per a desenvolupar-hi les seves activitats pròpies i, 
més concretament, per destinar-lo a seu social i a l’impartiment de la totalitat 
dels ensenyaments musicals, així com a la resta d’activitats col·laterals 
necessàries per tal de poder-se impartir adequadament l’al·ludida disciplina. En 
aquesta segona modalitat de col·laboració es valoren prioritàriament 
motivacions de prestació de serveis i activitats culturals i educatives que, al fer 
prevaler un rendiment social per damunt de la rendibilitat econòmica, justifiquen 
l’absència d’una contraprestació onerosa per part de CPM, que ostentarà la 
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condició de precarista de l’immoble durant tota la duració del present conveni. 
CPM no podrà canviar el destí de l’espai cedit en precari, ni utilitzar-lo per a usos 
diferents dels expressats, ni tampoc arrendar, traspassar ni cedir a tercers, ni 
tan sols temporalment ni a títol de precari, tot o part de l’espai cedit en precari. 
Aquesta cessió en precari es regirà pels articles 72 a 76 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre (RPEL), quedant exclòs de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic pel seu article 4.1.d). 

 
SEGON.- Posició de l’Ajuntament de Canet de Mar i responsabilitats. 
 
1. Amb la signatura d’aquest conveni l’Ajuntament de Canet de Mar no esdevé 

titular de l’activitat de l’escola de música, que continuarà ostentant la seva 
consideració privada, baldament es presti al públic; tot això sense perjudici de 
què, en la línia de col·laboració hi ha establerta, l’Ajuntament de Canet de Mar 
estableixi aquells mecanismes adients per garantir la qualitat del servei i 
d’incidir en la millora de la qualitat pedagògica del servei de música.  

 
2. CPM, com a titular de l’activitat privada, assumeix íntegrament la responsabilitat 

derivada del seu funcionament, obligant-se des d’ara a rescabalar l’Ajuntament 
de Canet de Mar l’import dels danys i perjudicis que es poguessin produir en les 
persones, béns i espais cedits en ús, sense perjudici del seu dret a reclamar 
l’import als causants directes dels danys. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar no es fa responsable ni directament ni indirecta 

dels danys, tant materials com personals o morals, que per acció o omissió de 
qualsevol classe es puguin produir, en el recinte de l’espai cedit, a persones 
usuàries, visitants amb alguna relació amb CPM o simplement tercers, 
declarant-se expressament  que el precarista no resta en relació de dependència 
respecte de l’ens local cedent, als efectes d’allò previst a l’article 120.3 del Codi 
Penal. 

 
TERCER.-  Vigència. 
 
1. El termini de vigència del present conveni s’estendrà inicialment al curs 

2016/2017, llevat que la Diputació de Barcelona iniciés, abans de la data de 
venciment, un procediment per a la devolució de l’immoble, supòsit en el que 
l’Ajuntament, a la seva vegada, iniciaria també un procediment administratiu 
per a l’extinció del precari, en els termes de l’article 76 i concordants del RPELC.  

 
2. En qualsevol cas, la concessió de la pròrroga per part de la Diputació de 

Barcelona del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Canet de Mar, comportarà 
la pròrroga d’aquest conveni per dos anys més, previ acord exprés de la 
corporació municipal, sempre i quan es compti amb l’autorització prèvia de la 
Diputació de Barcelona. 

 
3. Finalitzada la vigència del present conveni o, en el seu cas, de les seves 

pròrrogues, l’Ajuntament de Canet de Mar efectuarà un replantejament de les 
obligacions, per ampliar-les o restringir-les en funció de la situació de CPM, de 
les necessitats de la població i de les disponibilitats econòmiques de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  

 
4. Si alguna de les parts signatàries volgués rescindir unilateralment el conveni 

hauria de comunicar el preavís a l’altra part amb tres mesos d’antelació a la 
finalització. 
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5. La cessió temporal d’us de l’immoble origina únicament una situació de 
possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, ultra les 
esmentades en aquest pacte, sempre sense dret a indemnització. 

 
QUART.- Compromisos i obligacions que assumeix CPM. 
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar oferirà el seu suport tècnic en el seguiment dels 

aspectes educatius musicals, ultra la col·laboració econòmica que s’estableix en 
el pacte vuitè. En aquesta línia, l’Ajuntament supervisarà la demanda dels 
diferents coneixements musicals impartits, fent-se necessària la inscripció d’un 
nombre mínim de 6 alumnes per a cadascuna de les disciplines, teòriques o 
pràctiques, que s’imparteixin, sempre i quan l’anterior ratio compleixi també, 
globalment, la mitjana de la UE pel que fa a participació en les escoles de 
música, això és, d’un 1,3 per 100 de la població del municipi que, en el nostre 
cas és de 14.177 habitants, la qual cosa comporta un nombre mínim d’alumnes 
de 184. Quan la demanda fos inferior, la subvenció a què es refereix el pacte 
vuitè es reduirà aplicant la fórmula que en ell s’estableix. D’altra banda, la 
subvenció global que s’acabi concedint,  computada conforme s’estableix en el 
pacte vuitè apartat 1, en cap cas no superarà els 319 € per alumne i curs 
acadèmic, i tenint en compte la totalitat d’ajuts per immoble i subvenció directa. 

 
2. Tots els professors de CPM hauran posseir la titulació acadèmica adequada, 

d’acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles 
de música i dansa, per a la creació o autorització d’una escola de música, o la 
que estableixi en cada moment la normativa que sigui de legal aplicació. 

 
3. CPM haurà d’adaptar-se al RD 389/1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen els 

requisits mínims dels centres d’ensenyaments artístics o al que estableixi la 
normativa vigent en cada moment. 

 
CINQUÈ.- Altres obligacions de CPM derivades de la seva vinculació a amb 
l’entorn social i cultural. 
 
1. CPM col·laborarà amb els diferents centres d’ensenyament de la localitat i 

establirà, d’acord amb aquests, projectes i/o activitats compartits a l’objecte de 
donar a conèixer i divulgar la seva activitat docent i captar nous talents 
musicals. 

 
2. CPM organitzarà jornades de portes obertes, durant les quals els alumnes dels 

diferents nivells, edats i disciplines efectuaran audicions públiques. 
 
3. Tant a final de curs com els dies que s’assenyalin els alumnes seleccionats per 

CPM interpretaran concerts públics en els que podran assistir-hi tots els 
ciutadans que ho tinguin per convenient, gratuïtament. 

 
4. Els alumnes de CPM podran participar gratuïtament en les activitats culturals 

que organitzi l’Ajuntament de Canet de Mar, durant el curs acadèmic, 
amenitzant aquells actes adequats a les disciplines impartides, a sol·licitud 
municipal,  a instància dels organitzadors de l’event cultural. 

 
5. CPM reservarà dues places per grup d’activitat per a alumnes amb necessitats 

educatives i/o socioeconòmiques , els quals seran derivats mitjançant informe 
del servei municipal competent. Aquests alumnes podran gaudir de reduccions, 
bonificacions de fins al 100% de la quota corresponent, sempre que sigui 
necessari, que l’informe tècnic ho reflecteixi i d’acord amb l’entitat. S’estableix 
un màxim de 10 beques totals o la part proporcional de beques parcials. 
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SISÈ.- Obres, custòdia i seguretat de l’immoble. 
 
1. No podran fer-se obres en l’immoble sense autorització expressa de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, fora de petites reparacions de manteniment de les instal·lacions. 
 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o 
seguretat respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general dels espais 
cedits en ús a CPM. 
 
3. CPM serà responsable davant l’Ajuntament de Canet de Mar de la custòdia o 
seguretat respecte a les instal·lacions dels espais que l’Ajuntament cedeix a 
l’associació. 
 
SETÈ.- Millores, mobiliari i altres estris. 
 
CPM proveirà tot el mobiliari i estris necessaris per al desenvolupament de les seves 
activitats i el retirarà en un termini no superior als 15 dies subsegüents a la 
finalització del conveni o les seves pròrrogues, passats els quals s’entendrà que tot 
els estris no retirats, que resultin útils per a les finalitats pròpies de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, resten en benefici i propietat del mateix. En canvi, aquells que 
resultessin inútils seran retirats per l’Ajuntament i dipositats en contenidors adients, 
corrent les despeses de transport i eliminació a càrrec de CPM.  
 
VUITÈ.- Aspectes econòmics del conveni. 
 
1. La col·laboració econòmica que l’Ajuntament de Canet de Mar garanteix a CPM en 

el marc del present conveni es concreta, per al curs acadèmic 2016-2017 en les 
aportacions, en euros, següents, IVA inclòs: 

 
a) disposició de l’immoble    29.160,00€.- 
b) despeses màximes per consum d’electricitat i 
calefacció i manteniment normatiu instal·lacions 
(revisions)                                              4.200,00€.-      
c) subvenció econòmica màxima   25.000,00€.-   

    
 
    TOTAL SUBVENCIÓ  58.360,00€.- 
 
2. Als efectes del còmput de la disposició de l’immoble, la seva valoració s’efectua 

d’acord amb els preus de mercat, en els termes de l’informe pericial elaborat pels 
serveis tècnics municipals. 

 
3. Les despeses telefòniques així com les de neteja aniran íntegrament a càrrec de 

CPM; no així les contractacions amb les companyies dels subministraments 
continus d’aigua i electricitat, que es formalitzaran per l’Ajuntament de Canet de 
Mar, el qual, tanmateix, només assumirà les despeses d’energia elèctrica, 
calefacció i manteniment normatiu  fins a la quantitat màxima al·ludida.  

 
4. L’Ajuntament de Canet de Mar, assumirà les despeses que origini el manteniment 

extraordinari de l’immoble durant el període de vigència de la cessió d’ús, 
finalitzada la qual l’immoble revertirà a la municipalitat en condicions normals de 
manteniment, juntament amb la totalitat de les obres, instal·lacions i millores 
efectuades, restant obligat CPM a reintegrar a l’Ajuntament de Canet de Mar 
l’import d’aquells desperfectes que aquest es veiés obligat a reparar per tal de 
restituir l’immoble a la Diputació de Barcelona en les condicions requerides per 
aquest ens provincial.  
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5. L’import de la subvenció econòmica màxima al·ludida en l’apartat 1 d’aquest 
pacte es calcularà de tal manera que en cap cas la suma de la totalitat dels 
conceptes subvencionats de l’apartat 1 no ultrapassi la quantitat resultant de 
multiplicar 319.- € pel nombre d’alumnes matriculats, partint-se d’un nombre 
d’alumnes matriculats de 185.  

 
6. Quan no s’assoleixin les ratios establertes en el precedent pacte quart, la 

quantitat obtinguda conforme a l’apartat precedent es minorarà amb l’aplicació 
de les regles següents: 

 
a) quan el nombre d’alumnes totals matriculats sigui inferior a 169, la 

quantitat resultant de multiplicar 319 € pel nombre total d’alumnes 
matriculats es minorarà en un 5 per 100 per cada 10 alumnes de menys o 
fracció, respecte del nombre mínim (166). 
 

b) quan la demanda d’una disciplina no assoleixi el nombre mínim de 6 
alumnes i, tanmateix, CPM decideixi el seu impartiment, l’anterior 
quantitat es minorarà, també en 319 € per cada alumne que manqui fins a 
assolir el límit mínim de 6.  

  
7. Les quantitats fixades en l’apartat 1 d’aquest pacte seran revisades i adequades 

anyalment per l’Ajuntament a les magnituds i objectius fixats i al seu compliment 
efectiu.  

 
8. La resta de les despeses totals a què ascendeixi l’activitat subvencionada aniran 

íntegrament a càrrec de CPM, entre d’altres, les que es preveuen en el pacte setè 
del present conveni.  

 
9. La subvenció econòmica que estableix el conveni present es farà efectiva a 

l’entitat en dos pagaments, el primer en concepte de bestreta serà equivalent al 
47% de la quantitat màxima subvencionada i s’abonarà durant el mes de 
dsembre. El segon pagament corresponent al restant de la subvenció es farà 
efectiu amb la validació de la justificació que ha de presentar anualment l’entitat. 

 
10. La justificació de la subvenció es regirà per allò que es disposa a l’article 19 de 

l’ordenança municipal de subvencions, i durant el mes de gener de cada exercici 
serà necessari aportar la documentació següent referida a l’exercici anterior: 

 
a. una memòria detallada de l’activitat realitzada, que en cada cas 

esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor 
grau de realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, com ara 
nombre de lliçons impartides per a cada instrument musical, i diferents 
nivells d’ensenyament, amb el nombre d’alumnes participants en cada 
nivell i instrument musical, o nombre de concerts, audicions o altres 
manifestacions musicals en les activitats d'aquesta naturalesa, sempre 
realitzades dins del període al que es circumscriu la subvenció. 

 
b. un exemplar original i autenticat de totes les edicions, publicacions i 

documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat. 
 

c. una còpia de les factures corresponents a les despeses derivades de 
l’activitat, ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i 
datades dintre del període corresponent al seu exercici. 

 
d. una còpia de la totalitat dels rebuts per ingressos que CPM hagués 

meritat en concepte de matrícules de l’alumnat i resta de quotes 
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mensuals que donen accés a l’impartiment de les diferents lliçons de 
música i altres. 
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NOVÈ.- Extinció. 
 
1. El precari s’extingeix per la reclamació del bé feta per l’ens local, amb el 

requeriment previ al precarista amb tres mesos d’antelació, i també per la 
devolució d’aquest per part del precarista. 

 
2. A més dels supòsits legalment previstos, el present conveni s’extingirà per les 

causes següents: 
 

a. per greu incompliment de les seves condicions. Es considerarà 
incompliment greu, entre d’altres, la no destinació de l’immoble cedit a 
les activitats concretes per a les que es fa la cessió.  

 
b. per resolució unilateral acordada per l’Ajuntament de Canet de Mar, 

establint-se una reserva explícita per a la resolució sempre que es 
produís algun dels supòsits següents:  

 
- per raons d’interès públic,  
- per canvi en la qualificació jurídica o destinació del bé. 
- per adopció de nous criteris d’apreciació de l’interès públic. 
- per la disponibilitats d’espais més adients o específics.  

 
DESÈ.- Comissió de seguiment. 
 
1. Es constituirà una comissió de seguiment que vetllarà per la bona aplicació de 

les aportacions econòmiques, dineràries o en espècie, ressenyades en el pacte 
vuitè, així com pel bon compliment de la resta de les seves clàusules, i per 
donar solució a les incidències que vagin sorgint durant la vigència del conveni.  

 
2. La comissió de seguiment es composarà per dos representants de l’Ajuntament  

designats per la Junta de Govern Local, i dos representants de CPM. 
 
3. La comissió de seguiment es reunirà com a mínim un cop l’any, i sempre que ho 

sol·liciti qualsevol d’ambdues parts. De les seves reunions no se n’aixecarà acta, 
sense perjudici que es documentin per escrit aquells extrems que resultin 
necessaris per a la bona realització de la seves funcions. 

 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura i Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a signar amb CPM, que 
consta a la part expositiva, a signar entre l’Ajuntament i l’Associació Canet Pro-
música de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 11.850,00 euros, que 
suposa la signatura d’aquest conveni, amb càrrec a la partida 51 32600 48901 
del pressupost vigent per aquest 2016 RC núm. 11456. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa  per signar tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a Tresoreria Municipal, Intervenció Municipal i 
a les persones interessades a tots els efectes. 
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4.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ BAR CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juliol de 2010, va 
acordar incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la 
concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al 
camp de futbol municipal, de conformitat amb el plec clàusules administratives 
que també es van aprovar en el mateix acord. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 810/2010, de 28 de setembre, es 
va resoldre elevar a definitiva l’adjudicació provisional de la concessió demanial 
de l’ús privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol municipal 
a la senyora MCJ, pel preu anual de 3.660,00 €, és a dir, 305,00 € al mes, 
pagadors entre els dies 1 i 7 de cada mes (actualitzable anualment segons IPC) i 
d’acord amb les consideracions contingudes en l’informe tècnic, havent-se 
ratificat aquest decret per la Junta de Govern Local en sessió de data 30 de 
setembre de 2010. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2010 es va formalitzar la concessió privativa de 
domini públic adjudicada a la Sra. MCJ. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de novembre de 2011 va 
acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 109,80 euros, import 
equivalent a l’augment del 3% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període 
anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.769,80 euros. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de novembre de 2012 va 
acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 131,94 euros, import 
equivalent a l’augment del 3,5% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.901,74 euros. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de novembre de 2013 va 
disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal en 3,90 euros, import equivalent a la 
disminució del 0,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot 
fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.897,84 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2014 va 
disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal en 3,89 euros, import equivalent a la 
disminució del 0,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot 
fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.893,95 euros. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de gener de 2016 va 
disminuir el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal en 27,26 euros, import equivalent a la 
disminució del 0,7% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període anual, tot 
fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.866,69 euros. 
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Atès que en la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat en 
un import equivalent a l’índex de Preus al Consum estatal publicat per l’Institut 
Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de l’IPC 
en el mes d’octubre és d’un 0,7%. 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, l’augment del cànon anual per a 
l’explotació del servei de bar del camp de futbol municipal és de 2,26 euros, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Esports, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.-  Incrementar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 27,07 €, import 
equivalent a l’augment del 0,7% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 3.893,76 euros com a cànon anual per a l’explotació 
del servei de bar al camp de futbol municipal des del mes d’octubre del 2016 fins 
a l’octubre del 2017, cànon que la concessionària haurà de satisfer en quotes 
mensuals de 324,48 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon dels 
mesos d’octubre, novembre i desembre per un import total de 6.78 €, en 
concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al Consum estatal 
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a octubre de 2016. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals a tots els efectes. 
 
5.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES D’EXECUCIÓ DE L’ENLLUMENAT I 
ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PLATJA DEL 
CAVAIÓ FINS A ARENYS DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 d’octubre de 2016, va 
acordar incoar expedient per a la contractació de les obres d’execució de 
l’enllumenat i arranjament del camí del passeig marítim de la platja del Cavaió 
fins a Arenys de Mar, així com aprovar el plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars que havien de regir l’esmentada contractació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 7236 de data 
28/10/2016 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la 
mateixa data.  
 
Atès que dins del termini de presentació de proposicions van presentar oferta 9 
empreses, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la corporació 
en data 24/11/2016. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació d’obertura dels sobres B de data 24 de 
novembre de 2016, el contingut literal de la qual és el següent: 
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“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B I OBERTURA DELS SOBRES C 
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES  D’EXECUCIÓ DE L’ENLLUMENAT I ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL 
PASSEIG MARÍTIM DE LA PLATJA DEL CAVAIÓ FINS A ARENYS DE MAR 
 
Amb caràcter previ s’ha aixecat acta de qualificació prèvia de la documentació 
administrativa presentada per tots els licitadors, en el procediment obert per a la 
contractació de les obres d’execució de l’enllumenat i arranjament del camí del 
passeig marítim de la platja del Cavaió fins a Arenys de Mar. 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 24/11/2016 
Horari:               12.00 h. 
Hi assisteixen:  Coia Tenas Martínez, presidenta de la Mesa per delegació de 

l’alcaldessa 
  Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal 
  Lluís Viñas Peitabí, interventor 
  Núria Mompel i Tusell, secretària 

Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és l’obertura i valoració dels sobres B: “Oferta econòmica per 
a la contractació de les obres de millora de l’ús i de l’ordenació del passeig marítim 
de la platja de Cavaió". 
 
2. Constituïda la Mesa la presidenta comunica als presents que de l’acta de 
qualificació de la documentació presentada pels licitadors, se’n desprèn que, han 
aportat la documentació exigida pel PCAP. 
 
3. Obre el sobre del primer licitador presentat, d’acord amb la data de presentació 
que consta al llibre de pliques, i continua pels successius en nombre de 9, i en l’ordre 
següent: 
 

1. Vialitat i Serveis, SLU 
2. Etra Bonal, SA 
3. Infraestructuras Trade, SL 
4. Obres Ortuño, SL 
5. Noves oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 
6. Aglomerats Girona, SA 
7. Hidráulica y Obras, SA 
8. Artífex Infraestructuras, SL 
9. Moix serveis i obres, SL 

 
4. Seguidament la presidenta de la Mesa procedeix a l’obertura dels sobres B, 
començant pel del primer licitador presentat, d’acord amb la data de presentació que 
consta al llibre de pliques, i continua pels successius en nombre de 8, i en l’ordre 
següent: 
 

 Licitador Oferta (IVA 
exclòs) 

Termini addicional 
garantia Bancs Papereres 

1 Vialitat i Serveis, 
SLU 

67.685,96 € 12 mesos 5 5 

2 Etra Bonal, SA 65.328,73 € 12 mesos 5 5 
3 Infraestructuras 

Trade, SL 
67.818,18 € 12 mesos 5 5 
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4 Obres Ortuño, SL 56.400,00 € 12 mesos 5 5 
5 Noves oportunitats 

d’Inversió i Serveis, 
SL 

69.091,02 € 12 mesos 5 5 

6 Aglomerats Girona, 
SA 

67.661,16 € 12 mesos 5 5 

7 Hidráulica y Obras, 
SA 

62.264,46 € 12 mesos 5 5 

8 Artífex 
Infraestructuras, SL 

77.599,00 € 12 mesos 0 5 

9 Moix serveis i 
obres, SL 

69.735,55 € 12 mesos 5 5 

 
5. A continuació la Mesa ordena que es traslladin les ofertes a l’arquitecta municipal 
per tal que comprovi l’existència d’ofertes incurses en presumpció de temeritat així 
com que les característiques tècniques del material previst per instal·lar per totes les 
empreses compleixen els requisits previstos pel PCAP. 
 
Essent les 12.30 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa, els vocals de la Mesa.” 

 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres B de data 2 de 
desembre de 2016, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT 
OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES  D’EXECUCIÓ DE 
L’ENLLUMENAT I ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA 
PLATJA DEL CAVAIÓ FINS A ARENYS DE MAR 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 2/12/2016 
Horari:               12.20 h. 

 Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, presidenta de la Mesa  
  Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal 

 Lluís Viñas Peitabí, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 

Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és la valoració dels sobres B: “Oferta econòmica per a la 
contractació de les obres de millora de l’ús i de l’ordenació del passeig marítim de la 
platja de Cavaió". 
 
2. La Mesa de Contractació acorda per unanimitat assumir l’informe emès en data 24 
de novembre de 2016 per l’enginyera i l’arquitecta municipals, el contingut literal del 
qual és el següent: 
 
INFORME 
DE: 

SERVEIS TÈCNICS 
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ASSUMPTE: VALORACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS 
MATERIALS PROPOSATS PER LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES D’EXECUCIÓ DE L’ENLLUMENAT I  ARRANJAMENT 
DEL CAMÍ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PLATJA DEL 
CAVAIÓ FINS A ARENYS DE MAR  

A requeriment de la mesa de contractació, es realitza una valoració de les 
característiques tècniques dels materials proposats per diferents licitadors de la  
contractació de les obres d’execució de l’enllumenat i arranjament del camí del 
passeig marítim de la platja del Cavaió fins a Arenys de Mar. 
 
D’acord amb la clàusula X.6 del plec de clàusules al sobre B presentat s’havia 
d’adjuntar la fitxa tècnica del diferent material previst per instal·lar, en concret, de: 
 
- Model de balises proposats, així com l’estudi lumínic del mateix 
- Model de bancs 
- Model de papereres 
- Model de suports de fusta i corda 
 
Pel que fa als models de balises proposats, totes les empreses presenten el mateix 
model de balises previst al projecte executiu, excepte l’empresa Obras Ortuño SL, 
que presenta un model estèticament molt similar. No obstant, revisada la fitxa 
tècnica aportada es constata que no és possible comprovar el fabricant del punt de 
llum, atès que no consta en cap punt de la fitxa. Així mateix, no es coneix quin és el 
grau de protecció IP del mòdul òptic de la lluminària, que hauria de ser com a mínim 
IP66, i només s’especifica que el grup òptic és IP54, i a més, el punt de llum 
proposat no disposa de les certificacions EN-60598-1 i 2-3, EN-ISO-55015, EN-
61547, EN 61000-3-2 i 3-3, i EN-40, que es requeria en el projecte tècnic, i que són 
d’obligat compliment d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. A més, 
tampoc s’ha adjuntat l’estudi lumínic d’aquest tipus de lluminària, de manera que no 
s’ha pogut comprovar si compleix amb els requeriments lumínics mínims establerts al 
projecte.  
 
Quant als models de bancs i papereres, totes les empreses proposen els mateixos 
models previstos al plec de clàusules. 
 
Per últim, en referència als models de suports de fusta i corda, totes les empreses 
presenten uns models de suport de fusta que s’ajusten al plec. No obstant, quant al 
model de corda, no totes les empreses presenten la fitxa tècnica de la corda 
proposada. En el projecte executiu s’havia previst una corda de 4 cordons i diàmetre 
mínim de 22 mm, aspecte tècnic que es va determinar específicament per tal de 
facilitar el manteniment i evitar possibles actes vandàlics que sovint ocorren en les 
cordes d’altres zones del municipi. En la majoria de propostes només es fa referència 
a la corda en les fitxes tècniques del fabricant dels suports de fusta, que és de 
diàmetre inferior, però s’especifica el fabricant de la corda. Per altra banda, 
l’empresa Etra Bonal SA presenta una fitxa tècnica d’una corda de 20 mm de 
diàmetre. Les tècniques que subscriuen consideren que en aquests casos caldria 
sol·licitar un aclariment. 
 
Donat que l’enllumenat representa una part important del pressupost, les tècniques 
que subscriuen consideren que la proposta presentada per l’empresa Obras Ortuño 
SL s’hauria de rebutjar, doncs el tipus d’enllumenat proposat no compleix els 
requeriments tècnics mínims previstos i exigits per la normativa. I per altra banda, 
tenint en compte que el pressupost de la corda representa poc més de l’1% del 
pressupost, consideren que caldria requerir a les empreses Vialitat i Serveis SLU, 
Etra Bonal SA i Hidráulica y Obras SA que aclareixin que col·locaran la tipologia 
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de corda prevista al projecte executiu (corda de 4 cordons i diàmetre mínim de 22 
mm). 
 
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri.” 
 
3. Consten a l’expedient els aclariments presentats per les empreses Vialitat i Serveis 
SLU, Etra Bonal SA i Hidráulica y Obras SA, en els quals manifesten que la corda que 
col·locaran serà la prevista al projecte d’obra ordinària per a l’enllumenat i 
arranjament del camí del passeig marítim de la platja de Cavaió fins a Arenys de 
Mar, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 13 d’octubre de 2016. 
 
4. A continuació la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna 
de les ofertes tenint en compte els criteris de valoració previstos a la clàusula XIII.1 
del PCAP, en els termes següents: 
 
a) Oferta econòmica: fins a 60 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador 
respecte el preu de licitació del present plec d’acord amb el següent criteri: 
 
- Puntuació màxima: 60 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

Puntuació = 
60 . 

[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 
 
Preu licitació: 82.644,63 € 
Baixa:  62.264,46 € 
BS:  78.512,40 € 
 

 Licitador Oferta (IVA 
exclòs) Baixa Punts 

1 Vialitat i Serveis, SLU 67.685,96 € 18,1% 44,04 
2 Etra Bonal, SA 65.328,73 € 21% 50,98 
3 Infraestructuras Trade, SL 67.818,18 € 17,9% 43,65 
5 Noves oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 69.091,02 € 16,4% 39,90 
6 Aglomerats Girona, SA 67.661,16 € 18,1% 44,11 
7 Hidráulica y Obras, SA 62.264,46 € 24,7% 60,00 
8 Artífex Infraestructuras, SL 77.599,00 € 6,1% 14,85 
9 Moix serveis i obres, SL 69.735,55 € 15,6% 38,00 

 
b) Augment del termini de garantia: fins a 20 punts. Es valorarà amb 5 punts per cada 

3 mesos o fracció d’augment del termini de garantia. 
 

 Licitador 
Augment 
termini 
garantia 

Punts 

1 Vialitat i Serveis, SLU 12 mesos 20  
2 Etra Bonal, SA 12 mesos  20 
3 Infraestructuras Trade, SL 12 mesos  20 
5 Noves oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 12 mesos 20 
6 Aglomerats Girona, SA 12 mesos 20 
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7 Hidráulica y Obras, SA 12 mesos 20 
8 Artífex Infraestructuras, SL 12 mesos 20 
9 Moix serveis i obres, SL 12 mesos 20 

 
c) Subministrament i muntatge de bancs addicionals: fins a 10 punts. Es valorarà 
amb 2 punts per cada banc addicional, de les mateixes característiques que els 
previstos en el plec de clàusules. 
 

 Licitador Bancs Punts 
1 Vialitat i Serveis, SLU 5 10 
2 Etra Bonal, SA 5 10 
3 Infraestructuras Trade, SL 5 10 
5 Noves oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 5 10 
6 Aglomerats Girona, SA 5 10 
7 Hidráulica y Obras, SA 5 10 
8 Artífex Infraestructuras, SL 0 0 
9 Moix serveis i obres, SL 5 10 

 
d) Subministrament i muntatge de papereres addicionals: fins a 10 punts. Es 
valorarà amb 2 punts per cada paperera addicional, de les mateixes característiques 
que els previstos en el plec de clàusules. 
 

 Licitador Papereres Punts 
1 Vialitat i Serveis, SLU 5 10 
2 Etra Bonal, SA 5 10 
3 Infraestructuras Trade, SL 5 10 
5 Noves oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 5 10 
6 Aglomerats Girona, SA 5 10 
7 Hidráulica y Obras, SA 5 10 
8 Artífex Infraestructuras, SL 5 10 
9 Moix serveis i obres, SL 5 10 

 
Puntuació Total 
 

 Licitador PUNTS 
1 Vialitat i Serveis, SLU 84,04 
2 Etra Bonal, SA 99,98 
3 Infraestructuras Trade, SL 83,65 
5 Noves oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 79,90 
6 Aglomerats Girona, SA 84,11 
7 Hidráulica y Obras, SA 100 
8 Artífex Infraestructuras, SL 44,85 
9 Moix serveis i obres, SL 78,00 

 
5. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta de rebuig de l’oferta presentada pel 
licitador Obras Ortuó, SL, per les raons exposades a l’informe emès en data 24 de 
novembre de 2016, per l’arquitecta i l’enginyera municipals, i la proposta 
d’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres de millora de l’ús i de 
l’ordenació del passeig marítim de la platja de Cavaió, a l’empresa Hidráulica y 
Obras, SA, atès que ha estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa. 
 
Essent les 12.30 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1234/2016, de data 5 de 
desembre, es va requerir a l’empresa Hidraulica y Obras, SA, per tal que en el 
termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del 
requeriment, aportés a les oficines municipals la documentació administrativa 
relacionada a la clàusula X.5 del plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars que regeixen aquest contracte, com també la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o bé el consentiment per tal que 
l’Ajuntament de Canet de Mar pugui obtenir-los directament de les 
administracions competents, així com l’acreditació de la constitució, a disposició 
de la Tresoreria municipal, d’una garantia definitiva, xifrada en 3.113,22 €. 
 
Atès que en data 13 de desembre de 2016, dins del termini conferit a l’efecte 
l’empresa Hidràulica y Obres, SA, ha aportat la documentació administrativa 
requerida, i ha dipositat la garantia definitiva mitjançant assegurança de caució 
de la companyia Crédito y Caución, SA amb núm. 4.159.344. 
 
Vist l’informe de fiscalització núm. 142/2016, de data 16 de desembre de 2016, 
emès per l’interventor municipal, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refòs de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 142 /2016 
 
ASSUMPTE: Adjudicació del contracte d'obres d'enllumenat i arranjament del 
camí del passeig marítim de la platja del Cavaió fins Arenys de Mar. 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per aprovació 
de la Junta de Govern: 
 
«PRIMER.- Rebutjar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació, l’oferta presentada per l’empresa Obras Ortuño, SL, donat que el tipus 
d’enllumenat proposat no compleix els requeriments tècnics mínims previstos i 
exigits per la normativa, tal i com es posa de manifest a l’informe de valoració emès 
per l’enginyera i arquitecta municipals, en data 24 de novembre d’enguany, el qual 
va ser assumit per la Mesa de Contractació en sessió de data 2 de desembre de 
2016. 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Hidráulica y Obras, SA amb CIF XXXXXX, el contracte 
d’obres d’execució de l’enllumenat i arranjament del camí del passeig marítim de la 
platja del Cavaió dins a Arenys de Mar, pel preu cert de 62.264,46 €, IVA del 21% 
exclòs, el qual puja la quantitat de 13.075.54 €, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades en 
l’oferta presentada pel propi licitador, i al projecte anomenat “projecte d’obra 
ordinària per a l’enllumenat i arranjament del camí del passeig marítim de la platja 
de Cavaió fins a Arenys de Mar”, redactat per l’arquitecta municipal, Sra. Alba Farré i 
Nàcher, el qual ha restat definitivament aprovat en data 29 de novembre de 2016. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
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TERCER.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura legalment 
emesa i conformada pel tècnic competent, per mensualitats vençudes. 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. La factura s’haurà de 
correspondre amb les certificacions mensuals que expedeixi la direcció facultativa de 
conformitat amb allò que estableix l’article 232 del TRLCSP. 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 
dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini de 30 dies des 
de la prestació efectiva del servei. 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. 
 
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 la 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 
 
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) 
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QUART.- El termini d’execució del present contracte serà de 2 mesos a comptar des 
de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. En tot cas, les obres 
hauran d’estar totalment executades en data 30 de desembre de 2016. 
 
CINQUÈ.- L’adjudicatari elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball de l’obra, 
ajustat a l’estudi de seguretat i salut del projecte, en el que s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests, el qual haurà de 
ser aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar abans de l’inici de les obres. 
 
SISÈ.- Dins dels 15 dies següents a l’aprovació definitiva del projecte es procedirà a 
efectuar la comprovació del replanteig, d’acord amb l’establert a l’article 229 del 
TRLCSP, en presència de la direcció facultativa i el contractista. Les obres han de 
començar l'endemà de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
SETÈ.- Les obres a executar s’hauran d’ajustar al projecte anomenat “projecte d’obra 
ordinària per a l’enllumenat i arranjament del camí del passeig marítim de la platja 
de Cavaió fins a Arenys de Mar”, redactat per l’arquitecta municipal, Sra. Alba Farré i 
Nàcher. 
 
VUITÈ.- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la clàusula 
XXVI del PCAP. 
 
NOVÈ.- L’adjudicatària subministrarà i muntarà 5 bancs i 5 papereres addicionals, de 
conformitat amb la millora ofertada a la seva plica. 
 
DESÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte a l’Arquitecta municipal. Les seves funcions seran, com, a 
mínim, les següents: 
 
a) Seguiment i supervisió de l’execució del contracte. 
b) Determinar si les obres executades s’ajusten a les prescripcions establertes i 
condicions contractuals. 
c) Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de les obres. 
d) Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
e) Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
f) Concórrer a la recepció de les obres 
 
ONZÈ.- De conformitat amb el que es disposa a la clàusula XXX del PCAP, es preveu 
la possibilitat de modificació de l’obra per l’aparició d’imprevistos durant l’execució de 
l’obra com ara connexions o modificacions a la xarxa d’aigua existent, reparacions de 
la xarxa d’enllumenat públic existent, actuació en altres elements existents, etc, 
fixant-se un import màxim per a aquestes modificacions del 10% de l’import 
d’adjudicació. 
 
DOTZÈ.- El termini de garantia del present contracte és de 3 anys a comptar des de 
la data de recepció de les obres, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de 
recepció es formalitzarà dins del mes següent a la total realització de l’objecte del 
contracte. 
 
TRETZÈ.- L’adjudicatària resta obligada al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en 
matèria mediambiental. 
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CATORZÈ.- L’adjudicatària ha de complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal 
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de 
secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
QUINZÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 315,00 € corresponent a les 
despeses de l’anunci de licitació. 
 
SETZÈ.- Disposar la despesa de 75.340,00 € amb càrrec a la partida núm. 20 15310 
60900 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2016 (RC núm. 9584).  
 
DISSETÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats, a la 
Intervenció municipal i que es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
DIVUITÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de 
formalitzar el contracte. 
 
DINOVÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant per 
requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte com per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 

de març. 
 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de 
los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de 
la función interventora en régimen de requisitos básicos. 

 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel 
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre. 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i 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; en tot allò que no 
s’oposi al TRLCSP 

 
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
PRIMER.- La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix que  
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“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.” 

 
SEGON.- 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. 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a 
la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el 
crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a 
càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles 
pressupostàries de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 
163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
No aplicable en aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de 
la Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
No aplicable en aquest expedient. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats en 
els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al president 
o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que estableixi la 
normativa vigent. 
 
D’acord amb la Disposició Addicional Segona, apartat 1r, del TRLCSP, correspon als 
Alcaldes i els Presidents de les Entitats locals les competències com òrgan de 
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de 
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes 
privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada.  
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En virtut del Decret 743/2015, de 19 de juny, l'Alcaldessa té delegada en la Junta de 
Govern les seves competències en matèria de contractació, llevat dels procediments 
negociats i la contractació menor. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL.  
 
No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement  
 
L'acord d'aprovació expedient de contractació i autorització de la despesa es va 
adoptar per Junta de Govern en data 26 d’octubre de 2016, amb informe de 
fiscalització DESFAVORABLE de l'Interventor pels incompliments assenyalats en els 
apartats IV desè i onzè del mateix informe: 
 
«Desè.- Que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, si 
s'escau. Quan no existeixi informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, i no resulti 
procedent per raó de la quantia, que a l'expedient s'incorpora pronunciament exprés 
de que les obres del projecte no afectin a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de 
l'obra. 
 
Consta projecte d'obra, redactat per l'arquitecta municipal, amb un pressupost 
d'execució de 100.000 euros, IVA inclòs, aprovat provisionalment per la Junta de 
Govern de data 13 d'octubre de 2016 (publicat al perfil del contractant en data 14 
d'octubre). 
 
No obstant això, no han transcorregut els els trenta dies d'exposició al públic, i per 
tant, no s'ha produït l'aprovació definitiva amb caràcter previ a la tramitació de 
l'expedient de contractació (article 121TRLCSP). 
 
Onzè.- En connexió amb el punt anterior, en no constar definitivament aprovat el 
projecte d'obres, tampoc no consta acta de replanteig previ, la qual cosa suposa un 
incompliment de l'article 126 TRLCSP. 
 
Tal i com assenyala l'article 126 TRLCSP, l'acta de replanteig de l'obra «consistirà en 
comprovar la realitat geomètrica de la mateixa i la disponibilitat dels terrenys 
precisos per la seva normal execució.» En aquest sentit, l'informe conjunt de 
secretaria i intervenció sobre els plecs de clàusules administratives adverteix el 
següent: «Per últim, i no menys important, cal remarcar la necessitat de que 
l'Ajuntament sol·liciti, abans del dia 14 de novembre de 2016, la concessió de 
l'ocupació del domini públic marítimo-terrestre, no només de l'àmbit afectat per les 
obres, sinó de la concessió actualment existent en tot el Passeig Marítim de la 
població que és a punt de finalitzar.» 
 
Sense perjudici de l’anterior: 
 
 Consta expedit document comptable «A» per import de 100.000,00 €. 
 L'import de les despeses que es proposa disposar (75.340,00 €) no supera 

l'import de la despesa autoritzada, corresponent al preu base més l'IVA. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  



S/Amn 

 
25 

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 

 
No aplicable en aquesta fase. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
Primer.- Que la proposta d'adjudicació s'adequa a la proposta formulada per la 
Mesa, o, en cas contrari, existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació. Es 
compleix. 
 
Segon.- Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als 
licitadors suposadament compresos en aquelles i de l'informe del Servei Tècnic 
corresponent.  
 
Tercer.- Quan s'utilitzi el procediment negociat, que existeix constància en 
l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la 
seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, de conformitat amb 
allò disposat en el TRLCSP. No aplicable en aquest expedient. 
En els procediments negociats amb publicitat, que s'hagi publicat l'anunci de licitació 
corresponent en els supòsits de l'article 177 TRLCSP. No aplicable en aquest 
expedient. 
 
Quart.- Quan es proposi la celebració d'un contracte amb preus provisionals de 
conformitat amb l'article 87.5 del TRLCSP, que es detallen en la proposta 
d'adjudicació els extrems continguts en les lletres a), b) i c) del precepte. No 
aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, si s'escau. Consta 
constituïda la garantia en data 13 de desembre de 2016, dins el termini de 10 dies 
hàbils des de l'endemà de la notificació del requeriment.  
 
Sisè.- Que s'acredita que el licitador que es proposa com adjudicatari està al corrent 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
Consten les certificacions expedides amb data 7 de desembre de 2016. 
 
.- Quan, d'acord amb la normativa, no s'hagi constituït Mesa de contractació, que 
existeix conformitat de la classificació concedida al contractista que es proposa com 
adjudicatari provisional amb l'exigida en el plec de clàusules administratives 
particulars quan s'escaigui. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments 
assenyalats en l'apartat IV, punt cinquè. 
 
L'objecció fiscal formulada suspendrà la tramitació de l'expedient, d'acord amb 
l'article 216.2.c del TRLHL. De conformitat amb l'article 217.1 TRLHL correspon a 
l'Alcaldessa resoldre la discrepància.” 
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Atès que s’ha detectat una errada material en el dispositiu cinquè de l’acord 
d’incoació de l’expedient de contractació a l’hora de transcriure el número de 
partida pressupostària amb càrrec a la qual s’autoritza la despesa i el número de 
RC. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta del a Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Rebutjar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació, l’oferta presentada per l’empresa Obras Ortuño, SL, donat que el 
tipus d’enllumenat proposat no compleix els requeriments tècnics mínims 
previstos i exigits per la normativa, tal i com es posa de manifest a l’informe de 
valoració emès per l’enginyera i arquitecta municipals, en data 24 de novembre 
d’enguany, el qual va ser assumit per la Mesa de Contractació en sessió de data 2 
de desembre de 2016. 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Hidráulica y Obras, SA amb CIF XXXXXX, el 
contracte d’obres d’execució de l’enllumenat i arranjament del camí del passeig 
marítim de la platja del Cavaió dins a Arenys de Mar, pel preu cert de 62.264,46 
€, IVA del 21% exclòs, el qual puja la quantitat de 13.075.54 €, amb subjecció al 
plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les 
millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador, i al projecte 
anomenat “projecte d’obra ordinària per a l’enllumenat i arranjament del camí del 
passeig marítim de la platja de Cavaió fins a Arenys de Mar”, redactat per 
l’arquitecta municipal, Sra. Alba Farré i Nàcher, el qual ha restat definitivament 
aprovat en data 29 de novembre de 2016. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
TERCER.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, per mensualitats vençudes. 
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. La 
factura s’haurà de correspondre amb les certificacions mensuals que expedeixi la 
direcció facultativa de conformitat amb allò que estableix l’article 232 del TRLCSP. 
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 dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini 
de 30 dies des de la prestació efectiva del servei. 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. 
 
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 
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correspongui la 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 
 
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) 

 
QUART.- El termini d’execució del present contracte serà de 2 mesos a comptar 
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. En tot cas, les 
obres hauran d’estar totalment executades en data 30 de desembre de 2016. 
 
CINQUÈ.- L’adjudicatari elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball de 
l’obra, ajustat a l’estudi de seguretat i salut del projecte, en el que s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests, el 
qual haurà de ser aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar abans de l’inici de les 
obres. 
 
SISÈ.- Dins dels 15 dies següents a l’aprovació definitiva del projecte es 
procedirà a efectuar la comprovació del replanteig, d’acord amb l’establert a 
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l’article 229 del TRLCSP, en presència de la direcció facultativa i el contractista. 
Les obres han de començar l'endemà de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
SETÈ.- Les obres a executar s’hauran d’ajustar al projecte anomenat “projecte 
d’obra ordinària per a l’enllumenat i arranjament del camí del passeig marítim de 
la platja de Cavaió fins a Arenys de Mar”, redactat per l’arquitecta municipal, Sra. 
Alba Farré i Nàcher. 
 
VUITÈ.- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la 
clàusula XXVI del PCAP. 
 
NOVÈ.- L’adjudicatària subministrarà i muntarà 5 bancs i 5 papereres 
addicionals, de conformitat amb la millora ofertada a la seva plica. 
 
DESÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte a l’Arquitecta municipal. Les seves funcions seran, com, 
a mínim, les següents: 
 
a) Seguiment i supervisió de l’execució del contracte. 
b) Determinar si les obres executades s’ajusten a les prescripcions establertes i 

condicions contractuals. 
c) Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de les obres. 
d) Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
e) Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
f) Concórrer a la recepció de les obres 
 
ONZÈ.- De conformitat amb el que es disposa a la clàusula XXX del PCAP, es 
preveu la possibilitat de modificació de l’obra per l’aparició d’imprevistos durant 
l’execució de l’obra com ara connexions o modificacions a la xarxa d’aigua 
existent, reparacions de la xarxa d’enllumenat públic existent, actuació en altres 
elements existents, etc, fixant-se un import màxim per a aquestes modificacions 
del 10% de l’import d’adjudicació. 
 
DOTZÈ.- El termini de garantia del present contracte és de 3 anys a comptar des 
de la data de recepció de les obres, transcorregut el qual sense objeccions per part 
de l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de 
recepció es formalitzarà dins del mes següent a la total realització de l’objecte del 
contracte. 
 
TRETZÈ.- L’adjudicatària resta obligada al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals, i en matèria mediambiental. 
 
CATORZÈ.- L’adjudicatària ha de complir amb les prescripcions que es prevegin a 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al 
Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 
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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. 
 
QUINZÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 315,00 € corresponent a 
les despeses de l’anunci de licitació. 
 
SETZÈ.- Rectificar el dispositiu cinquè de l’acord d’incoació de l’expedient de 
contractació pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 26 d’octubre de 
2016, en el sentit que allà on diu: 
 

CINQUÈ.- Aprovar la despesa de 100.000,00 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 20 16000 61900 (RC núm. 9421) del vigent pressupost 
municipal per a l’any 2016.  

 
Ha de dir: 
 

CINQUÈ.- Aprovar la despesa de 100.000,00 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 20 15310 60900 (RC núm. 9584) del vigent pressupost 
municipal per a l’any 2016.  

 
DISSETÈ.- Disposar la despesa de 75.340,00 € amb càrrec a la partida núm. 20 
15310 60900 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2016 (RC núm. 9584).  
 
DIVUITÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats, 
a la Intervenció municipal i que es publiqui en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
DINOVÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal 
de formalitzar el contracte. 
 
VINTÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant 
per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte 
com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present 
acord. 
 
6.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE NOUS POUS 
DE REGISTRE DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 d’octubre de 2016, va 
acordar incoar expedient per a la contractació de les obres de construcció de nous 
pous de registre de la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
així com aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que havien de regir l’esmentada contractació. 
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Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 7229 de data 
19/10/2016 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la 
mateixa data.  
 
Atès que dins del termini de presentació de proposicions van presentar oferta 8 
empreses, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la corporació 
en data 17/11/2016. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació d’obertura i valoració dels sobres B de 
data 16 de novembre de 2016, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

“ACTA D’OBERTURA I VALORACIÓ DELS SOBRES B EN EL PROCEDIMENT 
OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES  DE CONSTRUCCIÓ DE NOUS 
POUS DE REGISTRE DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR 
 
Amb caràcter previ s’ha aixecat acta de qualificació prèvia de la documentació 
administrativa presentada per l’empresa Excavacions Bermúdez, SL, en el 
procediment obert per a la contractació de les obres de construcció de nous pous de 
registre de la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 16/11/2016 
Horari:               12,50 h. 
Hi assisteixen:  Assumpta Revoltós Vaquer, presidenta de la Mesa per delegació 

de l’alcaldessa 
  Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 

 Lluís Viñas Peitaví, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 

Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és l’obertura i valoració del sobre B: “Oferta econòmica per a 
la contractació de les obres de construcció de nous pous de registre de la xarxa de 
clavegueram de Canet de Mar". 
 
2. Constituïda la Mesa la presidenta comunica als presents que de l’acta de 
qualificació de la documentació presentada per Excavacions Bermúdez, SL, se’n 
desprèn que, ha aportat la documentació exigida pel PCAP. 
 
3. Obre el sobre del primer licitador presentat, d’acord amb la data de presentació 
que consta al llibre de pliques, i continua pels successius en nombre de 8, i en l’ordre 
següent: 
 
1. Obres Ortuño, SL 
2. Artea Mediambient, SL 
3. Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 
4. Hidráulica y Obras, SA 
5. Salvador Serra, SA 
6. Obras y Pavimentos Brossa, SA 
7. Argon Informática, SA 
8. Excavacions Bermúdez, SL 
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4. Seguidament la presidenta de la Mesa procedeix a l’obertura dels sobres B, 
començant pel del primer licitador presentat, d’acord amb la data de presentació que 
consta al llibre de pliques, i continua pels successius en nombre de 8, i en l’ordre 
següent: 
 
 

 Licitador 
Oferta 
(IVA 

exclòs) 

Termini 
addiciona
l garantia 

Marcs i 
tapes 

addicionals 
1 Obres Ortuño, SL 84.605,00 € 12 5 
2 Artea Mediambient, SL 84.759,28 € 12 5 
3 Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 82.686,00 € 12 5 
4 Hidráulica y Obras, SA 97.439,80 € 12 5 
5 Salvador Serra, SA 100.000,00 

€ 
12 5 

6 Obras y Pavimentos Brossa, SA 87.023,66 € 12 5 
7 Argon Informática, SA 97.849,00 € 12 5 
8 Excavacions Bermúdez, SL 98.324,16 € 12 5 

 
5. A continuació la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna 
de les ofertes tenint en compte els criteris de valoració previstos a la clàusula XIV.1 
del PCAP, en els termes següents: 
 
a) Oferta econòmica: fins a 70 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador 
respecte el preu de licitació del present plec d’acord amb el següent criteri: 
 
- Puntuació màxima: 70 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  
    

Puntuació = 
70 . 

[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 
 
Preu licitació: 119.177,84 € 
Baixa:  82.686,00 € 
BS:  113.218,95 € 
 

 Licitador Oferta (IVA 
exclòs) Baixa Punts 

1 Obres Ortuño, SL 84.605,00 € 29% 66,32 
2 Artea Mediambient, SL 84.759,28 € 29% 66,02 
3 Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 82.686,00 € 31% 70 
4 Hidráulica y Obras, SA 97.439,80 € 18% 41,70 
5 Salvador Serra, SA 100.000,00 € 16% 36,79 
6 Obras y Pavimentos Brossa, SA 87.023,66 € 27% 61,68 
7 Argon Informática, SA 97.849,00 € 18% 40,91 
8 Excavacions Bermúdez, SL 98.324,16 € 17% 40 

 
b) Augment del termini de garantia: fins a 20 punts. Es valorarà amb 5 punts per 
cada 3 mesos o fracció d’augment del termini de garantia. 
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 Licitador 
Termini 

addicional 
garantia 

Punts 

1 Obres Ortuño, SL 12 20 
2 Artea Mediambient, SL 12 20 
3 Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 12 20 
4 Hidráulica y Obras, SA 12 20 
5 Salvador Serra, SA 12 20 
6 Obras y Pavimentos Brossa, SA 12 20 
7 Argon Informática, SA 12 20 
8 Excavacions Bermúdez, SL 12 20 

 
c) Subministrament de marcs i tapes de clavegueram addicionals: fins a 10 punts. Es 
valorarà amb 2 punts per subministrament addicional (sense muntatge) d’un conjunt 
de marc i tapa de clavegueram de les mateixes característiques que els previstos en 
el plec de clàusules. 
 

 Licitador 
Marcs i 
tapes 

addicionals 
Punts 

1 Obres Ortuño, SL 5 10 
2 Artea Mediambient, SL 5 10 
3 Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 5 10 
4 Hidráulica y Obras, SA 5 10 
5 Salvador Serra, SA 5 10 
6 Obras y Pavimentos Brossa, SA 5 10 
7 Argon Informática, SA 5 10 
8 Excavacions Bermúdez, SL 5 10 

 
Puntuació Total 
 

 Licitador Punts 
1 Obres Ortuño, SL 96,32 
2 Artea Mediambient, SL 96,02 
3 Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 100 
4 Hidráulica y Obras, SA 71,70 
5 Salvador Serra, SA 66,79 
6 Obras y Pavimentos Brossa, SA 91,68 
7 Argon Informática, SA 70,91 
8 Excavacions Bermúdez, SL 70 

 
6. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte per a 
l’execució de les obres de construcció de nous pous de registre de la xarxa de 
clavegueram de Canet de Mar, a l’empresa Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, 
SL, atès que ha estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 
 
Essent les 13.15 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa, els vocals de la Mesa i els licitadors presents.” 

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1181/2016, de data 19 de 
novembre, es va requerir a l’empresa Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL, 
per tal que en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
recepció del requeriment, aportés a les oficines municipals la documentació 
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administrativa relacionada a la clàusula XI.5 del plec de clàusules administratives 
i de prescripcions tècniques particulars que regeixen aquest contracte, com 
també la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o bé el consentiment 
per tal que l’Ajuntament de Canet de Mar pugui obtenir-los directament de les 
administracions competents, així com l’acreditació de la constitució, a disposició 
de la Tresoreria municipal, d’una garantia definitiva, xifrada en 4.134,30 €. 
 
Atès que en data 12 de desembre de 2016, dins del termini conferit a l’efecte 
l’empresa Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL, es va dipositar a l’oficina 
de Correus de Barcelona, la documentació administrativa requerida, i ha dipositat 
en metàl·lic la garantia definitiva. 
 
Vist l’informe de fiscalització núm. 143/2016, de data 16 de desembre de 2016, 
emès per l’interventor municipal, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 143/2016 
 
ASSUMPTE: Adjudicació del contracte d'obres de construcció de nous pous 
de registre de la xarxa de clavegueram de Canet de Mar, d'acord amb la fase 
1 del Pla director de clavegueram - barris centrals, de l'Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per aprovació 
de la Junta de Govern: 
 
«PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL amb CIF 
XXXXXXX, el contracte d’obres de construcció de nous pous de registre de la xarxa 
de clavegueram de l’Ajuntament de Canet de Mar, pel preu cert de 82.686,00 €, IVA 
del 21% exclòs, el qual puja la quantitat de 17.364,06 €, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les millores 
proposades en l’oferta presentada pel propi licitador, i al projecte anomenat “projecte 
executiu per a la construcció de nous pous de la xarxa de clavegueram”, redactat per 
l’enginyera municipal, Sra. Silvia Amatller Micola, el qual ha restat definitivament 
aprovat en data 29 de novembre de 2016. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
SEGON.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura legalment 
emesa i conformada pel tècnic competent, per mensualitats vençudes. 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. La factura s’haurà de 
correspondre amb les certificacions mensuals que expedeixi la direcció facultativa de 
conformitat amb allò que estableix l’article 232 del TRLCSP. 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 
dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini de 30 dies des 
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de la prestació efectiva del servei. 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. 
 
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 la 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 
 
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) 
 
TERCER.- El termini d’execució del present contracte serà de 2 mesos a comptar des 
de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. En tot cas, les obres 
hauran d’estar totalment executades en data 30 de desembre de 2016. 
 
QUART.- L’adjudicatari elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball de l’obra, 
ajustat a l’estudi de seguretat i salut del projecte, en el que s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests, el qual haurà de 
ser aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar abans de l’inici de les obres. 
 
CINQUÈ.- Dins dels 15 dies següents a l’aprovació definitiva del projecte es procedirà 
a efectuar la comprovació del replanteig, d’acord amb l’establert a l’article 229 del 
TRLCSP, en presència de la direcció facultativa i el contractista. Les obres han de 
començar l'endemà de l’acta de comprovació del replanteig. 
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SISÈ.- Les obres a executar s’hauran d’ajustar al projecte anomenat “projecte d’obra 
ordinària per a l’enllumenat i arranjament del camí del passeig marítim de la platja 
de Cavaió fins a Arenys de Mar”, redactat per l’enginyera municipal, Sra. Silvia 
Amatller Micola. 
 
SETÈ.- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la clàusula 
XXVI del PCAP. 
 
VUITÈ.- L’adjudicatària subministrarà 5 marcs i tapes, de conformitat amb la millora 
ofertada a la seva plica. 
 
NOVÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte a l’Enginyera municipal. Les seves funcions seran, com, a 
mínim, les següents: 
 
a) Seguiment i supervisió de l’execució de les obres. 
b) Determinar si les obres executades s’ajusten a les prescripcions establertes i 
condicions contractuals. 
c) Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de les obres. 
d) Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
e) Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
f) Concórrer a la recepció de les obres. 
 
DESÈ.- De conformitat amb el que es disposa a la clàusula XXX del PCAP, es preveu 
la possibilitat de modificació de l’obra per l’aparició d’imprevistos durant l’execució de 
l’obra com ara reparar un tram de canonada de clavegueram, netejar un tram de 
xarxa, passar una càmera d’observació a la xarxa de clavegueram, etc., fixant-se un 
import màxim per a aquestes modificacions del 10% de l’import d’adjudicació. 
 
ONZÈ.- El termini de garantia del present contracte és de 3 anys a comptar des de la 
data de recepció de les obres, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de 
recepció es formalitzarà dins del mes següent a la total realització de l’objecte del 
contracte. 
 
DOTZÈ.- L’adjudicatària haurà d’instal·lar a la seva costa, els senyals que calgui per 
indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill degut al desenvolupament d’aquests, tant en aquesta zona com als 
seus límits i immediacions. Aquests rètols i cartells hauran d’estar escrits, com a 
mínim, en català. 
 
TRETZÈ.- Quan per imperatius de les obres sigui necessari realitzar talls o 
desviacions del trànsit, es notificarà a la policia local amb 5 dies d’antelació, indicant 
les dates de l’actuació, la durada prevista i els trams afectats. Així mateix, 
s’habilitaran itineraris alternatius de forma que la incidència en el trànsit sigui la 
mínima possible. De la mateixa manera s’actuarà en cas de possibles talls de 
subministraments. 
 
CATORZÈ.- L’adjudicatària destinarà, per a l’execució de l’obra, els recursos tant 
materials com humans ofertats en la seva plica. 
 
QUINZÈ.- L’adjudicatària resta obligada al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en 
matèria mediambiental. 
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SETZÈ.- L’adjudicatària ha de complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal 
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de 
secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
DISSETÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 315,00 € corresponent a les 
despeses de l’anunci de licitació. 
 
DIVUITÈ.- Disposar la despesa de 100.050,06 € amb càrrec a la partida núm. 21 
16000 61900 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2016 (RC núm. 9421).  
 
DINOVÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats, a la 
Intervenció municipal i que es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
VINTÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils següents a 
la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de formalitzar el 
contracte. 
 
VINT-I-UNÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant 
per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte com 
per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 

de març. 
 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de 
los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de 
la función interventora en régimen de requisitos básicos. 

 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel 
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre. 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i 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; en tot allò que no 
s’oposi al TRLCSP 

 
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
PRIMER.- La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix que  
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“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.” 

 
SEGON.- 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. 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a 
la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el 
crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a 
càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles 
pressupostàries de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 
163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
No aplicable en aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de 
la Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
No aplicable en aquest expedient. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
 
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats en 
els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al president 
o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que estableixi la 
normativa vigent. 
 
D’acord amb la Disposició Addicional Segona, apartat 1r, del TRLCSP, correspon als 
Alcaldes i els Presidents de les Entitats locals les competències com òrgan de 
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de 
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes 
privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada.  
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En virtut del Decret 743/2015, de 19 de juny, l'Alcaldessa té delegada en la Junta de 
Govern les seves competències en matèria de contractació, llevat dels procediments 
negociats i la contractació menor. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL.  
 
No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement  
 
L'acord d'aprovació expedient de contractació i autorització de la despesa es va 
adoptar per Junta de Govern en data 13 d’octubre de 2016, amb informe de 
fiscalització DESFAVORABLE de l'Interventor, pels següents incompliments 
assenyalats en l'apartat IV, punts desè i onzè de l’esmentat informe: 
 
«Desè.- Que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, si 
s'escau. Quan no existeixi informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, i no resulti 
procedent per raó de la quantia, que a l'expedient s'incorpora pronunciament exprés 
de que les obres del projecte no afectin a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de 
l'obra. 
 
Consta projecte d'obra ordinària de construcció de nous pous de registre de la xarxa 
de clavegueram, redactat per l'enginyera municipal, amb un pressupost d'execució 
de 144.205,19 euros, IVA inclòs. 
 
No obstant això, no consta que l'esmentat projecte d'obres hagi estat aprovat amb 
caràcter previ a la tramitació de l'expedient de contractació (article 121TRLCSP). 
 
Onzè.- No consta acta de replanteig previ (article 126 TRLCSP), atès que el projecte 
d'obra tampoc no es troba aprovat definitivament.» 
 
Sense perjudici de l’anterior, es constata que: 
 
 Consta expedit document comptable «A» per import de 144.205,19 €. 
 L'import de les despeses que es proposa disposar (100.050,06 €) no supera 

l'import de la despesa autoritzada, corresponent al preu base més l'IVA. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
 
No aplicable en aquesta fase. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
Primer.- Que la proposta d'adjudicació s'adequa a la proposta formulada per la 
Mesa, o, en cas contrari, existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació. Es 
compleix. 
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Segon.- Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als 
licitadors suposadament compresos en aquelles i de l'informe del Servei Tècnic 
corresponent. No aplicable. 
 
Tercer.- Quan s'utilitzi el procediment negociat, que existeix constància en 
l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la 
seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, de conformitat amb 
allò disposat en el TRLCSP. No aplicable en aquest expedient. 
 
En els procediments negociats amb publicitat, que s'hagi publicat l'anunci de licitació 
corresponent en els supòsits de l'article 177 TRLCSP. No aplicable en aquest 
expedient. 
 
Quart.- Quan es proposi la celebració d'un contracte amb preus provisionals de 
conformitat amb l'article 87.5 del TRLCSP, que es detallen en la proposta 
d'adjudicació els extrems continguts en les lletres a), b) i c) del precepte. No 
aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, si s'escau. Consta 
constituïda la garantia en data 12 de desembre de 2016, dins el termini de 10 dies 
hàbils des de l'endemà de la notificació del requeriment (24 de novembre de 2016).  
 
Sisè.- Que s'acredita que el licitador que es proposa com adjudicatari està al corrent 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Es compleix. 
 
Setè.- Quan, d'acord amb la normativa, no s'hagi constituït Mesa de contractació, 
que existeix conformitat de la classificació concedida al contractista que es proposa 
com adjudicatari provisional amb l'exigida en el plec de clàusules administratives 
particulars quan s'escaigui. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments 
assenyalats en l'apartat IV, punt cinquè. 
 
L'objecció fiscal formulada suspendrà la tramitació de l'expedient, d'acord amb 
l'article 216.2.c del TRLHL. De conformitat amb l'article 217.1 TRLHL correspon a 
l'Alcaldessa resoldre la discrepància.” 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL 
amb CIF XXXXXXX, el contracte d’obres de construcció de nous pous de registre 
de la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament de Canet de Mar, pel preu cert de 
82.686,00 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja la quantitat de 17.364,06 €, amb 
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP), així 
com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador, i al 
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projecte anomenat “projecte executiu per a la construcció de nous pous de la 
xarxa de clavegueram”, redactat per l’enginyera municipal, Sra. Silvia Amatller 
Micola, el qual ha restat definitivament aprovat en data 29 de novembre de 2016. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
SEGON.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, per mensualitats vençudes. 
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. La 
factura s’haurà de correspondre amb les certificacions mensuals que expedeixi la 
direcció facultativa de conformitat amb allò que estableix l’article 232 del TRLCSP. 
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 dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini 
de 30 dies des de la prestació efectiva del servei. 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. 
 
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 la 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 
 
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 
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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) 

 
TERCER.- El termini d’execució del present contracte serà de 2 mesos a comptar 
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. En tot cas, les 
obres hauran d’estar totalment executades en data 30 de desembre de 2016. 
 
QUART.- L’adjudicatari elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball de 
l’obra, ajustat a l’estudi de seguretat i salut del projecte, en el que s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests, el 
qual haurà de ser aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar abans de l’inici de les 
obres. 
 
CINQUÈ.- Dins dels 15 dies següents a l’aprovació definitiva del projecte es 
procedirà a efectuar la comprovació del replanteig, d’acord amb l’establert a 
l’article 229 del TRLCSP, en presència de la direcció facultativa i el contractista. 
Les obres han de començar l'endemà de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
SISÈ.- Les obres a executar s’hauran d’ajustar al projecte anomenat “projecte 
d’obra ordinària per a l’enllumenat i arranjament del camí del passeig marítim de 
la platja de Cavaió fins a Arenys de Mar”, redactat per l’enginyera municipal, Sra. 
Silvia Amatller Micola. 
 
SETÈ.- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la clàusula 
XXVI del PCAP. 
 
VUITÈ.- L’adjudicatària subministrarà 5 marcs i tapes, de conformitat amb la 
millora ofertada a la seva plica. 
 
NOVÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte a l’Enginyera municipal. Les seves funcions seran, com, 
a mínim, les següents: 
 

a) Seguiment i supervisió de l’execució de les obres. 
b) Determinar si les obres executades s’ajusten a les prescripcions 

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

obres. 
d) Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
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e) Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
f) Concórrer a la recepció de les obres. 

 
DESÈ.- De conformitat amb el que es disposa a la clàusula XXX del PCAP, es 
preveu la possibilitat de modificació de l’obra per l’aparició d’imprevistos durant 
l’execució de l’obra com ara reparar un tram de canonada de clavegueram, 
netejar un tram de xarxa, passar una càmera d’observació a la xarxa de 
clavegueram, etc., fixant-se un import màxim per a aquestes modificacions del 
10% de l’import d’adjudicació. 
 
ONZÈ.- El termini de garantia del present contracte és de 3 anys a comptar des 
de la data de recepció de les obres, transcorregut el qual sense objeccions per part 
de l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de 
recepció es formalitzarà dins del mes següent a la total realització de l’objecte del 
contracte. 
 
DOTZÈ.- L’adjudicatària haurà d’instal·lar a la seva costa, els senyals que calgui 
per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els 
punts de possible perill degut al desenvolupament d’aquests, tant en aquesta 
zona com als seus límits i immediacions. Aquests rètols i cartells hauran d’estar 
escrits, com a mínim, en català. 
 
TRETZÈ.- Quan per imperatius de les obres sigui necessari realitzar talls o 
desviacions del trànsit, es notificarà a la policia local amb 5 dies d’antelació, 
indicant les dates de l’actuació, la durada prevista i els trams afectats. Així 
mateix, s’habilitaran itineraris alternatius de forma que la incidència en el trànsit 
sigui la mínima possible. De la mateixa manera s’actuarà en cas de possibles talls 
de subministraments. 
 
CATORZÈ.- L’adjudicatària destinarà, per a l’execució de l’obra, els recursos tant 
materials com humans ofertats en la seva plica. 
 
QUINZÈ.- L’adjudicatària resta obligada al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals, i en matèria mediambiental. 
 
SETZÈ.- L’adjudicatària ha de complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al 
Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes 
i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa 
de l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal 
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure 
de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés 
en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
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DISSETÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 315,00 € corresponent a 
les despeses de l’anunci de licitació. 
 
DIVUITÈ.- Disposar la despesa de 100.050,06 € amb càrrec a la partida núm. 21 
16000 61900 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2016 (RC núm. 9421).  
 
DINOVÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats, 
a la Intervenció municipal i que es publiqui en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
VINTÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal 
de formalitzar el contracte. 
 
VINT-I-UNÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa 
tant per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del 
contracte com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el 
present acord. 
 
7.-  ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, 
S.A.. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS AL CARRER 
BONAIRE, XX 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 23 de 
novembre de 2016 (núm. de registre 6780/2016) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Bonaire, 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 municipal de data 25 de novembre de 2016, i amb 
les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS  
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 
LOCALITZACIÓ: c/ Bonaire, XX  
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
 

  
 
 
 
 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 

Ref.: Z.M. 012016974767 
GDE12916110082 

Reg. Entr. 2016/6780 
Data 24-11-2016 
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3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 
de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser 
paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat 
asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa 
sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm 
més que la llosa de formigó. 

4 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. 

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, així com per 
possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

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 per les hores nocturnes. 

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. 

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 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

8,15 € (4% de 203,82 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 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. 
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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 de 4 m lineals durant 2 dies per l'execució de 
les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe 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 d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Bonaire, XX de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera 
municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), en 
concepte d’ocupació de via pública, un import de vuit euros amb seixanta quatre 
cèntims d’euro (8,64 €), i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-
vuit euros amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, 
S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS AL CARRER VALL, 
XX 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 22 de 
novembre de 2016 (núm. de registre 6751/2016) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Vall, XX de Canet 
de Mar. 
  



S/Amn 

 
46 

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 

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 municipal de data 25 de novembre de 2016, i amb 
les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:  LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS  
CANALITZACIÓ GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 
LOCALITZACIÓ: c/ Vall, XX  
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
 

  
 
 
 
 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
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. 

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, així com per 
possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

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 per les hores nocturnes. 

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. 

Ref.: Z.M. 012016974766 
GDE12916110081 

Reg. Entr. 2016/6751 
Data 22-11-2016 
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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 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

8,15 € (4% de 203,82 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 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 de 4 m lineals durant 2 dies per l'execució de 
les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe 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 d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Vall, XX de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera 
municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), en 
concepte d’ocupació de via pública, un import de vuit euros amb seixanta quatre 
cèntims d’euro (8,64 €), i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-
vuit euros amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
9.- LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. PER A LA 
INSTAL.LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS AL’AVINGUDA CASTELLMAR, 
XX. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 17 de 
novembre de 2016 (núm. de registre 6637/2016) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una canonada de gas a l’Avinguda Castellmar, 
XX. 
  
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 municipal de data 22 de novembre de 2016, i amb 
les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
 

INFORME DE:   L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:  LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS  
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 
LOCALITZACIÓ: c/ Castellmar, XX  
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
  

 
 
 
 
 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
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. 

Ref.: Z.M. 012016974702 
GDE12916110022 

Reg. Entr. 2016/6637 
Data 17-11-2016 
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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. 

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, així com per 
possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

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 per les hores nocturnes. 

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. 

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 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

61,64 € (4% de 1.540,88 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 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. 
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S'estima una ocupació de via pública de 8 m lineals durant 7 dies per l'execució de 
les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe 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 d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una escomesa particular de gas a l’Av. Castellmar, 27 de Canet 
de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de seixanta un euros amb seixanta quatre cèntims 
d’euro (61,64€), en concepte d’ocupació de via pública, un import de trenta euros 
amb vint-i-quatre cèntims d’euro (30,24€), i per taxes urbanístiques la quantitat 
de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
10.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A L’OBERTURA, REPOSICIÓ DE RASA I ESTESA DE 
LÍNIA ELÈCTRICA SOTERRADA DE MITJA TENSIÓ A 25KW AL CARRER 
GERMANS BASSAS DE CANET DE MAR. 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 28 
De novembre de 2016 (núm. de registre 2016/6843) mitjançant la qual sol.licita 
llicència d’obres per a l’obertura i reposició de rasa i estesa de línia elèctrica de 
mitja tensió a 25 Kv al Carrer Germans Bassas 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 29 de novembre de 
2016, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a 
continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL   
ASSUMPTE:  LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ LÍNIA ELÈCTRICA SOTERRADA 
   DE MITJA TENSIÓ 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 
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LOCALITZACIÓ: c/ Germans Bassas 
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, de nou traçat de 
canalització per la instal·lació d’una línia soterrada de MT per reforma del CD 59483 
del carrer Germans  Bassas, d’aquesta localitat, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 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..  

4 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. 

5 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. 

6 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. 

7 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. 

8 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. 

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

10 Caldrà ubicar el nou suport a la zona de la vorera més propera possible de la façana de 
la finca per tal de permetre l’accessibilitat de les persones per la vorera. 

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

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

13 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
14 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. 

15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 
12,94 €. 

16 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i la Policia Local. 
18 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. 

Ref.: 84WK5W Exp. 212235 
Reg. Entr. 6843 
Data 28-11-2016 
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19 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 

20 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 d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 
per a l’obertura i reposició de rasa i estesa de línia elèctrica de mitja tensió a 25 
Kv al Germans Bassas de Canet de Mar, amb els condicionaments esmentats a 
l’informe de l’enginyera municipal de data 29 de novembre 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 12,94€, 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 l’import de 12,96€ en concepte de taxes per 
ocupació de via pública. 
 
11.- DENEGACIÓ SOL.LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L., PER A LA REALITZACIÓ D’UNA VARIANT 
DE LA XARXA ELÈCTRICA DE DISTRIBUCIÓ DE BT AL CARRER ALBA, XX DE 
CANET DE MAR. 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 16 
de novembre de 2016 (núm. de registre 2016/6616) mitjançant la qual sol.licita 



S/Amn 

 
53 

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 

llicència d’obres per a la realització d’una variant de la xarxa elèctrica de 
distribució de BT al carrer Alba, XX, de Canet de Mar. 
  
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal en data 25 de novembre 2016, el 
contingut del qual es transcriu a continuació:  
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL   
ASSUMPTE:  LLICÈNCIA D’OBRES PER VARIANT DE LA XARXA ELÈCTRICA 

DE DISTRIBUCIÓ DE BT 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 
LOCALITZACIÓ: c/ Alba, XX 
 
Vista la instància i demés documentació presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U., amb registre general d’entrada núm. 6616 de data 16 de 
novembre d’enguany, i exp. referència SCE-539168, en sol·licitud de llicència d’obres 
per realitzar una variant de la xarxa elèctrica de distribució de BT degut a les obres 
del c/ Alba núm. XX d’aquesta localitat, la tècnica que sotasigna en considera el 
següent:   
 
Atès que s’han de realitzar obres al c/ Alba, núm. XX que suposen l’enderroc de la 
façana on actualment hi ha instal·lada una cadireta de distribució de la xarxa 
elèctrica, fa necessari retirar aquesta cadireta, i realitzar una variant d’aquesta 
xarxa. En la variant proposada per l’empresa distribuïdora, es proposa: 
 
- Retirar la cadireta de la façana del c/ Alba, XX, el suport de fusta del c/ López 
Picó, així com tot el cablejat aeri afectat. 
- Instal·lar un suport de formigó on hi ha actualment el suport de fusta. 
- Instal·lar un armari de distribució urbana (ADU) a la plaça de la Papallona 
- Efectuar una conversió d’aeri/subterrani (A/S) a la façana lateral de l’edifici de la 
Riera Buscarons, XX i una altra a la façana posterior de la Riera Buscarons, XX. 
- Substituir un tram de cablejat aeri i adaptar les escomeses existents 
- Canalitzar un tram de xarxa de distribució. 
 
En relació a totes les actuacions esmentades, cal fer constar el següent: 
 
- Els edificis de la Riera Buscarons, XX i Riera Buscarons, XX es troben inclosos 
dins del catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, en 
concret amb els codis B086 i B087, respectivament. En ambdós casos és objecte de 
protecció la seva façana, de manera que no és possible col·locar a la façana de cap 
dels dos edificis les conversions A/S previstes. 
- El que en el plànol presentat consta com la finca Riera Buscarons, XX és 
actualment una plaça, la Plaça de la Papallona. L’ADU previst quedaria, per tant, 
enmig d’una plaça, trencant totalment l’estètica de la plaça. Caldria buscar una nova 
ubicació més integrada amb l’entorn per a la seva col·locació.  
- La substitució del suport de fusta per un suport de formigó suposa la 
consolidació d’aquest element a la via pública, just en un carrer de menys de 3 m 
d’amplada. En el punt 2.3 de la disposició addicional quarta de l’“Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús 
del sòl” s’estableix que “totes les actuacions referents a infraestructures (noves línies 
elèctriques i de telecomunicacions i ampliació i reforma de les línies existents) que es 
portin a terme en sòl urbà i urbanitzable hauran de ser soterrades, o bé, en casos 
excepcionals prou justificats, grapades per façana, evitant l’aparició d’obstacles a la 
via pública”. Així doncs, qualsevol modificació de les instal·lacions existents de la 
xarxa haurien de realitzar-se de manera soterrada o, si s’escau, grapades per façana, 
eliminant els possibles pals de fusta existents. 
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En conseqüència, la tècnica que subscriu informa desfavorablement la sol·licitud de 
llicència presentada tal com està plantejada.” 

 
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 d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Denegar a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L. la sol.licitud de la 
llicència d’obres per a la realització d’una variant de la xarxa elèctrica de 
distribució de BT al carrer Alba, XX, de Canet de Mar, d’acord al contingut de 
l’informe tècnic transcrit en el cos de la present proposta. 
 
SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat un import de 168,21€ en concepte 
de taxes urbanístiques. 
 
TERCER.- Notificar el contingut del present acord a tots els interessats. 
 
12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LES NAUS XX DE LA PARCEL.LA  NÚM. XX DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL “CAN MISSER”, A LA PLAÇA PERE LLAUGER PRIM, 
XX 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 20/10/2016 per la Sra. Aurora López 
Gonzàlez en representació de la mercantil ELEBIA, SL, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a la distribució interior de les naus núms XX de la 
parcel.la núm. XX del Polígon Industrial “Can Misser”, a la Plaça Pere Llauger Prim, 
XX.  
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 15 de desembre  
d’enguany, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a fer la distribució interior 
de les naus XX de la parcel.la núm. XX del polígon industrial “Can Misser”, a la plaça 
Pere Llauger prim, XX, revisada la nova documentació aportada en data 13 de 
desembre del 2016, es constata que es tracta de les esmenes necessàries per a 
justificar els paràmetres relacionats amb la seguretat en cas d’incendis, 
completant d’aquesta manera l’expedient. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 92420,00 € (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, amb 
les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, 
caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 15/12/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
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“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 15/12/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a fer la 
distribució interior de les naus XX situades a la parcel·la XX del polígon industrial Can 
Misser, plaça Pere Llauger Prim, XX, sol·licitada per la senyora Aurora López 
González, actuant en nom i representació de la mercantil ELEBIA, SL, s’emet el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, 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 92.420,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
92.420,00 € 4%  3.696,80 € 

 
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 1.848,00 € 

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

11 €/t 1,47 150,00 € 

 
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. 
 
Tercer.- D’acord amb la documentació presentada, la nau objecte de la llicència es 
destinarà a una activitat de disseny i muntatge de ganxos, incloent-hi un espai per a 
l’emmagatzematge i demostració del seu funcionament. Aquesta activitat es  
classifica a l’Annex III (codi 3.14) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i resta sotmesa al règim de 
comunicació prèvia ambiental. 
 
Si bé l’article 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), estableix que en cap 
cas no s’ha d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o simultània de la 



S/Amn 

 
56 

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 

referent a l’activitat, en el cas present cal tenir en compte el que disposa l’article 51 
LPCAA, el qual es transcriu a continuació: 
 
 Article 51 

Activitats sotmeses a comunicació 
 

1. L’exercici de les activitats compreses en l’Annex III resta sotmès a comunicació 
de la persona o l’empresa titulars. 
 
Segons estableix l’article 52.1 LPCAA, la comunicació s’ha de formalitzar un cop 
acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades 
per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la comunicació prèvia d’obres 
no subjectes a llicència, i també per la resta de llicències sectorials necessàries, 
fixades per llei o ple desplegament reglamentari d’una llei, per a dur a terme 
l’activitat. 
 
Quart.- 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”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres 
menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de data 
15/12/2016.” 

 
Atès 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, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
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 d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil ELEBIA, SL, per a fer 
la distribució interior de les naus XX situades a la parcel.la XX del Polígon 
Industrial Can Misser, Plaça Pere Llauger Prim, XX. Amb les següents condicions: 

 
 No es tocarà cap element estructural. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de tres mil sis-cents 
noranta-sis euros amb vuitanta cèntims d’euro (3696,80 €) i en concepte de taxes 



S/Amn 

 
57 

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 

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 en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de mil vuit-cents quaranta-vuit  euros 
(1848,00 €), i la fiança per garantir la correcta gestió dels residus de la 
construcció, per import de cent cinquanta euros  (150,00 €). Aquestes fiances es 
retornaran amb posterioritat a la finalització de l’obra, prèvia sol·licitud de 
l’interessat, i un cop comprovat que els residus han estat dipositats en un gestor 
autoritzat i previ informe del tècnic municipal. 
 
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. 
 
13.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REPARACIÓ 
DE COBERTA DE L’EDIFICI SITUAT AL C/EDUARD FARRÉS, XX 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 29/11/2016 per la Sra. M. Assumpció de 
Pons Recolons en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/RAFAEL 
MASÓ, XX – EDUARD FARRÉS, XX, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres 
menors per a la reparació de coberta de l’edifici. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 11 de desembre  
d’enguany, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en la reparació de la coberta de l’edifici situat al carrer Eduard 
Farrés, XX 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 9.473,96 € (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 per 
amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, 

caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
 No es modificarà la volumetria de l’edificació existent. 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 9/12/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 1/12/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reparació 
de la coberta de l’edifici situat al carrer Eduard Farrés, XX sol·licitada per 
l’Administració de finques de Pons, en nom i representació de la comunitat de 
propietaris de l’immoble, s’emet el següent 
 
INFORME 
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Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud del interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, 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 9.473,96 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
9.473,96 € 4%  378,96 € 

 
 
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 189,48 € 

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

11 €/t  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. 
 
Tercer.- 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”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres 
menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de data 
1/12/2016. 

 
Atès 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, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
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Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
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 d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. M. Assumpció de Pons 
Recolons en representació de la Comunitat de Propietaris del C/ Eduard Farrés, 
XX, per a la reparació de coberta, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. Amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
 No es modificarà la volumetria de l’edificació existent. 

  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de tres-cents setanta 
vuit euros amb noranta sis cèntims d’euro (378,96 €) i en concepte de 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 en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de cent vuitanta-nou euros amb 
quaranta-vuit cèntims d’euro (189,48 €), i la fiança per garantir la correcta gestió 
dels residus de la construcció, per import de cent cinquanta euros (150,00 €). 
Aquestes fiances es retornaran amb posterioritat a la finalització de l’obra, prèvia 
sol·licitud de l’interessat, i un cop comprovat que els residus han estat dipositats 
en un gestor autoritzat i previ informe del tècnic municipal.  
 
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. 
 
14.- LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICACIÓ SITUADA AL CARRER 
SANTIAGO RUSIÑOL, XX. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 2/12/2016 per la mercantil 
CONSTRUCCIONES TOMAS PEREZ, SL, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a l’arranjament de la façana de l’edificació situada al 
C/Santiago Rusiñol, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 12 de desembre  
d’enguany, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
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“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en arranjar la façana 
de l’edificació situada al carrer Santiago Rusiñol, XX. 
 
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 per 
amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 L’acabat la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o de la 

gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat haurà de ser 
exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, 
caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 13/12/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 12/12/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de la façana de l’edificació situada al carrer Santiago Rusiñol, XX, 
sol·licitada per la mercantil CONSTRUCCIONES TOMÁS PÉREZ, SL, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, 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 1.150,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
1.150,00 € 4%  46,00 € 

 
 
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 60,00 € 
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Concepte Tipus  Tones Total 
Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t  150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, no consta a l’expedient que s’hagi declarat que 
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres, per la qual cosa, en cas de 
preveure’n l’ocupació, caldrà sol·licitar el permís previ i efectuar la liquidació 
corresponent. 
 
Tercer.- 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”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres 
menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de data 
12/12/2016.” 

 
Atès 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, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
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 d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil CONSTRUCCIONES 
TOMAS PEREZ, SL, per a l’arranjament de façana de l’edificació situada al carrer 
Santiago Rusiñol, XX. Amb les següents condicions: 

 
 No es tocarà cap element estructural. 
 L’acabat la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o de 

la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat haurà 
de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de quaranta-sis euros 
(46,00 €) i en concepte de 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 en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de seixanta euros (60,00 €), i la fiança 
per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció, per import de cent 
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cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran amb posterioritat a la 
finalització de l’obra, prèvia sol·licitud de l’interessat, i un cop comprovat que els 
residus han estat dipositats en un gestor autoritzat i previ informe del tècnic 
municipal.  
 
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. 
 
15.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS D’ADEQUACIÓ D’UN 
ESTABLIMENT INDUSTRIAL PER A LA FABRICACIÓ DE MATERIAL 
D’AEROMODELISME I COMPONENTS ELECTRÒNICS SITUAT A LA PLAÇA 
PERE LLAUGER I PRIM, XX, NAU NÚM. XX DE LA PARCEL.LA XX DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL CAN MISSER. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 7/12/2016 pel Sr. Gaspar Espiell Joseph en 
representació de la mercantil XICOY ELECTRÒNICA, SL, en virtut de la qual 
sol·licita llicència d’obres menors per a l’adequació d’un establiment industrial per 
a la fabricació de material d’aeromodelisme i components electrònics situat a la 
plaça Pere Llauger i Prim, XX, nau núm.  
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 12 de desembre  
d’enguany, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en l’adequació d’un 
establiment industrial per a la fabricació de material d’aeromodelisme i components 
electrònics situat a la plaça Pere Llauger i Prim, XX, nau núm. XX de la parcel.la XX 
del polígon industrial Can Misser. 
 
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 per 
amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, 

caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 13/12/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 12/12/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la fabricació 
de material d’aeromodelisme i components electrònics situat a la plaça Pere Llauger 
Prim, XX, nau XX de la parcel·la XX del polígon industrial Can Misser, sol·licitada pel 
senyor Gaspar Espiell Joseph, actuant en nom i representació de la mercantil XICOY 
ELECTRÒNICA, SL, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques, 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 32.000,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
32.000,00 € 4%  1.280,00 € 

 
 
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 640,00 € 

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

11 €/t 18,96 208,56 € 

 
 
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. 
 
Tercer.- D’acord amb la documentació presentada, la nau objecte de la llicència es 
destinarà a la fabricació de material d’aeromodelisme i components electrònics, 
classificada a l’Annex III.1 (codi 3.27) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA). 
 
Si bé l’article 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), estableix que en cap 
cas no s’ha d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o simultània de la 
referent a l’activitat, en el cas present cal tenir en compte el que disposa l’article 51 
LPCAA, el qual es transcriu a continuació: 
 
 Article 51 

Activitats sotmeses a comunicació 
 

2. L’exercici de les activitats compreses en l’Annex III resta sotmès a comunicació de la 
persona o l’empresa titulars. 
 
Segons estableix l’article 52.1 LPCAA, la comunicació s’ha de formalitzar un cop 
acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades 
per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la comunicació prèvia d’obres 
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no subjectes a llicència, i també per la resta de llicències sectorials necessàries, 
fixades per llei o ple desplegament reglamentari d’una llei, per a dur a terme 
l’activitat. 
 
Quart.- 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”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres 
menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de data 
12/12/2016.” 

 
Atès 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, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
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 d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil XICOY ELECTRÒNICA, 
SL, per a l’adequació d’un establiment industrial per a la fabricació de material 
d’aeromodelisme i components electrònics situat a la Plaça Pere Llauger i Prim, 
XX, Nau, XX de la parcel.la XX del Polígon industrial Can Misser. Amb les següents 
condicions: 

 
 No es tocarà cap element estructural. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de mil dos-cents 
vuitanta euros (1280,00 €) i en concepte de 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 en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de sis-cents quaranta  euros (640,00 €), 
i la fiança per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció, per import 
de dos-cents vuit euros amb cinquanta-sis cèntims d’euro  (208,56 €). Aquestes 
fiances es retornaran amb posterioritat a la finalització de l’obra, prèvia sol·licitud 
de l’interessat, i un cop comprovat que els residus han estat dipositats en un 
gestor autoritzat i previ informe del tècnic municipal.  
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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. 
 
16.- COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS DE LOCAL A HABITATGE EFECTUADES A LA 
PLANTA BAIXA DE LA CASA DE COS ENTRE MITGERES SITUADA AL 
CARRER CALDETA, XX. 
  
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
17.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 5 al 10 
DE DESEMBRE DE 2016 (del núm. 1227 al núm. 1248)T 
INICIO_INCLUSION_PLANTILLA] 

Num. Decret Data Títol 
 
DE1227/2016 05/12/2016 Celebració reunió familiar cuina Masoveria - VR 

DE1228/2016 05/12/2016 Adjudicació llicència ocupació domini públic 
explotació bar envelat nit de cap d'any. 

DE1229/2016 05/12/2016 AUTORITZACIÓ FESTA FRANKFURT DANI AMB 
TALL DE CARRER (3 DESEMBRE) 

DE1230/2016 05/12/2016 APROVACIÓ FACTURES RÀDIO CANET NOVEMBRE 
2016 

DE1231/2016 05/12/2016 Concert a l'Escola de Música - M. Dolors Canals 

DE1232/2016 05/12/2016 APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES F/2016/69 

DE1233/2016 05/12/2016 Acte Benèfic Marató TV3 - MGS 

DE1234/2016 05/12/2016 Requeriment doc. i garantia definitiva contractació 
obres millora ús i ordenació pg. marítim platja del 
Cavaió 

DE1235/2016 05/12/2016 ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES BAR EL CELLER 
DE LES NENES 

DE1236/2016 05/12/2016 MODIFICACIÓ TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
62/2016 

DE1237/2016 05/12/2016 Autorització ús Cuina Masoveria - GMG 

DE1238/2016 05/12/2016 MODIFICACIÓ TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
63/2016 

DE1239/2016 05/12/2016 Autorització OVP Fundació Els Garrofers 

DE1240/2016 05/12/2016 Contractació redacció projecte de millores i 
manteniment masoveria. 
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DE1241/2016 05/12/2016 CONCESSIO PARADES BAR PLAÇA MERCAT 

DE1242/2016 05/12/2016 Requeriment doc. i garantia definitiva contracte 
arranjament jardins Vil.la Flora 

DE1243/2016 05/12/2016 Requeriment de garantia i documentació 
manteniment ascensors 

DE1244/2016 05/12/2016 Aprovació justificació Manament a justificar Decret 
1097/2016 

DE1245/2016 07/12/2016 Nomenament secretària acctal. 

DE1246/2016 07/12/2016 Devolució fiança del lloguer de la Masoveria - NVF 

DE1247/2016 07/12/2016 Devolució fiança lloguer Masoveria - MNA 

DE1248/2016 07/12/2016 SANCIONADOR BTAKORA 
 
18.- 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. 
 
18.1.- RENÚNCIA DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIÓ DE L’ACCIÓ ”CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ 
PROFESSIONAL DE LA DINAMITZACIÓ COMERCIAL”, EN EL MARC DEL 
RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2016 DEL PLA “XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2016-2019” 
 
Atès que la Junta de Govern en sessió ordinària de data 18 de maig de 2016 va 
acceptar el suport econòmic atorgat a aquest Ajuntament per l’actuació 
”Contractació de la gestió professional de la dinamització comercial”, codi XBL 
16/Y/223304 en el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 2.000,-€. 
 
Atès que aquesta actuació es va sol•licitar amb l’objectiu de continuar amb el pla 
de treball iniciat a l’any 2014 per reactivar la gestió i dinamització de l’associació 
de comerciants del municipi i aconseguir incrementar l’índex d’associacionisme 
davant la davallada que havia patit en els darrers anys. 
 
Atès que la realització d’aquesta actuació implicava la signatura d’un conveni per 
articular la col·laboració de l’Ajuntament i la Unió de Botiguers i Comerciants del 
municipi i, al mateix temps, recollir el compromís de realitzar les aportacions 
econòmiques requerides des de Diputació, a cadascuna de les parts, que han de 
ser de la mateixa quantia que l’ajut atorgat. 
 
Atès que, des de l’Ajuntament, s’ha intentat donar suport a la Unió de Botiguers i 
Comerciants del municipi per promoure que l’associació fos de nou una entitat de 
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rellevància pel nostre teixit comercial, però, malgrat aquests intents de tirar 
endavant l'associació, la complicada situació que han patit tant a nivell de 
davallada de socis com a nivell pressupostari, ha provocat desànim i falta de 
consens entre els membres de la junta fins arribar al punt de tramitar la 
dissolució de l'entitat. 
 
Vist que, s’ha constituït una nova associació de comerciants “Associació Comercial 
Canet Centre” impulsada per un grup de comerciants actius del centre urbà però, 
atesa la recent constitució de la mateixa i la manca de disponibilitat 
pressupostaria, aquesta nova associació no pot assumir l’aportació econòmica 
requerida per l’actuació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
de Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Renunciar al suport econòmic atorgat a aquest Ajuntament per 
l’actuació ”Contractació de la gestió professional de la dinamització 
comercial”, codi XBL 16/Y/223304 en el marc del Règim regulador del Catàleg 
de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 
2.000,-€ 
 

SEGON.- Informar de la renúncia al Diputat de Comerç i  a l’àrea d’intervenció de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.-. Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els presents acords. 
 
 
19.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 11.00 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Blanca Arbell i Brugarola  
 
 
 


