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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 7 DE JUNY DE 2017 

 

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: 9.20 hores 
Hora que acaba: 10.40 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
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 
 
Dolors Puig Gómez, secretària acctal.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  31.05.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Renúncia subvenció catàleg de serveis en el marc del Pla “Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019” per a la millora de processos i optimització de la gestió de 
documents electrònics  

4) Acceptació subvenció catàleg de serveis en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” de suport a l’elaboració del catàleg de serveis 

5) Aprovació Pla de Desplegament de la Xarxa de Fibra Òptica a Canet de Mar, 
per part de MASMOVIL BROADBAND,SAU 

6) Aprovació Bases oposició plaça de Tècnic de Medi Ambient 
7) Adjudicació contracte per la prestació del servei de prevenció i salvament a les 

platges de Canet de Mar 
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8) Aprovació modificació del contracte d’obres per a l’execució de l’enllumenat i 
arranjament del camí del Passeig Marítim de la platja del Cavaió fins a Arenys 
de Mar  

9) Donar compte de la relació de decrets del 22 al 27 de maig de 2017 (números 
del 597 al 633) 

10) 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 31.05.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 31 de maig de 2017 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 

 
- Escrit de contesta demanda data 1 de juny de 2017, presentat pel Sr. Francisco-

Javier Manjarín Albert, Procurador dels Tribunals i de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, pel Recurs Ordinari núm. 103/2017, davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, compareixent a les actuacions seguides a instància de FFF. 
  

  Se’n dóna compte.  
 
 
3.- RENÚNCIA SUBVENCIÓ CATÀLEG DE SERVEIS EN EL MARC DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” PER A LA MILLORA DE 
PROCESSOS I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE DOCUMENTS 
ELECTRÒNICS 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs locals amb mires a afavorir 
l'exercici de les seves competències des de la col·laboració interadministrativa i el 
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ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, a la sessió del 22 de 
desembre de 2016, va aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2017 i el seu règim 
regulador, així com la convocatòria per la concessió dels recursos que s’hi 
inclouen. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar, 
en sessió ordinària de data 8 de febrer de 2017, aprovar la sol·licitud d’una 
subvenció per a la millora de processos i optimització de la gestió de documents 
electrònics de la corporació. 
 
Atès que en la mateixa Junta de Govern Local es va aprovar la sol·licitud d’una 
altra subvenció per a l’elaboració del catàleg de serveis de la corporació. 
 
Atès que en data 3 de maig de 2017, la Diputació de Barcelona va comunicar a 
l’Ajuntament de Canet de Mar que totes dues subvencions formaven part d’una 
mateixa àrea i àmbit i que, per tant, no es podrien atorgar totes dues 
simultàniament. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar es troba en un procés de contractació 
d’un gestor d’expedients i d’implantació de l’Administració electrònica, d’acord 
amb la normativa de legal aplicació, la qual cosa implica que amb aquest projecte 
ja s’haurà de dur a terme la millora de processos i optimització de la gestió de 
documents electrònics de la corporació, ha considerat prioritari acceptar la 
subvenció per a l’elaboració del Catàleg de serveis de l’Ajuntament. 
 
És per això, de conformitat amb la proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat:  
 
PRIMER.- Renunciar a la subvenció demanada en data 8 de febrer de 2017 a la 
Diputació de Barcelona del Catàleg de serveis en el marc del pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” per a la millora de processos i optimització de la 
gestió de documents electrònics. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
plataforma PMT. 
 
 
4.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CATÀLEG DE SERVEIS EN EL MARC DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” DE SUPORT A L’ELABORACIÓ 
DEL CATÀLEG DE SERVEIS 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
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que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs locals amb mires a afavorir 
l'exercici de les seves competències des de la col·laboració interadministrativa i el 
ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, a la sessió del 22 de 
desembre de 2016, va aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2017 i el seu règim 
regulador, així com la convocatòria per la concessió dels recursos que s’hi 
inclouen. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar, 
en sessió ordinària de data 8 de febrer de 2017, aprovar la sol·licitud de suport 
tècnic per a l’elaboració del Catàleg de serveis de la corporació. 
 
Atès que per correu electrònic la Diputació de Barcelona va fer arribar a la tècnica 
municipal de Comunicació un document de compromís per tal d’iniciar el projecte 
de Catàleg que va sol·licitar l’Ajuntament, mitjançant el qual s’acorda dur a terme 
les actuacions pertinents per tirar endavant aquest ajut i que són les següents: 
 

- Una sessió formativa, compartida amb altres ajuntaments, en la qual es 
proporcionarà a l’Ajuntament informació estandarditzada de la descripció 
dels principals serveis municipals que s’hauran de personalitzar per part de 
l’Ajuntament. 

- Un cop l’Ajuntament hagi personalitzat la totalitat dels serveis municipals 
que presta, el Servei d’Assistència a l’Organització Municipal (SAOM) farà 
l’anàlisi i la revisió final i elaborarà el catàleg de serveis definitiu. 

- El SAOM lliurarà un informe sobre els treballs realitzats i el catàleg de 
serveis. 

 
Per això, de conformitat amb la proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat:  
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona del 
Catàleg de serveis en el marc del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de 
suport a l’elaboració del Catàleg de Serveis. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
5.- APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA DE FIBRA 
ÒPTICA A CANET DE MAR PER PART DE MASMOVIL BROADBAND, SAU. 
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Vist l’escrit presentat en data 24/04/2017 (RE2356) pel senyor Iñigo Miranda 
Esteban, actuant en nom i representació de la mercantil MASMOVIL BROADBAND, 
SAU, en virtut del qual presenta el Pla de desplegament de la xarxa de fibra 
òptica al municipi de Canet de Mar i en sol·licita l’aprovació, als efectes d’allò que 
preveu l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de 
Telecomunicacions. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyera municipal en data 4/05/2017, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada a l’expedient de referència, 
s’assenyalen les següents consideracions:  
  
 
A. FETS 

         
PRIMER. En data 31 de març de 2016, representants de l’empresa i operadora 
de telecomunicacions MASMOVIL, es van presentar davant d’aquest serveis 
tècnics per comunicar la intenció de la mateixa en desplegar xarxa de fibra 
òptica (FTTH) al municipi, com a resposta de l’estratègia de la operadora. 
 
SEGON. En data 24 d’abril de 2017, el Sr. Iñigo Miranda Esteban, en 
representació de MASMOVIL BROADBAND SAU, presenta davant d’aquest 
Ajuntament el “Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de fibra òptica FTTH 
al municipi de Canet de Mar” per tal que s’aprovi.  
 
TERCER. En data 26 d’abril de 2017, es presenta el Sr. Iñigo Miranda Esteban, 
de l’empresa ABENTEL Excellence Field Factory SLU, adjudicatària del 
desplegament de la xarxa FTTH per part de MASMOVIL i, per tant, com a 
interlocutor vàlid amb les relacions amb l’Ajuntament.  
 
 
B. MARC NORMATIU D’APLICACIÓ. 

• Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel) 
• Llei 12/2012, de 26 de novembre, de mesures urgents de liberalització del 

comerç i de determinats serveis. 
 
     
C. CONSIDERACIONS. 

 
PRIMERA. En relació a la intervenció administrativa, per les instal·lacions de 
xarxes públiques de radiocomunicació en domini privat, no es pot exigir per 
part de l’administració l’obtenció de llicència o autorització prèvia, en el cas 
que s’hagi presentat un Pla de desplegament de la xarxa, no obstant això es 
pot exigir la llicència d’obres en el supòsit d’instal·lacions que hagin de 
transcórrer pel domini públic que requeriran de la corresponent autorització 
d’ús del domini públic local (llicència per ús comú especial). 
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D’acord amb la LGTel i la Llei 12/2016, de 26 de novembre, l’execució de la 
instal·lació restarà sotmesa al règim de Declaració Responsable, sempre que 
hagi presentat i aprovat el Pla de Desplegament. 
 
 
SEGONA. En relació al Pla de Desplegament presentat, es poden definir les 
següents característiques: 
 
- El desplegament de la Xarxa de fibra òptica (endavant FTTH), pretén 

atendre un total de 2.623 finques i 4.421 unitats immobiliàries d’un total 
de 169 carrers del municipi (zona urbana). El nombre final d’unitats està 
en funció de les autoritzacions finals concedides. 

- El contractista sol·licitarà els permisos corresponents als propietaris de les 
finques per les que discorre el traçat de la xarxa. 

- Els desplegaments aeris i per façanes no es realitzaran en edificacions del 
patrimoni històric-artístic. 

- La ubicació del cablejat es realitzarà seguint criteris estètics, minimitzant 
al màxim l’impacte visual, aprofitant patis interiors, canvis de material de 
façana, etc. 

- S’aprofitaran les canalitzacions existents i les canaletes de les façanes dels 
edificis. S’instal·laran canaletes en les façanes on ho reclami la propietat 
dels edificis o on siguin necessaris per mantenir l’ornat públic. 

- Els equips que s’hagin d’instal·lar en les façanes dels edificis se situaran en 
zones on l’impacte visual sigui menor: sota balcons, laterals, entrants, etc. 
Es respectarà la composició homogènia de les façanes. 

- Tant els equips com el cablejat s’instal·laran anivellats i es tindrà en 
compte la disposició definitiva que quedarà quan es retiri el cablejat i els 
equips dels parells de coure. 

- La disposició de les caixes de connexió i el recorregut del cablejat es 
realitzarà seguint les indicacions dels serveis tècnics municipals, realitzant-
se els replantejos previs que siguin necessaris a tal efecte. 

- La instal·lació no taparà ni obstaculitzarà la visió de les plaques de nom de 
carrers. 

- Es deixarà el cable de fibra el més ajustat possible a la caixa de connexió 
sense bucles ni cables penjant. 

 
 
TERCERA. En relació als desplegaments per façana i/o aeris són admesos 
sempre que no existeixen canalitzacions o que no sigui possible el seu ús per 
raons tècniques o econòmiques, aquests han de reflectir-se en el Pla de 
Desplegament. El trams finals interiors als edificis, “desplegament en pas”, 
haurà de seguir el procediments establert davant la comunitat de propietaris. 
 
 
D. CONCLUSIONS. 

 
A la vista de l’exposat, aquesta tècnica considera procedent emetre informe 
favorable a l’aprovació del “Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de fibra 
òptica FTTH al municipi de Canet de Mar” presentat per MÁSMÓVIL 
BROADBAND S.A.U en relació al desplegament de la xarxa de fibra òptica al 
municipi per part de la operadora MASMOVIL, amb els següents condicionants: 
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• Se sol·licitarà la corresponent llicència d’obres per cada obra civil o conjunt 

d’aquestes que es necessiti pel desplegament. Per a aquests permisos d’obres 
caldrà aportar l’assumeix de direcció facultativa i l’assumeix de coordinació de 
seguretat i salut pels treballs del pla de desplegament. 

• No es farà cap creuament de carrer amb cablejat aeri (troncal o d’escomesa) 
sense l’acord previ amb els serveis tècnics municipals, encara que aquests 
creuaments estiguin previstos en el pla de desplegament presentat. 

• No s’autoritzarà cap creuament aeri amb cablejat (troncal o d’escomesa) si en 
el mateix emplaçament no existeix prèviament un encreuament de cablejat de 
telecomunicacions, encara que sigui d’un altre operador. 

• En cas de permetre un encreuament aeri de cablejat segons les condicions del 
punt anterior, aquest s’haurà d’eliminar o instal·lar d’una altra manera en el 
moment que es modifiqui la instal·lació anterior que va permetre 
l’emplaçament de la nova. 

• En referència a la utilització de pals de fusta existents de la companyia 
Telefónica s’estableixen els mateixos criteris que amb els creuaments de 
vialitat amb cablejat aeri, de manera que no s’autoritzarà si en aquests pals 
no existeix prèviament un cablejat de telecomunicacions, encara que sigui 
d’un altre operador. I en cas de permetre una estesa aèria de cablejat entre 
pals de fusta perquè ja n’hi ha una altra de telecomunicacions, aquesta 
s’haurà d’eliminar o instal·lar d’una altra manera en el moment que es 
modifiqui la instal·lació anterior que va permetre l’emplaçament de la nova. 

• No s’autoritzarà la nova instal·lació de pals de formigó que consolidin la 
instal·lació aèria que discorre per la població suportada actualment sobre pals 
de fusta, atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir per xarxes 
canalitzades soterrades. 

  
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons 
superior criteri.” 
 

Vist l’informe emès per la TAG d’Urbanisme en data 31/05/2017, el contingut del 
qual es transcriu a continuació: 
 

“En relació amb la sol·licitud de permís per al desplegament de la xarxa de 
fibra òptica a Canet de Mar, presentada en data 24/04/2017 RE2356 per la 
mercantil MASMOVIL BROADBAND, SAU, s’emet informe en base als següents 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 24/04/2017 RE2356, el senyor Iñigo Miranda Esteban, actuant en 
nom i representació de la mercantil MASMOVIL BROADBAND, SAU, presenta el 
«Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de fibra òptica FTTH al municipi de 
Canet de Mar.». 
 
II.- En data 4/05/2017, un cop examinada tota la documentació presentada, 
l’enginyera municipal emet informe favorable a l’aprovació del Pla, si bé 
proposa la imposició d’una sèrie de condicionants per la desplegament. 
 
FONAMENTS JURÍDICS: 
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PRIMER.- L’article 34.1 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions 
(BOE 114, de 10/05/2014), relatiu a la col·laboració entre administracions 
publiques en el desplegament de las xarxes públiques de comunicacions 
electròniques, estableix que l’Administració de l’Estat i les administracions 
públiques hauran de col·laborar, a través dels mecanismes previstos en 
aquesta Llei i en la resta de l’ordenament jurídic, a fi de fer efectiu el dret dels 
operadores de comunicacions electròniques d’ocupar la propietat pública i 
privada per a efectuar el desplegament de xarxes públiques de comunicacions 
electròniques. 
 
En aquest sentit, l’apartat 2n del mateix article estableix que les xarxes 
públiques de comunicacions electròniques constitueixen un equipament de 
caràcter bàsic en règim de lliure competència i les obres pel seu desplegament 
són d’interès general.  
 
L’apartat 6è preveu: 
 

“Para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de 
estaciones radioeléctricas en dominio privado distintas de las señaladas en 
el párrafo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones 
públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de 
instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter 
medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o 
análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de 
que el operador haya presentado a la administración pública competente 
para el otorgamiento de la licencia o autorización un plan de despliegue o 
instalación de red de comunicaciones electrónicas, en el que se contemplen 
dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido 
aprobado por dicha administración. 
 
En el Plan de despliegue o instalación, el operador deberá prever los 
supuestos en los que se van a efectuar despliegues aéreos o por fachadas 
de cables y equipos en los términos indicados en el apartado anterior. 
 
Este plan de despliegue o instalación a presentar por el operador se sujetará 
al contenido y deberá respetar las condiciones técnicas exigidas mediante 
real decreto acordado en Consejo de Ministros. 
 
El plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones 
electrónicas se entenderá aprobado si, transcurridos dos meses desde su 
presentación, la administración pública competente no ha dictado resolución 
expresa.” 

 
L’article 29 i següents de la mateixa Llei faculta explícitament a les operadores 
a utilitzar les façanes de les edificacions mitjançant un protocol que es descriu 
a l’article 45, sense que calgui cap tipus de llicència o autorització municipal. 
 
SEGON.- La competència per a l’atorgament o denegació de totes les llicències 
d’obres, que requereixin la presentació de projecte, així com la resta 
d’autoritzacions i llicències a les que es refereix l’ordenança d’usos urbanístics 
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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. 
 
Així, caldrà que en l’acord d’aprovació del Pla de desplegament 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”. 
 
TERCER.- Atès que el Pla de desplegament presentat per la mercantil 
MASMOVIL BROADBAND, SAU és d’abast municipal, i per raó d’interès públic, 
l’acte d’aprovació haurà de ser objecte de publicació al BOPB, d’acord amb el 
que preveu l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP): 
 

“Article 45. Publicació 
 
1. Els actes administratius han de ser objecte de publicació quan així ho 
estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho 
aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan competent. 
 
En tot cas, els actes administratius han de ser objecte de publicació, i 
aquesta té els efectes de la notificació en els casos següents: 
 
a) Quan l’acte tingui per destinatari una pluralitat indeterminada de 
persones o quan l’Administració consideri que la notificació efectuada a un 
sol interessat és insuficient per garantir la notificació a tots, i en aquest 
últim cas és addicional a la feta individualment. 
 
(...) 
 
3. La publicació dels actes s’ha de fer al diari oficial que correspongui, 
segons quina sigui l’Administració de la qual procedeixi l’acte a notificar.” 

 
CONCLUSIÓ: 
 
A la vista de tot el que s’ha exposat i vist l’informe favorable emès per 
l’enginyera municipal en data 4/05/2017, s’emet informe favorable a 
l’aprovació del «Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de fibra òptica FTTH 
al municipi de Canet de Mar» presentat per la mercantil MASMOVIL 
BROADBAND, SAU. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a que procedeixi segons criteri 
superior.” 
 

Atès que l’article 34.2 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, 
estableix que les xarxes públiques de comunicacions electròniques constitueixen 
un equipament de caràcter bàsic en règim de lliure competència i les obres pel 
seu desplegament són d’interès general. 
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Atès que el Pla de desplegament ha estat informat favorablement pels tècnics 
municipals i 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, de conformitat amb la 
proposta de la Tinença d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el «Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de fibra òptica 
FTTH al municipi de Canet de Mar» presentat pel senyor Iñigo Miranda Esteban, 
actuant en nom i representació de la mercantil MASMOVIL BROADBAND, SAU en 
data 24/04/2017, que restarà sotmès a les següents condicions d’execució: 
 

1. Se sol·licitarà la corresponent llicència d’obres per cada obra civil o conjunt 
d’aquestes que es necessiti pel desplegament. Per a aquests permisos 
d’obres caldrà aportar l’assumeix de direcció facultativa i l’assumeix de 
coordinació de seguretat i salut pels treballs del pla de desplegament. 
 

2. No es farà cap creuament de carrer amb cablejat aeri (troncal o 
d’escomesa) sense l’acord previ amb els serveis tècnics municipals, encara 
que aquests creuaments estiguin previstos en el pla de desplegament 
presentat. 

 
3. No s’autoritzarà cap creuament aeri amb cablejat (troncal o d’escomesa) si 

en el mateix emplaçament no existeix prèviament un encreuament de 
cablejat de telecomunicacions, encara que sigui d’un altre operador. 

 
4. En cas de permetre un encreuament aeri de cablejat segons les condicions 

del punt anterior, aquest s’haurà d’eliminar o instal·lar d’una altra manera 
en el moment que es modifiqui la instal·lació anterior que va permetre 
l’emplaçament de la nova. 
 

5. En referència a la utilització de pals de fusta existents de la companyia 
Telefónica s’estableixen els mateixos criteris que amb els creuaments de 
vialitat amb cablejat aeri, de manera que no s’autoritzarà si en aquests 
pals no existeix prèviament un cablejat de telecomunicacions, encara que 
sigui d’un altre operador. I en cas de permetre una estesa aèria de 
cablejat entre pals de fusta perquè ja n’hi ha una altra de 
telecomunicacions, aquesta s’haurà d’eliminar o instal·lar d’una altra 
manera en el moment que es modifiqui la instal·lació anterior que va 
permetre l’emplaçament de la nova. 

 
6. No s’autoritzarà la nova instal·lació de pals de formigó que consolidin la 

instal·lació aèria que discorre per la població suportada actualment sobre 
pals de fusta, atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir per 
xarxes canalitzades soterrades. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la mercantil MASMOVIL BROADBAND, SAU. 
 
TERCER.- Publicar el present acte d’aprovació al BOPB, per raó d’interès públic i 
en compliment del que preveu l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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6.- APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ 
INTERINA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER AL 
NOMENAMENT INTERÍ D’UN/A TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT, VACANT A 
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR.  

 
A la plantilla de personal funcionari hi ha una plaça de tècnic/a de Medi Ambient,  
que està dotada pressupostàriament per a l’any 2017 i que està vacant i no 
ocupada efectivament des del dia 1 de juny de 2017, per haver causat baixa 
voluntària el funcionari que l’ocupava, amb efectes del dia 31 de maig de 2017.  
 
Vist l’acord del Ple Municipal de data 24 de setembre de 2017, segons el qual 
entre les àrees o sectors que tindrà la consideració de prioritaris.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 1 de juny de 
2017, que  es transcriu a continuació: 
 
“Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, en relació amb la 
necessitat i urgència de cobrir la plaça de tècnic/a de Medi Ambient emet el 
següent: 
 
I N F O R M E  
 
La necessitat i urgència de la contractació d’un/a tècnic/a de Medi Ambient, es 
fonamenta en diversos motius: 
 
- el contracte del servei de recollida de residus i de neteja viària va finalitzar 
el 31 de desembre de 2016. Aleshores es va decidir que no es prorrogaria i que o 
bé, es faria un  nou concurs o  una delegació de competències al Consell 
Comarcal del Maresme. En aquests moments, s’ha valorat jurídicament que el 
que finalment es farà és un nou concurs. Tot i que el tècnic sortint ha redactat un 
esborrany de la part tècnica del concurs, cal que un tècnic redacti de forma 
definitivament el plec tècnic per tal que es pugui convocar el més ràpid possible. 
 
- Per una altra banda, hi ha altres tasques del tècnic que no poden retardar  
més de 2 mesos, com són la generació i emissió de factures a ECOEMBES, 
ECOVIDRIO, etc., les quals haurien d’estar finalment efectuades les del primer 
semestre a principis de juliol.  
 
- Hi ha altres actuacions que requereixen un control pressupostari havent de 
realitzar les retencions de crèdit. Aquesta tasca és responsabilitat del tècnic de 
medi ambient. Si no es fan, pot provocar que s’aturin tasques necessàries dels 
serveis bàsics. 
 
- És imprescindible signar les factures entrants i controlar-ne la seva 
correcta execució.  
 
Per això, és urgent que es contracti un nou tècnic de medi ambient per dur a 
terme aquestes actuacions urgents i moltes més altres. 
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Conseqüentment es considera necessari i urgent cobrir la plaça de tècnic/a de 
Medi Ambient,  per tal de garantir un funcionament normal de l'àrea i donar 
resposta a les peticions realitzades per altres departaments.  
 
La qual cosa informo als efectes de cobertura de la plaça corresponent. 
 
A Canet de Mar, en data de 1 de juny de 2017” 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 1 de juny  de 
2017, que  es transcriu a continuació: 
 
 
“Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, a requeriment de la 
Intervenció Municipal, en relació amb l’aprovació de les bases específiques i la 
convocatòria per al nomenament interí fins a la cobertura definitiva del lloc de 
treball,  d’un/a tècnic de Medi Ambient, emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- A la plantilla de personal funcionari, de l’any 2017 hi ha una plaça de 
Tècnic de Medi Ambient,  que ha quedat vacant en data 1 de juny, per causa 
baixa voluntària el funcionari que l’ocupava en data 31 de maig de 2017.  
  
Segon.- Aquesta plaça té dotació pressupostària per a tot l’any,  en el pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’any 2017, restant a les  corresponents aplicacions 
pressupostàries, a dia d’avui, 20.096,37 € en concepte de salari a percebre pel 
treballador i de 5.928,20 € en concepte de cotització social a càrrec de l’empresa. 
 
Tercer.- L’article 19.Dos del projecte de llei de pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2017, estableix que no es procedirà a la contractació de personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal ni de funcionaris 
interins llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i 
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals 
que es consideren prioritaris o que afecten al funcionament dels serveis públics 
essencials. 
 
Així mateix, s’estableix que la durada del contracte o del nomenament  no podrà 
ser superior a tres anys, sense que es puguin encadenar successius contractes o 
nomenaments, amb una mateixa persona per un període superior a tres anys, 
circumstància que haurà de quedar degudament reflectida en el contracte o 
nomenament.  
 
Quart.- Segons l’article 10.4 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
estableix que les places vacant que acompleixin funcionaris interins s’han 
d’incloure en l’oferta de feina corresponent a l’exercici en què es produeix el seu 
nomenament i, si no és possible, en la següent, llevat que es decideixi la seva 
amortització.  
 
Cinquè.- Vist l’informe emès  de data 1 de juny de 2017, on queda justificada la 
necessitat i la urgència inajornable, per cobrir  interinament aquest lloc de treball. 
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Sisè.- El Ple municipal de data 24 de setembre de 2015, va prendre l’acord de 
declarar els serveis públics essencials i prioritaris de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:  
 

“PRIMER.- Declarar serveis públics essencials de l'Ajuntament de Canet de 
Mar: 
 

• Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i 
obligatoris enunciats a l'article 26 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, bàsica 
de règim local: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, 
neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, 
accés als nuclis de població, pavimentació de vies públiques.  

• L'ordenació i control del tràfic en les vies urbanes i vigilància en 
general del municipi. 

• L'atenció d'urgències i emergències de tot tipus. 
• El control sanitari del medi ambient; indústries, activitats i serveis, 

transports, sorolls i vibracions, d'edificis, de la distribució i 
subministrament d'aliments, de cementiris i de policia sanitària 
mortuòria. 

• L'actualització, revisió i custòdia del padró municipal i la gestió del cens 
electoral. 

• La funció de fe pública i l'assessorament legal preceptiu. 
• La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-

financera i pressupostària. 
• El serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
• La funció de coordinació dels diferents serveis municipals i de 

l'organització municipal, i del control dels serveis públics que presta la 
Corporació, tendents a optimitzar els recursos municipals. 

• Els serveis territorials d'ordenació i tramitació d'obra pública, 
atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions. 

• Els Serveis Socials vinculats a prestacions garantides en 
desenvolupament de l'article 25 de la llei 12/2007, d'11 d'octubre, de 
serveis socials. 

• Manteniment dels espais naturals. 
• Conservació i manteniment de les vies públiques i espais públics. 

 
Respecte d'aquests serveis tindran la consideració d'essencials les categories i 
funcions que es considerin necessàries per garantir la seva prestació i amb les 
dotacions imprescindibles per dur-los a terme. 
 
SEGON.- Declarar àrees o sectors prioritaris les següents àrees o sectors, 
amb relació a les categories i funcions que es considerin necessàries per a 
garantir les funcions essencials atribuïdes a l'Ajuntament: 

• Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la 
Corporació. 

• Serveis de seguretat corporativa i del territori. 
• Serveis de contractació administrativa, logística i informàtica. 
• Serveis de recursos humans i organització. 
• Serveis de suport i defensa jurídica i control de la despesa, i la 

coordinació dels diferents serveis municipals i de l'organització 
municipal. I del control dels serveis públics. 

• Serveis d'atenció al ciutadà, d'arxiu i registre de documentació. 
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• Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments 
administratius. 

• Serveis d'intervenció administrativa, atorgament de llicències, 
d'inspecció i altres de control preventiu. 

• Serveis de manteniment d'instal·lacions i equipaments públics. 
• Serveis d'avaluació i informació de situacions de necessitat social i 

l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.  
• Servei d'atenció a les persones, en general. 

 
TERCER.- Declarar que només es podrà contractar personal temporal i fer 
nomenament de personal estatutari i de funcions interines, corresponents als 
serveis i àrees o sectors declarats serveis essencials o prioritaris i en cas de 
substitucions de forma interina de les vacants que es puguin produir o per 
atendre necessitats derivades de l'organització del servei.” 

 
Tal i com es constata del contingut de l’acord, l’àmbit de Medi Ambient, on es 
destinarà el/la tècnic/a de Medi Ambient, està inclòs dins dels sectors prioritaris 
aprovats pel Ple Municipal. 
 
Setè.- El passat dia 29 de març de 2017, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i 
els Sindicats UGT, CCOO i CSI-F, varen subscriure un acord per a la millora de 
l’ocupació pública, amb la finalitat, entre d’altres,  de reduir l’ocupació temporal i 
reforçar l’estabilitat de les plantilles, i reduir les tases de temporalitat per sota del 
8%. 
 
Vuitè.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base 
generals reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà 
completat amb les bases específiques que regeixin expressament cada 
convocatòria, i que seran les aquestes darreres les que determinaran els requisits 
específics que es requereixin en cada procés en concret. 
 
Les presents bases determinen els requisits específics que han de complir els 
aspirants als llocs de treball.  
 
Novè.- L’article 61 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, estableix 
que els processos selectiu tindran caràcter obert i garantiran la lliure 
concurrència, així com que els procediments de selecció tindran cura de la 
connexió entre el tipus de proves a superar i l’adequació  a les tasques a 
desenvolupar en el lloc de treball convocats incloent-hi,  en el seu cas, les proves 
pràctiques  que siguin necessàries. Aquestes proves podran consistir en la 
comprovació dels coneixements i la capacitat analítica dels aspirant, expressats 
de forma oral o escrita, en la realització d’exercicis que demostrin la possessió 
d’habilitats necessàries.  
 
A les bases específiques es preveu la realització de proves pràctiques relacionades 
amb el temari específic que consta a l’annex d’aquestes bases.  
 
Desè.- L’article 8, del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’aproven les 
regles bàsiques i els programes mínims als que s’ha d’ajustar el procediment de 
selecció dels funcionaris d’administració local, estableix que els programes dels 



S/Amn 

 
15 

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 

exercicis teòrics de selecció seran els aprovats per cada Corporació i contindran 
matèries comunes  i matèries específiques, que versaran sobre el contingut de les 
funcions i tasques atribuïdes legalment a l’escala, subescala o classe a que es 
refereixin les proves. Per a l’ingrés en el grup A1, estableix que el nombre mínim 
de temes a desenvolupar és de 90. 
 
L’Annex I de les bases generals estableix que, per al grup A1, el temari per a les 
matèries comunes consta de 25 temes. Les presents bases específiques 
estableixen 65 temes com a temari específic. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a ú de juny de  dos mil 
disset.” 
 
Vist l’informe emès per la secretària accidental en data 2 de juny de 2017, que es 
transcriu a continuació: 
 
Informe 23/2017 amb relació a l’aprovació de les bases específiques que 
regeixen la provisió interina, mitjançant concurs oposició lliure, per al 
nomenament interí d’un tècnic/a de medi ambient, vacant a la plantilla 
de personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
En compliment de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració 
Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent, 

 
INFORME 

 
PRIMER. L'article 55 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix 
que, tots els ciutadans tenen dret a l’accés a l’ocupació pública d’acord amb els 
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat i de conformitat amb el que 
es preveu en l’esmentat estatut i la resta de l’ordenament jurídic. 
 
Per la seva banda, l’art. 42 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, disposa 
que en el procés de selecció s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua 
catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita. 

 
Les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral 
mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals 
abans expressats, així com els establerts a continuació: 

 
— Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
— Transparència. 
— Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
— Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció. 
— Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a 

desenvolupar. 
— Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció. 

 
SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 

 
— El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa de la 
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Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en allò 
que és d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals. 
— El Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
— Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril. 
— La Disposició addicional segona del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel 
qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha 
d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local. 
— El Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General 
de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris 
Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 
10 de març, amb caràcter supletori 
— L'article 4 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del 
coneixement del català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i 
provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya. 
— Els articles 282 i següents del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— Els articles 21.1.g) i 103 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim 
Local. 
— Els articles 51 i 53 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva 
de Dones i Homes. 
 
TERCER. L'article 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual 
s'aprova la Refosa de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, disposa que l'accés als cossos i escales de funcionaris o 
a les categories laborals es realitza a través dels procediments d'oposició, 
concurso-oposició o concurs i, si escau, els cursos de formació o la fase de prova 
que determini la convocatòria. 

 
Conforme a l'article 94 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el personal laboral no permanent 
serà seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, excepte 
en els casos de màxima urgència. L'entitat local podrà convocar un únic concurs 
anual, on s'haurà d'establir l'ordre de preferència per proveir les vacants que es 
produeixin durant l'any. 
 
Per la seva banda, l’art. 91 del mateix text legal disposa que el sistema de 
concurs oposició es podrà utilitzar quan sigui necessària la celebració de proves 
de coneixement específiques per determinar la capacitat o l’aptitud dels aspirants. 
Aquestes proves s’hauran d’adequar necessàriament als llocs de treball que 
s’hagin de cobrir i hauran de predominar les que tinguin caràcter pràctic. 
 
QUART. Quant al coneixement del català haurà d'atendre's al que es disposa en 
l'article 6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, que estableix que en les 
convocatòries de selecció de personal interí o personal temporal, les persones 
aspirants han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en 
l'expressió oral com en l'escrita. 
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CINQUÈ. Les Administracions públiques, en l'àmbit de les seves respectives 
competències i en aplicació del principi d'igualtat entre dones i homes, deuran:  

 
a) Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de 

discriminació amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre 
dones i homes en l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de 
la carrera professional.  

b) Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense 
detriment de la promoció professional.  

c) Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació pública com 
al llarg de la carrera professional.  

d) Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de 
selecció i valoració.  

e) Establir mesures efectives de protecció enfront de l'assetjament sexual i a 
l'assetjament per raó de sexe.  

f) Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, 
directa o indirecta, per raó de sexe.  

g) Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus 
respectius àmbits d'actuació. 

 
SISÈ. Durant tot el procés de selecció, haurà de complir-se amb les exigències de 
publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i en la normativa vigent en matèria de transparència. 

 
SETÈ. El procediment a seguir serà el següent: 
 

A. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local (per delegació de l’alcaldessa 
efectuada mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny) s'aprovaran 
la convocatòria i les bases, i posteriorment es publicaran íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província i en extracte, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Les bases s'exposaran en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament de Canet de Mar i a la seva seu electrònica. Els restants i 
successius anuncis de cada convocatòria es faran públics en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, de 
conformitat amb el que es disposa a la base 3.3 de les bases generals 
aprovades pel Ple de la Corporació. 

 
Les bases contindran, com a mínim, les dades següents (article 70 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol): 
 

a. Nombre, naturalesa i característiques de les places objecto de 
convocatòria i determinació expressa de l'escala, subescala i classe a 
la qual pertanyen; indicació del grup de titulació a què correspongui 
cadascuna d'elles i quines es reserven a promoció interna, si escau. 

b. Sistema de selecció. 
c. Proves d'aptitud o coneixements que s'hagin de superar, determinant 

el seu nombre i naturalesa. 
d. Condicions i requisits necessaris per poder concórrer al procediment. 
e. Centre o dependència on s'hagin de dirigir les instàncies i termini de 

presentació. 
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f. Proves selectives que s'hagin de celebrar i, si escau, relació de mèrits 
que s'hagin de tenir en compte en la fase de concurs, així com els 
sistemes d'acreditació i valoració d'aquests mèrits. Determinació, si 
escau, de les característiques i durada del curs de formació o del curs 
selectiu, així com del període de pràctiques amb caràcter selectiu. 

g. Designació del tribunal qualificador que hagi d'actuar i la seva 
categoria. 

h. Sistema de qualificació i puntuació mínima de cada prova. 
i. Programa sobre el qual versaran les proves. 
j. Període d'inici de les proves, encara que sigui en termes aproximats, 

o fixació del període màxim de temps que hagi de transcórrer fins a 
la celebració de les proves. 

k. Ordre d'actuació dels aspirants segons el resultat del sorteig celebrat 
prèviament, si escau. 

l. Declaració expressa que els tribunals no podran aprovar ni declarar 
que ha superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants 
al de places objecto de convocatòria. 

m. Senyalització de l'equip multiprofesional a l'efecte de l'article 77 de 
l’esmentat Reglament. 

 
B. Les sol·licituds, requerint prendre part en la corresponent prova d'accés, 

en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions 
exigides a les bases generals que s'adjunten a aquest expedient per a la 
plaça de tècnic/a de Medi Ambient, es dirigiran a la Sra. Alcaldessa-
Presidenta de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre General 
d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals comptats a 
partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (vegeu l'article 77.1 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol). 

 
C. Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en 

el termini d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En 
aquesta resolució, que es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament 
(art. 78 RPEL), s'assenyalarà un termini de deu dies hàbils per a esmena i 
possibles reclamacions. En la mateixa publicació es farà constar el lloc, la 
data i l’hora de començament de les proves i l’ordre d’actuació dels 
aspirants.  
 

D. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies 
següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut 
aquest termini sense que s'hagués dictat resolució, s'entendran 
desestimades. 

 
E. Quant a l'òrgan de selecció haurem d'estar al que es disposa en l'article 60 

del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que estableix que «els 
òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d'ajustar-se 
als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es 
tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home. 
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Per altra banda, els articles 292 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, en concordança amb el que es disposa en l'article 72 i següents del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol, estableix que «Els òrgans de selecció es 
constituiran en cada convocatòria per la corporació d'acord amb les 
normes següents: 
 
a) Un terç està integrat per membres i/o funcionaris de la mateixa 
corporació. 
b) Un altre terç està integrat per personal tècnic. 
c) L'altre terç està integrat per representants de l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya, a proposta de la mateixa Escola. 
  
En els tribunals o òrgans similars ha de garantir-se la presència de 
funcionaris, però en cap cas han de ser constituïts majoritàriament per 
membres en actiu del mateix cos o la mateixa escala per la qual ha de fer-
se la selecció. El personal tècnic i el funcionari han de tenir la idoneïtat 
necessària en relació amb el tipus de places a proveir. 
 
La regulació de la composició i el funcionament dels tribunals o d'òrgans 
similars és la que s'estableixi reglamentàriament. 
 
Els actes del tribunal poden ser impugnats enfront de l'òrgan convocant 
mitjançant recurs d'alçada. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb 
els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
 
Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres 
seran personalment responsables de l'objectivitat del procediment, de 
l'estricte compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis 
establerts per a la realització i qualificació de les proves i publicació dels 
seus resultats. 
 
Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de 
l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de 
fer-se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria.  
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el 
personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 

 
F. Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, els Tribunals faran 

pública la relació d'aprovats per ordre de puntuació en el Tauló d'Edictes 
de l'Ajuntament i a la seu electrònica, precisant-se que el nombre 
d'aprovats no podrà sobrepassar el nombre de places vacants convocades. 
Aquesta relació s'elevarà al President de la Corporació perquè procedeixi a 
la formalització del corresponent contracte. 

 
G. L'òrgan competent, al que s'haurà elevat la proposta de candidats, 
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procedirà a la formalització per escrit del contracte en el termini d'un mes, 
prèvia justificació de les condicions de capacitat i requisits exigits en la 
convocatòria. Fins que no es formalitzi el contracte, els aspirants no 
tindran dret a cap percepció econòmica. Abans de la formalització del 
contracte s'haurà de justificar els requisits o les condicions exigits en la 
convocatòria. 
 

Aquest és l’informe que emet la qui subscriu a Canet de Mar, en al data de la 
signatura electrònica. 
 
 
Vist l’informe emès per l’interventor, en data 2 de juny de 2017, que es transcriu 
a continuació:  
 
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, aquest funcionari Lluís Viñas 
Peitabí, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 064 /2017 
 
ASSUMPTE: Convocatòria i bases específiques per la selecció d’un tècnic 
de medi ambient, amb nomenament interí fins a la cobertura definitiva. 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 

Vist l’informe de la tècnica de recursos humans, de 1 de juny de 2017, i vist 
l’informe jurídic, de 2 de juny de 2017, de la secretària acctal. 
Vist que s'ha rebut per la seva fiscalització prèvia la següent proposta de 
resolució: 
«PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió interina, mitjançant concurs oposició lliure, 
per al nomenament com a funcionari interí, fins a la cobertura definitiva del lloc de treball, 
d'una plaça de tècnic/a de Medi Ambient, que es transcriuen a continuació: 
/.../ 
SEGON.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior, per a l’any 2017, per import de 
de 6.534,20 €, en concepte de salari a percebre pel treballador, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22 17000 12000, 4.113,60 € en concepte de complement de destinació, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 17000 12100 i 4.207,58€, en concepte de 
complement específic, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 17000 12101 i de 
3.842,35 € en concepte de cotització social a càrrec de l’empresa, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22 17000 16001 
TERCER.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits 
necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista en aquest acord.  
QUART.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en relació 
amb aquest acord. 
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que estimi pertinent.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
A. Amb caràcter general: 
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• 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 
• Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió 
dels articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics. 
B) Amb caràcter específic 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, articles 21 i 91 i ss. 
• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
• Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglamento del 

personal al servei de les entitats locals. 
• Llei 48/2015, de 29 de octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 

l'any 2016. 
• Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
• Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel quals es desenvolupa 

l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de 
duració determinada. 

 

III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 

Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el 
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les 
BEP estableix el següent: 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia 
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

• 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. 
• Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es 

recullen en la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres, mitjançant el qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 
152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte de l’exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics.  
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L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius 
en la tramitació dels expedients corresponents.  
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una 
altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels 
actes, documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, 
mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de 
verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el 
grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.  
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat 
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i 
conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les 
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
 

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. Es compleix. 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual es comprovarà, a més, si es compleix allò preceptuat a l'article 
174 del Text Refós de la Reguladora de les Hisendes Locals. 
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. 
De conformitat amb l’article 21.1, lletra g LBRL, correspon a l’Alcalde aprovar les 
bases de les proves per la selecció del personal. 
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. 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No aplicable. 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No 
aplicable. 
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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 
No s’estableixen. 
 

 

V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
Primer.- El Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TRLEBEP), 
aprovat pel RDLeg. 5/2015, de 30 d’octubre regula la figura dels funcionaris 
interins en els següents termes: 

«1. Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de 
necessitat i urgència, són nomenats com a tals per al desenvolupament de funcions 
pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents 
circumstàncies: 
a) L’existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per 
funcionaris de carrera. 
/.../ 

En el present cas concorren l’existència d’una vacant dotada pressupostàriament i 
l’informe de la tècnica de recursos humans motivant la necessitat i urgència de la 
cobertura del lloc mitjançant nomenament de funcionari interí. 
Segon.- L’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per 2016 establia que «durant l’any 2016 no es procedirà a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari 
temporal o de funcionaris interins llevat en casos excepcionals, i per cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials», restriccions, aquestes, que es 
mantenen en el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per l’exercici 
2017. 
Pel que fa al primer requisit, serà exigible l’existència d’informe tècnic que detalli 
les necessitats urgents i inajornables que motiven la contractació temporal o 
nomenament interí, circumstància que s’ha pogut verificar en el present 
expedient. En tot cas, en tant que concepte jurídic indeterminat, correspon la 
seva apreciació a l’òrgan competent, sense perjudici del seu eventual control 
judicial a posteriori. Quant al segon requisit, el lloc de treball que es pretén cobrir 
interinament està inclòs en la declaració de sectors de caràcter prioritari 
formulada pel Ple en data 24 de setembre de 2015, i està directament vinculat a 
la prestació de serveis obligatoris, d’acord amb allò previst a l’article 26.1 LRBRL, 
com ara la recollida de residus o la neteja viària. 
Tercer.- En tot cas, l’apartat 4t de l’article 11 TRLEBEP estableix «En el supòsit 
previst en la lletra a) de l’apartat 1 d’aquest article, les places vacants 
desenvolupades per funcionaris interins s’hauran d’incloure en l’oferta d’ocupació 
corresponent a l’exercici en què es produeix el seu nomenament i, si no fos 
possible, en la següent, llevat que es decideixi la seva amortització.» Per tant, la 
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vacant de tècnic de medi ambient s’haurà d’incloure en l’Oferta pública d’ocupació 
de l’exercici 2017, pendent d’aprovació a la data d’emissió d’aquest informe.  
Tot això respectant, en tot cas, les limitacions a la incorporació de nou personal 
que s’estableixen en la Llei de pressupostos generals de l’Estat mitjançant 
regulació de la taxa de reposició d’efectius. 
D’altra banda, advertir que el projecte de LPGE 2017 actualment en tràmit preveu 
en el seu article 19.Dos: «La duració del contracte o el nomenament no podrà ser 
superior a tres anys, sense que es puguin encadenar successius contractes o 
nomenaments amb la mateixa persona durant un període superior a tres anys, 
circumstància que haurà de quedar degudament reflectida en el contracte o 
nomenament».  
Quart.- Quant al procediment de selecció, assenyalar que d’acord amb l’apartat 
2n de l’article 11 TRLEBEP, «La selecció de funcionaris interins s’haurà de realitzar 
mitjançant procediments àgils que respectaran en tot cas els principis d’igualtat, 
mèrit, capacitat i publicitat.» Pel que fa al contingut de les bases de la 
convocatòria i procediment d’aprovació, fem remissió a l’informe jurídic de 
secretaria inclòs en l’expedient, 
Cinquè.- Per últim, assenyalar que el cessament dels funcionaris interins es 
produirà, a més de per las causes previstes en l’article 63 TRLEBEP, quan finalitzi 
la causa que va donar lloc al seu nomenament (article 11.3 TRLEBEP) -això és, 
amb la cobertura definitiva del lloc-, i que el seu règim serà el general dels 
funcionaris de carrera quant allò que sigui adequat a la naturalesa de la seva 
condició (article 11.5 TRLEBEP). 
 
VI.- CONCLUSIONS 
A la vista dels anteriors fonaments jurídics, s’emet informe FAVORABLE als 
efectes únics i exclusius del compliment dels requisits d’essencial comprovació 
que són aplicables d’acord amb el règim de fiscalització prèvia limitada establert 
en l’article 48.2 de les Bases d’execució del pressupost, en virtut de l’article 219.2 
del TRLHL. 
Addicionalment, es formulen les OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES contingudes 
en l’apartat Vè. 
En cas d’ésser aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització 
plena posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò 
previst en l'article 219.3 del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució 
del pressupost vigent. 

Canet de Mar, la data de signatura electrònica. 

Atès que els salari mensual, previst per aquest lloc de treball és de 2.546,64 €, la 
qual cosa suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 768,47 € 
mensuals. 
 
Atès que la contractació està prevista, per quan s’acabi el procés selectiu, per la 
qual cosa es preveu un període dins l’any 2017 de 5 mesos; la qual cosa suposa 
una despesa dins l’any 2017 de 14.855,40 € en salaris i de 3.842,35 € en 
cotització social a càrrec de l’empresa. 
 
Atès que en el pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a l’any 
2017, a la partida 22 17000 12000, 22 17000 12006, 22 17000 12100 i 22 17000 
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12101 hi ha consignació pressupostària suficient per assumir les despeses 
derivades d'aquesta contractació i a la partida 22 17000 16000, per assumir les 
quotes socials, derivades de la contractació abans esmentada. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases 
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents 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, així com els articles 32 i següents del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria de 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió interina, mitjançant concurs oposició 
lliure, per al nomenament com a funcionari interí, fins a la cobertura definitiva del 
lloc de treball,  d'una plaça de tècnic/a de Medi Ambient, que es transcriuen a 
continuació: 
 
BASES ESPECÍFIQUES  I CONVOCATÒRIA DEL  CONCURS OPOSICIÓ, PER   
AL NOMENAMENT INTERÍ D'UN TÈCNIC DE MEDI AMBIENT,  VACANT   DE 
LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR.  
 
Primera: Objecte  
 
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, 
mitjançant el sistema de concurs oposició, en torn lliure, per a la cobertura 
interina d’una plaça de tècnic/a de Medi Ambient, fins a la cobertura definitiva del 
lloc de treball. 
  
L’esmentada plaça es troba enquadrada en el grup A1, amb les retribucions i 
jornada de treball que corresponguin  al lloc de treball al que sigui adscrita, 
d’acord amb la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de Mar, els 
acords i convenis subscrits amb la representació del personal municipal i la 
legislació vigent.  
 
Aquesta convocatòria es regirà per les presents Bases específiques i per les Bases 
generals aprovades pel Ple Municipal en sessió de data 27 de maig  de 2010, i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 136, de data 8 de juny  de 2010.  
 
Segona: Tipus de relació  
 
El tipus de relació serà de personal funcionari interí. 
 
 
Tercera: Funcions a desenvolupar  
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Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de tècnic de de Medi Ambient, 
segons la fitxa descriptiva de lloc de treball ST 12 són, entre d'altres,  les que  a 
títol enunciatiu, s'indiquen: 
 

 Fer el seguiment i control de les empreses i subcontractes formalitzats per 
l’Ajuntament en matèria de recollida de deixalles i neteja viària 

 Dissenyar i executar actuacions de prevenció d’incendis forestals i fer 
tasques de sensibilització respecte al litoral 

 Supervisar la recollida de deixalles porta per porta, controlant i fent el 
seguiment de l’empresa concessionària de la recollida  

 Organitzar i supervisar el servei de neteja viària, de recollida 
d’escombraries i de parcs i jardins 

 Coordinar el funcionament de la deixalleria i la gestió logística dels residus 
 Promoure  la sensibilització i l’educació ambiental, fomentant la recollida 

de matèria orgànica, mitjançant campanyes de reciclatge 
 Assegurar la recollida i reciclatge de residus municipals 
 Promocionar actuacions de gestió sostenible de l’aigua 
 Coordinar actuacions de prevencions d’incendis forestals 
 Sensibilitzar a la ciutadania respecte al litoral 
 Participar i coordinar el Consell Municipal del Medi Ambient 
 Proposar i elaborar programes d’actuació així com les previsions 

pressupostàries en relació als recursos humans, materials i financers 
necessaris per a la seva execució 

 Adoptar les mesures necessàries per al norma desenvolupament dels 
programes i actuacions municipals corresponents al seu àmbit d’actuació 
controlant-ne l’execució i els resultats 

 Realitzar l’atenció al públic en temes relacionats amb el Medi Ambient 
 Coordinar al personal adscrit a l’àmbit de Medi Ambient 
 Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 

adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb 
els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció 
de riscos laborals 

 Adoptar en el tractament de dades de caràcter  personal les mesures 
d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter  personal, 
així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les 
mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació 
laboral/funcionarial amb la Corporació. 

 I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes 
 
Quarta: Requisits dels/de les aspirants 
 
A més dels requisits generals detallats a l’apartat 2.1.1. de la base general 2a, 
els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:  
 
a)Estar en possessió del títol de Llicenciat o graduat en Ciències Ambientals, 
Ciències Biològiques o altres similars. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, 
cal disposar de la corresponent homologació d'acord amb la normativa vigent.  
 
b) Llengua catalana: Nivell C de la llengua catalana  o equivalent, de 
coneixements de llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català. En 
cas de no tenir l'acreditació  corresponent, l'aspirant serà convocat per a la 
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realització d'una prova, que en cas de no superar-se, comportarà la seva exclusió 
del procés. 
c) Llengua castellana: Nivell intermedi  (pels/per les aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola).  
d) Satisfer els drets d’examen que estableixin les ordenances fiscals vigents. 
Estaran exempts/es d’aquesta taxa, els/les aspirants que acreditin un grau de 
discapacitat igual al previst per la legislació estatal, els/les jubilats/des  i els/les 
aspirants que estiguin en situació legal d’atur en el moment de la presentació de 
la corresponent proposició per prendre part en el procés.  
 
Cinquena: Forma i termini de presentació de sol·licituds  
 
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model 
normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base 
general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
publicació d’aquestes  bases en el Butlletí Oficial de la Província, en qualsevol de 
les formes que determina l'article 16.4.a)  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Sisena: Tribunal qualificador 
  
Presidenta: La secretària municipal 
Vocals: Dos tècnics designats per l’Alcaldia 
  Un representant de l’Escola d’Administració  Pública de Catalunya 
Secretària: La tècnica de Recursos Humans. 
 
Setena: Procés selectiu  
 
El sistema selectiu serà el de concurs oposició. 
 
7.1. Fase d’oposició: 
 
Primera prova: Coneixement de la llengua catalana  
 
Consistirà en la realització d’exercicis de coneixement gramaticals i de 
comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana, 
adaptat al nivell C, d’acord amb els criteris emprats per la Secretaria de Política 
lingüística de la Generalitat de Catalunya.  
Aquest exercici és obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquest exercici serà 
d’Apte/a o No Apte/a.  
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.7 de la base general 2a, restaran 
exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’Apte/a.  
 
Segona prova:  Coneixement de la llengua castellana 
 
Consistirà, pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, en la 
realització d’un exercici que consistirà en la redacció de un text de 100 paraules 
en el termini màxim de 20 minuts i a mantenir una conversa amb membres del 
tribunal durant el termini màxim de 10 minuts i, si s’escau, amb els/les 
assessors/es especialistes que aquest designi.  
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Aquest exercici serà obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquest exercici serà 
d’Apte/a o No Apte/a.  
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.8 de la base general 2a, restaran 
exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’Apte/a.  
 
Tercera prova: prova teòrica 
 
Consistirà en la redacció d'un dels dos temes extrets a per sorteig dels que  
figuren a l’apartat  primer de  l’annex II de les bases genèriques. L’exercici 
s’haurà de realitzar en el termini màxim de 60 minuts. Aquesta prova, és 
eliminatòria i  es qualificarà sobre 10, resultant no apte les notes inferiors a un 5.  
 
Quarta prova: prova  pràctica  
 
Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 90 minuts de diversos supòsits 
pràctics relacionats amb el temari específic que consta a l’annex de les presents 
bases. A criteri del tribunal, es podrà demanar als aspirants que defensin les 
seves respostes i se’ls podrà formular preguntes per aclarir qüestions 
relacionades. 
 
La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts, requerint-se una puntuació 
mínima de 5 punts per a la seva superació.  
 
7.2. Fase de concurs: Valoració de mèrits  
 
Els mèrits  al·legats, degudament acreditats i justificats, es valoraran segons 
s'estableix a la Taula 1 de l’Annex V de les Bases generals.  
 
Vuitena:  Entrevista personal  
 
El tribunal, mantindrà una entrevista personal amb els/les aspirants, a fi de 
determinar i clarificar els valors professionals aportats que millor s’adeqüin al lloc 
de treball i que no hagin estat degudament apreciats en les fases anteriors.  
 
La puntuació màxima concedida serà de 4 punts.  
 
ANNEX I 
 

1. El medi ambient. Concepte de sostenibilitat. Principals problemes globals 
del medi ambient. 

2. La gestió ambiental a Catalunya. 
3. El repartiment institucional de competències en matèria de medi ambient. 

Competències de les corporacions locals 
4. Els residus municipals a Catalunya. Marc legal. Programes de gestió. 
5. Els residus orgànics. Normativa. Actuacions a Catalunya. 
6. La recollida de residus a Canet de Mar. 
7. Dimensionament d’un servei de recollida de residus municipals. Criteris i 

metodologia. 
8. Elements de balanç econòmic de la gestió dels residus municipals. 

Despeses. Ingressos. 
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9. La gestió dels residus d’origen domèstic i els d’origen comercial. 
Normativa. Models de recollida. 

10. Residus especials municipals: recollida, transport i tractament. 
11. Deixalleria: tipologia, característiques, implantació.  
12. Funcionament general d’una deixalleria. Gestió logística de les deixalleries. 

Les minideixalleries i les deixalleries mòbils. 
13. Seguiment, inspecció i control d’un servei de recollida de residus. 
14. Infraccions i sancions dels generadors de residus. Procediments 

sancionadors a particulars i a empreses. 
15. Recollida i tractament dels mobles i trastos vells. Dimensionament i 

funcionament del servei de recollida de vidre. Altres recollides específiques 
de residus municipals. 

16. Ajuts als ens locals per al foment de la gestió dels residus municipals. 
17. Campanyes de sensibilització i informació sobre la recollida selectiva dels 

residus municipals. 
18. Elements claus dels contractes per a la concessió del servei de recollida de 

residus municipals. Revisió dels preus. Infraccions i sancions relacionades 
amb el compliment del contracte. 

19. La prevenció de residus. Actuacions de reducció de residus. 
20. Mesures fiscals de foment del reciclatge, la prevenció de residus i l’ús de 

les deixalleries. Els models de pagament per generació.  
21. El pagament per generació comercial de Canet de Mar. La bonificació per 

l’ús del servei de deixalleria a Canet. 
22. Gestió i tractament dels residus municipals. Destí dels residus municipals. 

Plantes de reciclatge i tractament dels residus municipals. Recollida bruta i 
neta municipal.  

23. Caracteritzacions de la recollida selectiva dels residus municipals. 
Impropis. Relació entre percentatge d’impropis i càlcul de les despeses i 
els ingressos en el tractament i la recollida de la matèria orgànica i els 
envasos. 

24. Sistemes integrats de gestió d’envasos, vidre, residus electrònics i piles. 
25. Neteja viària: concepte i actuacions. Organització del servei de neteja 

viària. 
26. Seguiment del servei de neteja viària. Sistemes de control de la qualitat 

d’un servei de neteja viària. 
27. Servei municipal de manteniment i de neteja dels parcs i els jardins. El 

servei a Canet de Mar. Inventaris. Treballs habituals. 
28. La poda. Formes de poda actual. Actuacions en funció dels arbres i de la 

seva situació en l’entorn. 
29. La lluita integrada contra les plagues. Normativa. Assessor/a en la lluita 

integrada contra plagues. Millors practiques en la lluita contra les plagues. 
30. Planificació de tasques en el servei municipal de manteniment de jardins. 

Assignació de tasques. Control i seguiment de tasques. 
31. Participació ciutadana. Consell Municipal del medi ambient. Actuacions de 

participació ciutadana. 
32. Auditoria Ambiental de Canet de Mar i el Pla d'acció ambiental local. 
33. L’avaluació d’impacte ambiental: objectius i sistemes. Estudi d’impacte 

ambiental. Prevenció i correcció d’impactes ambientals. Restauració 
d’espais naturals, recuperació paisatgística i integració paisatgística. 

34. L’avaluació ambiental de plans i programes. El Reglament de la Llei 
d’urbanisme: l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, l’informe 
ambiental preliminar i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental. 
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35. Criteris generals d'ecologia urbana. 
36. L’energia. Impacte ambiental de l’energia. Energies renovables i estalvi i 

eficiència energètica municipal. Experiències en altres municipis i països. 
37. L’energia solar fotovoltaica i tèrmica i la biomassa aplicada en 

equipaments i edificis municipals. 
38. Campanya de foment de l’estalvi d’energia a la població i a les petites 

activitats econòmiques. Equips de mesura del consum energètic per les 
llars. 

39. El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per la lluita contra el canvi climàtic. Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible a Canet de Mar. 

40. Els gasos d’efecte hivernacle i el canvi climàtic. La lluita contra el canvi 
climàtic. 

41. La mobilitat sostenible. Camins escolars. Promoció de la bicicleta. 
Aparcaments dissuasoris. Transport públic. Pacificació del trànsit. 
Configuració del poble. Compartir cotxe. 

42. L’agricultura i els horts urbans. Situació actual a Canet de Mar. Gestió i 
cessió d’horts urbans municipals.  

43. Construcció sostenible. Possibles aplicacions a les construccions i la 
regulació municipal (ordenances). 

44. Concepte d’educació ambiental. Evolució històrica de l’educació ambiental 
a Catalunya. 

45. Mètodes i tècniques per dissenyar campanyes d’educació ambiental vers 
escolars i vers adults. Planificació. Educació ambiental. Les Escoles verdes. 

46. Gestió d'animals de companyia i nuclis zoològics. Ordenança municipal 
sobre la tinença d'animals domèstics o de companyia 

47. Programa de control de plagues. Pla DDD (desratització, desinsectació i 
desinfecció) 

48. Protecció d'animals. Normativa reguladora. Espècies protegides i espècies 
en perill. 

49. Contaminació atmosfèrica. Conceptes generals. Principals gasos 
contaminants atmosfèrics i efectes. Pluja àcida. Efecte hivernacle. Xarxa 
automàtica de control de la qualitat de l'aire. 

50. El soroll, la seva producció. Soroll en sistemes urbans. Disseny de 
programes de lluita contra el soroll. Mapes i ordenança de soroll. 

51. El cicle de l'aigua. Gestió sostenible de l'aigua per consum domèstic, 
industrial i públic. Gestió sostenible de l'aigua residual.  

52. Plantes de tractament de les aigües residuals. Gestió de l'aigua i educació 
ambiental. Una nova cultura de l'aigua. 

53. Campanyes de sensibilització per un consum racional i responsable de 
l’aigua. Equips d’estalvi d’aigua. 

54. Brutícia de l’aigua de mar. Serveis, neteja i recollida de residus a les 
platges. Accions de protecció d’espais a les platges. Actuacions de 
sensibilització i educació ambiental per a la protecció de la platja. Bandera 
blava. Planificació estratègica. 

55. La gestió de les platges durant la temporada d'estiu 
56. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Objectius i 

funcionament. Indicadors de sostenibilitat de la Xarxa. 
57. La compra verda en les administracions públiques. 
58. Aplicació de criteris ambientals als serveis municipals. 
59. La gestió forestal. Situació actual dels boscos a Catalunya i a Canet. 

Criteris de gestió forestal sostenible. Aspectes a tenir en compte en el 
desenvolupament de treballs forestals. 
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60. La prevenció d’incendis forestals. Marc legal. El cos d’Agents Rurals. Les 
Agrupacions de Defensa Forestal. L’ADF La Vallalta. 

61. Els plans de prevenció d’incendis forestals (PPI), els plans de protecció de 
les urbanitzacions (PPU) i el pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals (PVI). 

62. Els plans tècnics de gestió i millora forestal i els plans simples de gestió 
forestal. Marc legal. Sanitat vegetal i control de plagues i malures. 
Biomassa i aprofitament forestal. 

63. La conservació de la natura a Catalunya: instruments legals. El pla 
d’espais d’interès natural. Les connexions biològiques i la seva 
problemàtica. Els espais naturals de protecció especial. 

64. La Xarxa Natura 2000: els llocs d’interès comunitari i les zones d’especial 
protecció d’aus. Implicacions i incidència actuals. 

65. Classificació dels espais naturals protegits segons la legislació catalana. 
Objectius de la gestió d’un espai natural protegit. 

 
SEGON.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2017, per 
import de de 6.534,20 €, en concepte de salari a percebre pel treballador,  amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22 17000 12000, 4.113,60 €  en concepte de 
complement de destinació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 17000 
12100 i 4.207,58€, en concepte de complement específic, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22 17000 12101 i de  3.842,35 € en concepte de cotització social 
a càrrec de l’empresa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 17000 16001 
 
TERCER.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el 
crèdits necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista 
en aquest acord.  
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
 
7.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 d’abril de 2017, va 
acordar incoar expedient per a la contractació del servei de prevenció i salvament 
de les platges de Canet de Mar, fixant-se el pressupost base de licitació en 
75.206,61 €, IVA exclòs, el qual puja l’import de 15.793,39 € per a tota la durada 
inicial del contracte, es a dir, un any. 
 
Atès que segons consta al certificat emès per la secretària de la corporació en 
data 16 de maig de 2017, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han 
presentat les proposicions següents: 
 

1. Marsave Mallorca, SL 
2. Aunar Group 2009, SL 

 
Atès que en data 16 de maig de 2017, la Mesa de Contractació va efectuar 
l’obertura i valoració dels sobres B presentats en el procediment obert, en els 
termes següents: 
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“ACTA D’OBERTURA I VALORACIÓ DELS SOBRES B EN EL PROCEDIMENT OBERT 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES 

PLATGES DE CANET 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 del servei de prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar, de la que 
se’n desprèn que tots els licitadors han aportat la documentació administrativa exigida pel 
PCAP. 
 
Lloc:                  Despatx de l’Alcaldia  
Data:                 16/05/2017 
Horari:               12 h. 
Hi assisteixen:  Pere Xirau Espàrrech, president per delegació de l’alcaldessa 
 Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Roser Argemi Villaescusa, interventora Acctal. 
 Cristina Cabruja i Sagré, secretària Acctal. 

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 del sobre B: “Proposició econòmica i 
documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la 
contractació del servei de prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar". 
 
2. Constituïda la Mesa el president comunica als presents que de l’acta de qualificació de la 
documentació administrativa presentada per tots els licitadors, se’n desprèn que, tots ells 
han aportat la documentació exigida pel PCAP. 
 
3. El president de la Mesa 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 2, i 
en l’ordre següent: 
 

1. Marsave Mallorca, SL 
2. Aunar Group 2009, SL 

 
4. Seguidament el president 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 dos, i en l’ordre següent: 
 
Marsave Mallorca SL 
Oferta Econòmica 65.201,61 € 
Socorrista aquàtic addicional agost SI 
Socorrista aquàtic addicional juliol SI 
Caiac 1 
Bicicleta equipada per al servei de prevenció i salvament 2 
Cadira amfíbia addicional 1 
Quad per al servei de prevenció i salvament 1 
DEA addicional 1 
Augment horari juliol i agost SI 
 
Aunar Group 2009, SL 
Oferta Econòmica 65.480,00 € 
Socorrista aquàtic addicional agost SI 
Socorrista aquàtic addicional juliol SI 
Caiac 1 
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Bicicleta equipada per al servei de prevenció i salvament 2 
Cadira amfíbia addicional 1 
Quad per al servei de prevenció i salvament 1 
DEA addicional 1 
Augment horari juliol i agost SI 
 
5. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna de 
les ofertes tenint en compte el criteri de valoració previst a la clàusula XII del PCAP, en els 
termes següents: 
 
A) Oferta econòmica: fins a 56 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador respecte 

els pressupost base de licitació indicat en el present plec d’acord amb el següent 
criteri: 

 
- Puntuació màxima: 56 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula: 

    

Puntuació = 56 . [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

      
[Lic] : 75.206,61 € 
[Baixa] : 65.201,61 € 
[BS]: 71.446,28 € 

 
 LICITADOR Oferta Baixa Punts 
1 Marsave Mallorca, SL 65.201,61 € 13% 56 
2 Aunar Group 2009, SL 65.480,00 € 13% 54,44 

 
B) Millores objectives en la prestació del servei, fins a un màxim de 44 punts. 
 

B.1) Per increment del nombre de socorristes aquàtics que es destinin a la 
prestació del servei, fins a un màxim de 15 punts.  
 

- S’atorgaran 10 punts per l’augment d’un socorrista aquàtic addicional durant el 
mes d’agost a jornada completa. 

- S’atorgaran 5 punts per l’augment d’un socorrista aquàtic addicional que es 
proposi destinar a tasques de suport al bany de persones amb mobilitat 
reduïda o alguna discapacitat durant el mes de juliol a mitja jornada. 

 
 LICITADOR Agost Juliol Total 
1 Marsave Mallorca, SL 10 5 15 
2 Aunar Group 2009, SL 10 5 15 

 
B.2) Per l’augment de la dotació d’infraestructures, fins a 24 punts, segons el 
següent quadre: 

 
 LICITADOR Caiac  Bicicleta Cadira Quad DEA Total 

1 Marsave Mallorca, SL 2 4 2 12 3 23 
2 Aunar Group 2009, SL 2 4 2 12 3 23 
 

B.3) Per prolongació de l’horari de prestació del servei, 5 punts. 
 

- S’atorgaran 5 punts per l’augment de l’horari diari del servei els mesos de juliol 
i agost, finalitzant a les 19h el servei a totes les platges. 
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 LICITADOR Punts 
1 Marsave Mallorca, SL 5 
2 Aunar Group 2009, SL 5 

 
Puntuació total  
 

 LICITADOR Punts 
1 Marsave Mallorca, SL 99 
2 Aunar Group 2009, SL 97,44 

 
5. 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 a favor de la mercantil 
Marsave Mallorca, SL, atès que ha estat el licitador que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa i que s’ajusta al que es disposa al plec de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeixen el present contracte. 
 
Essent les 12.10 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el president, el 
secretari de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
 
Atès que segons es desprèn de l’anterior acta emesa per la Mesa de Contractació, 
la mercantil Marsave Mallorca, SL, ha estat proposada  per a l’adjudicació, atès 
que ha estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 592/2017, de data 18 de maig, es 
va requerir a l’empresa, Marsave Mallorca, 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 administrativa relacionada a la clàusula IX.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 pugués 
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 3.260,08 €. 
 
Atès que en data 26 de maig de 2017, l’empresa Marsave Mallorca, SL ha 
procedit a dipositar a la Tresoreria municipal una garantia definitiva per import de 
3.260,08 €, dins del termini conferit a tal efecte, i que en data 29 de maig de 
2017, ha presentat la documentació administrativa requerida. 
 
Vist l’informe de fiscalització núm. 063/2017, de data 02 de juny de 2017, 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. 063/2017 

 
ASSUMPTE: Adjudicació del contracte de serveis de salvament de platges 
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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 el contracte per a la prestació del servei de prevenció i salvament a 
les platges de Canet de Mar, a l’empresa Marsave Mallorca, SL, pel preu de 65.201,61€, 
IVA exclòs, el qual puja un import de 13.692.34 €, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades en 
l’oferta presentada pel propi licitador, les quals s’accepten  expressament en aquest acord. 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió. 
La no execució de les millores proposades en la seva plica i que hagin estat expressament 
acceptades per l’Ajuntament, comporta la comissió d’una infracció greu per part de 
l’adjudicatària, la qual pot ser penalitzada segons el PCAP amb una sanció del 3,01% fins 
el 6% del pressupost d’adjudicació del contracte. 
SEGON.-  El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura legalment emesa 
i conformada pel tècnic competent, per mensualitats vençudes durant els mesos en què es 
presti el servei. En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els 
defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El 
pagament es farà per transferència bancària. 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat 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: 
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• Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
• Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 
TERCER.- La durada del contracte és d’un any, durant la temporada d’estiu, per bé que 
podrà ser prorrogat per un any més, si alguna de les parts ho sol·licita i l’altra ho accepta 
de forma expressa abans del seu venciment. La temporada d’estiu de l’any 2017 
comprendrà des del 19 de juny al 17 de setembre Durant tots els dies comprensius de la 
temporada d’estiu fixada en la clàusula IV del PCAP, el servei haurà d’estar en ple 
funcionament, fins i tot pel que fa a les millores proposades i acceptades per l’Ajuntament. 
En cas que finalment s’acordés la pròrroga, la temporada d’estiu de l’any 2018  
comprendrà des del 18 de juny al 16 de setembre. 
QUART.- L’horari de prestació del servei serà de 10 h a les 18 h a excepció de la platja de 
Canet, zona de davant de l’estació de tren, en la que l’horari de prestació serà de 10 h a 
19 h, durant els mesos de juny i setembre. Durant els mesos de juliol i agost l’horari de 
prestació del servei serà de 10 h a les 19 h a totes les platges. Durant tot aquest horari el 
servei haurà d’estar operatiu. Els horaris de vigilància es senyalitzaran de forma que sigui 
visible per als usuaris de els platges.  
CINQUÈ.- La prestació del servei es durà a terme de conformitat amb el que disposa la 
clàusula XVIII del PCAP i la proposta de l’adjudicatària pel que fa a les millores ofertades. 
SISÈ- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la clàusula XIX del 
PCAP. 
L’Ajuntament de Canet de Mar cedirà al contractista l’ús del material que tot seguit es 
detalla, per tal que el destini a la prestació del servei: 
a) 1 torre d’observació (col·locada a la zona de davant l’estació de Renfe) 
b) 2 torres d’intervenció immediata 
Aquest material serà custodiat pel contractista durant tot el termini d’execució del 
contracte i s’ha de fer càrrec del seu emmagatzematge, i en finalitzar aquest, el retornarà 
a l’Ajuntament en les mateixes condicions que li ha estat cedit. 
El contractista es compromet a fer un ús correcte del material lliurat i es fa responsable 
dels danys que s’hi produeixin per un ús indegut. Així mateix es compromet a informar a 
l’Ajuntament, en el termini màxim de 24 hores, de tots els desperfectes que es detectin en 
el material que se li hagi lliurat així com a interposar, en el cas de robatori, la denúncia 
corresponent davant l’autoritat competent. 
Si el material municipal és malbaratat per l’adjudicatari del servei o no es torna en bon 
estat, a l’efecte de la seva adscripció posterior, la temporada següent l’Ajuntament tindrà 
dret a la indemnització pertinent que serà proporcional a la vida útil de cada estri. 
SETÈ.- L’adjudicatària haurà de procurar que hi hagi un sistema de comunicació de manera 
que aquesta sigui possible en tot moment entre les diferents torres de vigilància, a més de  
disposar d’almenys un megàfon portàtil a cadascun dels llocs de socors per informar als 
usuaris en cas d’emergència o avís important d’interès global.  
VUITÈ.-  En tots els llocs de socors i torres d’intervenció immediata l’adjudicatària oferirà 
el servei de polseres identificatives per als usuaris, les quals seran facilitades per 
l’Ajuntament, si en disposa. 
NOVÈ.- L’adjudicatària destinarà a la prestació del servei un vehicle tot-terreny marca 
Mitsubishi  tipus KA07, el qual haurà de permetre l’evacuació d’una persona i que pugui 
circular pel tram de platja on no hi ha passeig marítim. 
A més a més de l’anterior vehicle, l’adjudicatària haurà de posar a disposició del servei 2 
bicicletes equipades per al servei de prevenció i salvament, i 1 quad de conformitat amb la 
millora ofertada. 
DESÈ.- L’adjudicatària destinarà a la prestació del servei una moto nàutica d’un mínim 125 
cv equipada per a rescat amb llitera i material auxiliar, com també tots els elements per 
realitzar el remolc d’una altra embarcació, de conformitat amb la seva oferta. Aquesta 
moto portarà l’escut identificatiu de l’Ajuntament. 
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A més a més de l’anterior embarcació, de conformitat amb la millora ofertada per 
l’adjudicatària, haurà de posar a disposició del servei un caiac. 
ONZÈ.- L’adjudicatària haurà de procurar que a cada platja hi hagi pals de bandera i 
l’oportuna senyalització sobre l’estat de la mar. Com a mínim hi haurà 4 pals, a ubicar a la 
Platja Cavaió, al davant de l’estació de tren, al davant de l’antiga caserna de la guàrdia 
civil i al davant del Club Vela. 
DOTZÈ.- L’encarregat del servei comunicarà diàriament a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
l’estat de la mar així com la bandera de les platges, per tal que es pugui publicar a 
l’apartat de platges de la web municipal. 
Qualsevol incidència o anomalia que es produeixi a la platja, s’haurà de comunicar de 
forma immediata a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
En cas d’incidència greu relativa a la seguretat ciutadana (pèrdua d’infants i altres 
persones, robatoris, existència de gossos a les platges, baralles...), s’haurà de comunicar 
de forma immediata a la Policia Local. 
TRETZÈ.- L’adjudicatària haurà d’aportar un lloc de socors, fent-se càrrec de la seva 
instal·lació, muntatge, desmuntatge i manteniment. Aquest lloc de socors s’ubicarà allà on 
determini l’Ajuntament. Ha de tenir una zona de cures diferenciada de la zona de 
magatzem, i haurà de disposar d’un WC per a ús propi. L’Ajuntament es farà càrrec de la 
connexió i subministrament d’aigua i electricitat d’aquest lloc de socors, així com de la 
connexió a clavegueram. 
CATORZÈ.- L’adjudicatària haurà d’aportar dues cadires amfíbies a la prestació del servei, 
de conformitat amb la millora ofertada. 
QUINZÈ.- L’adjudicatària disposarà d’un DEA, al lloc de socors. A més a més, de 
conformitat amb la millora ofertada, haurà de disposar d’un altre DEA que es col·locarà allà 
on indiqui l’Ajuntament. 
SETZÈ.- L’adjudicatària s’haurà de fer càrrec de la neteja de totes les infraestructures de 
vigilància destinades a la prestació del servei. 
DISSETÈ.- L’adjudicatària haurà de gestionar selectivament els residus generats durant la 
realització del servei. És obligatori realitzar la recollida selectiva dels residus urbans 
generats en l’activitat (paper, envasos, orgànica, vidre i rebuig) i gestionar els residus 
sanitaris com a residus especials i gestionar-se a través d’un gestor autoritzat. 
DIVUITÈ.- L’adjudicatària haurà de destinar a la prestació del servei 6 socorristes aquàtics, 
1 patró d’embarcació i 1 coordinador el 100% de la jornada. Durant el mes d’agost 
disposarà a més a més del personal descrit anteriorment, d’un socorrista aquàtic a jornada 
completa i durant el mes de juliol d’un socorrista aquàtic destinat a tasques de suport al 
bany de persones amb mobilitat reduïda o alguna discapacitat a mitja jornada. 
DINOVÈ.- L’adjudicatària haurà de designar una persona com a cap o responsable de 
coordinar el servei de salvament, amb descripció de les tasques i funcions que en tal 
condició li pertoquen, i haurà d’actuar com a interlocutor habitual amb l’Ajuntament amb 
l’objectiu de controlar la bona marxa dels serveis. Aquesta persona ha d'estar a disposició 
de reunir-se amb els responsables municipals, tècnics i/o regidors, sempre que aquests ho 
considerin necessari. Al mateix temps lliurarà a l’Ajuntament un informe mensual del 
servei (assistències, rescats, evacuacions realitzades, etc. especificant patologies, sexes, 
edat, hora i lloc). Aquest informe es presentarà abans de finalitzar la primera setmana del 
mes següent.  
VINTÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a responsable 
del contracte a l’enginyer/a municipal. Les seves funcions seran, com, a mínim, les 
següents: 
a) Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació dels servei. 
c) Elevar a l’òrgan de contractació la  iniciativa per a l’actuació de potestats 
administratives o la presa d’altres mesures. 
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d) Conformar les factures i albarans acreditatius del servei  presentats per l’empresa 
adjudicatària. 
e) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 
f) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de contractació i el cap 
de la unitat administrativa responsable de l’execució del contracte. 
g) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària. 
h) Formalitzar l’acta de recepció del servei. 
VINT-I-UNÈ.- L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa i les disposicions 
vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el 
treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i 
homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 
VINT-I-DOSÈ.- L’adjudicatària contractarà una assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers d’una quantia mínima de 300.000 € anuals, responent de tota 
indemnització civil de danys i perjudicis per accidents que ocasionin els operaris i els 
instruments de treball utilitzats pels serveis, sense perjudici dels drets que els assisteixin 
davant dels autors dels fets o les companyies d'assegurances dels riscs. 
VINT-I-TRESÈ.- L’adjudicatària haurà de participar en la difusió de material en campanyes 
organitzades per l’Ajuntament durant la temporada dirigides als ciutadans i visitants en 
matèria de mesures preventives i de seguretat a les platges i/o qualsevol que es determini 
a aquests espais(mediambientals, primers auxilis, etc.) 
VINT-I-QUATRÈ.- L’adjudicatària no pot subcontractar el servei objecte del present 
contracte. 
VINT-I-CINQUÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 327,60 € corresponent a les 
despeses de l’anunci de licitació. Tanmateix, haurà de fer efectiu al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya l’import corresponent a la publicació de l’anunci de formalització 
del contracte. 
VINT-I-SISÈ.- Disposar la despesa de 78.893,95 € amb càrrec a la partida núm. 24 17220 
22799 del vigent pressupost municipal per a l’any 2017 (Doc. A núm. 3371).  
VINT-I-SETÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors i que es publiqui 
en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
VINT-I-VUITÈ.- 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-NOVÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester a la sra. 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. 
Tanmateix la Junta de Govern Local acordarà allò que estimi més convenient.» 
 
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 
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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.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol II del 
Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP  
estableix el següent: 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia limitada 
regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

- 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. 
- Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la 

Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es 
dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària 
respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació 
dels expedients corresponents.  
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una altra 
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents o 
expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques 
de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions 
aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels 
crèdits.  
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions que 
se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que haguessin 
efectuat els òrgans gestors.» 
 
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.  
La despesa plurianual no excedeix el límit de quatre exercicis, i no li són d'aplicació els 
límits percentuals del 174.3 del TRLHL, per tractar-se d'un contracte de serveis, 
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.  
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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.  
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. 
D'altra banda, d'acord amb l'article 36.5 BEP correspon a l'Alcalde- president l'autorització i 
disposició de les despeses plurianuals, correspon a l’Alcalde-President l’autorització i 
disposició de les despeses plurianuals, quan la quantia de la despesa no sigui superior al 
10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas a sis milions d’euros, i la 
seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les 
seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
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. 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades i, 
en el seu cas, fiscalitzades  favorablement  
Consta informe de fiscalització favorable amb observacions de l’Interventor, 40/2017, de 
data 25 d’abril de 2017 de l’expedient de contractació i l'autorització de despesa. 
L'import de les despeses que es proposada disposar no supera l'import de la despesa 
autoritzada. 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses aprovades 
i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No aplicable. 
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. 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 els procediments negociats amb publicitat, que s'hagi publicat l'anunci de licitació 
corresponent en els supòsits de l'article 177 TRLCSP. No aplicable. 
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. 
Cinquè.- Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, si s'escau. Es compleix. 
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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 
Es reiteren les observacions complementàries formulades en la fase d’autorització: 
«Primer.- D’acord amb l’article 23.1 TRLCSP, amb caràcter general, la durada dels 
contractes del sector públic s’haurà d’establir tenint en compte la naturalesa de les 
prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre 
periòdicament a concurrència la realització d’aquestes.  
En el cas dels contractes de serveis, l’article 303.1 TRLCSP estableix que aquesta durada 
no podrà, amb caràcter general, superar els quatre anys, i que, si bé es podran preveure 
pròrrogues de mutu acord abans de la finalització del contracte, aquestes no podran 
superar aïlladament la durada original del mateix, i la durada total del de contracte, 
incloses les pròrrogues, no podrà excedir els sis anys. 
I en qualsevol cas, l’expedient de contractació s’haurà de referir a la totalitat de l’objecte 
contractual, sense que aquest es pugui fraccionar amb la finalitat de disminuir la quantia 
del mateix i eludir els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que 
corresponguin (article 86.2 TRLCSP). 
Tal i com assenyala la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Aragó en el seu 
informe 14/2016, de 20 de juliol, «per evitar possibles fraccionaments de l’objecte del 
contracte, a més de definir l’objecte del contracte com prestacions que siguin susceptibles 
d’aprofitament individualitzat, s’haurà de tenir en compte també la vessant temporal de la 
prestació, així com la possible incidència que la divisió o el fraccionament del contracte 
podrien tenir en els principis (i obligacions) de publicitat de la licitació i concurrència». 
En aquest sentit, a criteri d’aquest funcionari no està suficientment motivat en l’expedient 
la delimitació de l’objecte contractual en la seva dimensió temporal, més encara quan la 
limitació a 1+1 d’aquest servei – que, d’altra banda, té caràcter continuat en el temps – 
comporta alteració de les normes de tramitació i publicació pròpies de la contractació 
harmonitzada , que és la que fora d’aplicació cas d’haver-se definit una durada total 
superior a dues anualitats. 
Segon.- La licitació projectada parteix d’un preu màxim, IVA inclòs, de 91.000,00 euros 
anuals, import superior al preu del procediment que va culminar amb l’adjudicació del 
contracte actualment vigent (75.300,00 euros anuals, IVA inclòs, en la licitació, 71.678,12 
euros anuals, IVA inclòs, en l’adjudicació i posterior revisió). 
Sense qüestionar les raons d’oportunitat que justifiquen l’ampliació de les necessitats a 
cobrir mitjançant el present procediment d’adjudicació, les quals es recullen en l’informe 
tècnic, es recorda a l’òrgan de contractació que l’objectiu de la regla de la despesa per 
l’exercici 2017, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 2 de desembre de 2016, està 
fixat el 2,1%; i que,l’execució dels crèdits que ara s’autoritzen, ceteris paribus, pot 
contravenir la consecució de l’esmentat objectiu.  
En aquest sentit, apuntar que en la remissió d’informació al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques sobre execució pressupostària corresponent al quart trimestre 
de 2016 ja es va posar de manifest el possible incompliment de la regla de la despesa en 
l’exercici 2016, que de confirmar-se en la Liquidació de l’exercici, pendent d’aprovació, 
exigirà l’adopció de mesures correctives a través de l’aprovació i implementació del 
corresponent Pla econòmic financer. 
Tercer.- L’article 48.2 de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Canet de 
Canet de Mar per l’exercici 2017, fent ús de la facultat prevista en l’article 219.2 del 
TRLHL, estableix que la funció interventora en matèria de despesa s’exercirà en règim de 
fiscalització prèvia limitada, i que aquesta es limitarà a verificar el compliment dels 
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requisits mínims de l’article 219.2 TRLHL (existència de crèdit, compliment de regles 
aplicables a despeses plurianuals, i òrgan competent), més aquells considerats 
«essencials» en l’àmbit de l’exercici de la funció interventora per part de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, segons Acord del Consell de Ministres de 30 de maig 
de 2008 (Resolució IGAE 2 de juny de 2008); que són els que han estat objecte de 
comprovació en l’apartat IV de l’informe. Segons es desprèn de l’article 219.2 TRLHL, els 
advertiments que hagi de formular la Intervenció ultra els extrems definits com 
«essencials», no tindran caràcter d’objecció fiscal, sinó «d’observació complementària» 
que «en cap cas» tindran caràcter suspensiu de la tramitació de l’expedient.  
Tot això sense perjudici que aquestes observacions motivin la inclusió de l’expedient 
fiscalitzat en la mostra d’actes que hagin de ser objecte de control ple posterior segons allò 
establert en l’apartat 3r de l’article 219 TRLHL.» 
 
VI.- CONCLUSIONS 
A la vista dels anteriors fonaments jurídics, s’emet informe favorable als efectes únics i 
exclusius del compliment dels requisits d’essencial comprovació que són aplicables d’acord 
amb el règim de fiscalització prèvia limitada establert en l’article 48.2 de les Bases 
d’execució del pressupost, en virtut de l’article 219.2 del TRLHL. 
Tot això sense perjudici dels advertiments formulats per aquest funcionari en l’apartat V, 
d’OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES, amb els efectes assenyalats en el seu punt tercer, 
els quals reitera per deslliurar-se de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la 
tramitació de l’expedient. 
 
En cas d’ésser aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització plena 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 
219.3 del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució del pressupost vigent.” 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa 
l’article 151.3 del TRLCSP, de conformitat amb la proposta de la Regidoria de 
Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de prevenció i 
salvament a les platges de Canet de Mar, a l’empresa Marsave Mallorca, SL, pel 
preu de 65.201,61€, IVA exclòs, el qual puja un import de 13.692.34 €, amb 
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP), així 
com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador, les quals 
s’accepten  expressament en aquest acord. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
La no execució de les millores proposades en la seva plica i que hagin estat 
expressament acceptades per l’Ajuntament, comporta la comissió d’una infracció 
greu per part de l’adjudicatària, la qual pot ser penalitzada segons el PCAP amb 
una sanció del 3,01% fins el 6% del pressupost d’adjudicació del contracte. 
  
SEGON.-  El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, per mensualitats vençudes 
durant els mesos en què es presti el servei. En el supòsit que no sigui conformada 
pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins que no siguin 
esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per transferència 
bancària. 
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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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TERCER.- La durada del contracte és d’un any, durant la temporada d’estiu, per 
bé que podrà ser prorrogat per un any més, si alguna de les parts ho sol·licita i 
l’altra ho accepta de forma expressa abans del seu venciment. La temporada 
d’estiu de l’any 2017 comprendrà des del 19 de juny al 17 de setembre Durant 
tots els dies comprensius de la temporada d’estiu fixada en la clàusula IV del 
PCAP, el servei haurà d’estar en ple funcionament, fins i tot pel que fa a les 
millores proposades i acceptades per l’Ajuntament. 
 
En cas que finalment s’acordés la pròrroga, la temporada d’estiu de l’any 2018  
comprendrà des del 18 de juny al 16 de setembre. 
 
QUART.- L’horari de prestació del servei serà de 10 h a les 18 h a excepció de la 
platja de Canet, zona de davant de l’estació de tren, en la que l’horari de 
prestació serà de 10 h a 19 h, durant els mesos de juny i setembre. Durant els 
mesos de juliol i agost l’horari de prestació del servei serà de 10 h a les 19 h a 
totes les platges. Durant tot aquest horari el servei haurà d’estar operatiu. Els 
horaris de vigilància es senyalitzaran de forma que sigui visible per als usuaris de 
els platges.  
CINQUÈ.- La prestació del servei es durà a terme de conformitat amb el que 
disposa la clàusula XVIII del PCAP i la proposta de l’adjudicatària pel que fa a les 
millores ofertades. 
 
SISÈ- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la clàusula 
XIX del PCAP. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar cedirà al contractista l’ús del material que tot 
seguit es detalla, per tal que el destini a la prestació del servei: 
 
a) 1 torre d’observació (col·locada a la zona de davant l’estació de Renfe) 
b) 2 torres d’intervenció immediata 
 

Aquest material serà custodiat pel contractista durant tot el termini d’execució del 
contracte i s’ha de fer càrrec del seu emmagatzematge, i en finalitzar aquest, el 
retornarà a l’Ajuntament en les mateixes condicions que li ha estat cedit. 
 
El contractista es compromet a fer un ús correcte del material lliurat i es fa 
responsable dels danys que s’hi produeixin per un ús indegut. Així mateix es 
compromet a informar a l’Ajuntament, en el termini màxim de 24 hores, de tots 
els desperfectes que es detectin en el material que se li hagi lliurat així com a 
interposar, en el cas de robatori, la denúncia corresponent davant l’autoritat 
competent. 
 

Si el material municipal és malbaratat per l’adjudicatari del servei o no es torna 
en bon estat, a l’efecte de la seva adscripció posterior, la temporada següent 
l’Ajuntament tindrà dret a la indemnització pertinent que serà proporcional a la 
vida útil de cada estri. 
 
SETÈ.- L’adjudicatària haurà de procurar que hi hagi un sistema de comunicació 
de manera que aquesta sigui possible en tot moment entre les diferents torres de 
vigilància, a més de  disposar d’almenys un megàfon portàtil a cadascun dels llocs 
de socors per informar als usuaris en cas d’emergència o avís important d’interès 
global.  
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VUITÈ.- En tots els llocs de socors i torres d’intervenció immediata l’adjudicatària 
oferirà el servei de polseres identificatives per als usuaris, les quals seran 
facilitades per l’Ajuntament, si en disposa. 
 
NOVÈ.- L’adjudicatària destinarà a la prestació del servei un vehicle tot-terreny 
marca Mitsubishi  tipus KA07, el qual haurà de permetre l’evacuació d’una 
persona i que pugui circular pel tram de platja on no hi ha passeig marítim. 
 
A més a més de l’anterior vehicle, l’adjudicatària haurà de posar a disposició del 
servei 2 bicicletes equipades per al servei de prevenció i salvament, i 1 quad de 
conformitat amb la millora ofertada. 
 
DESÈ.- L’adjudicatària destinarà a la prestació del servei una moto nàutica d’un 
mínim 125 cv equipada per a rescat amb llitera i material auxiliar, com també 
tots els elements per realitzar el remolc d’una altra embarcació, de conformitat 
amb la seva oferta. Aquesta moto portarà l’escut identificatiu de l’Ajuntament. 
 
A més a més de l’anterior embarcació, de conformitat amb la millora ofertada per 
l’adjudicatària, haurà de posar a disposició del servei un caiac. 
 
ONZÈ.- L’adjudicatària haurà de procurar que a cada platja hi hagi pals de 
bandera i l’oportuna senyalització sobre l’estat de la mar. Com a mínim hi haurà 4 
pals, a ubicar a la Platja Cavaió, al davant de l’estació de tren, al davant de 
l’antiga caserna de la guàrdia civil i al davant del Club Vela. 
 
DOTZÈ.- L’encarregat del servei comunicarà diàriament a l’Ajuntament de Canet 
de Mar, l’estat de la mar així com la bandera de les platges, per tal que es pugui 
publicar a l’apartat de platges de la web municipal. 
 
Qualsevol incidència o anomalia que es produeixi a la platja, s’haurà de 
comunicar de forma immediata a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
En cas d’incidència greu relativa a la seguretat ciutadana (pèrdua d’infants i altres 
persones, robatoris, existència de gossos a les platges, baralles...), s’haurà de 
comunicar de forma immediata a la Policia Local. 
 
TRETZÈ.- L’adjudicatària haurà d’aportar un lloc de socors, fent-se càrrec de la 
seva instal·lació, muntatge, desmuntatge i manteniment. Aquest lloc de socors 
s’ubicarà allà on determini l’Ajuntament. Ha de tenir una zona de cures 
diferenciada de la zona de magatzem, i haurà de disposar d’un WC per a ús propi. 
L’Ajuntament es farà càrrec de la connexió i subministrament d’aigua i electricitat 
d’aquest lloc de socors, així com de la connexió a clavegueram. 
 
CATORZÈ.- L’adjudicatària haurà d’aportar dues cadires amfíbies a la prestació 
del servei, de conformitat amb la millora ofertada. 
 
QUINZÈ.- L’adjudicatària disposarà d’un DEA, al lloc de socors. A més a més, de 
conformitat amb la millora ofertada, haurà de disposar d’un altre DEA que es 
col·locarà allà on indiqui l’Ajuntament. 
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SETZÈ.- L’adjudicatària s’haurà de fer càrrec de la neteja de totes les 
infraestructures de vigilància destinades a la prestació del servei. 
 
DISSETÈ.- L’adjudicatària haurà de gestionar selectivament els residus generats 
durant la realització del servei. És obligatori realitzar la recollida selectiva dels 
residus urbans generats en l’activitat (paper, envasos, orgànica, vidre i rebuig) i 
gestionar els residus sanitaris com a residus especials i gestionar-se a través d’un 
gestor autoritzat. 
 
DIVUITÈ.- L’adjudicatària haurà de destinar a la prestació del servei 6 
socorristes aquàtics, 1 patró d’embarcació i 1 coordinador el 100% de la jornada. 
Durant el mes d’agost disposarà a més a més del personal descrit anteriorment, 
d’un socorrista aquàtic a jornada completa i durant el mes de juliol d’un socorrista 
aquàtic destinat a tasques de suport al bany de persones amb mobilitat reduïda o 
alguna discapacitat a mitja jornada. 
 
DINOVÈ.- L’adjudicatària haurà de designar una persona com a cap o 
responsable de coordinar el servei de salvament, amb descripció de les tasques i 
funcions que en tal condició li pertoquen, i haurà d’actuar com a interlocutor 
habitual amb l’Ajuntament amb l’objectiu de controlar la bona marxa dels serveis. 
Aquesta persona ha d'estar a disposició de reunir-se amb els responsables 
municipals, tècnics i/o regidors, sempre que aquests ho considerin necessari. Al 
mateix temps lliurarà a l’Ajuntament un informe mensual del servei (assistències, 
rescats, evacuacions realitzades, etc. especificant patologies, sexes, edat, hora i 
lloc). Aquest informe es presentarà abans de finalitzar la primera setmana del 
mes següent.  
 
VINTÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte a l’enginyer/a municipal. Les seves funcions seran, 
com, a mínim, les següents: 
 
a) Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació dels 

servei. 
c) Elevar a l’òrgan de contractació la  iniciativa per a l’actuació de potestats 

administratives o la presa d’altres mesures. 
d) Conformar les factures i albarans acreditatius del servei  presentats per 

l’empresa adjudicatària. 
e) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  

transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 
f) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de contractació i el 

cap de la unitat administrativa responsable de l’execució del contracte. 
g) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària. 
h) Formalitzar l’acta de recepció del servei. 
 
VINT-I-UNÈ.- L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals, i en matèria mediambiental. 
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VINT-I-DOSÈ.- L’adjudicatària contractarà una assegurança de responsabilitat 
civil per danys a tercers d’una quantia mínima de 300.000 € anuals, responent de 
tota indemnització civil de danys i perjudicis per accidents que ocasionin els 
operaris i els instruments de treball utilitzats pels serveis, sense perjudici dels drets 
que els assisteixin davant dels autors dels fets o les companyies d'assegurances 
dels riscs. 
 
VINT-I-TRESÈ.- L’adjudicatària haurà de participar en la difusió de material en 
campanyes organitzades per l’Ajuntament durant la temporada dirigides als 
ciutadans i visitants en matèria de mesures preventives i de seguretat a les 
platges i/o qualsevol que es determini a aquests espais(mediambientals, primers 
auxilis, etc.) 
 
VINT-I-QUATRÈ.- L’adjudicatària no pot subcontractar el servei objecte del 
present contracte. 
 
VINT-I-CINQUÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 327,60 € 
corresponent a les despeses de l’anunci de licitació. Tanmateix, haurà de fer 
efectiu al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’import corresponent a la 
publicació de l’anunci de formalització del contracte. 
 
VINT-I-SISÈ.- Disposar la despesa de 78.893,95 € amb càrrec a la partida núm. 
24 17220 22799 del vigent pressupost municipal per a l’any 2017 (Doc. A núm. 
3371).  
 
VINT-I-SETÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors i que 
es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
VINT-I-VUITÈ.- 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-NOVÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester a la sra. 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. 
 
8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A 
L’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 21 de desembre de 2016, va 
acordar adjudicar a l’empresa Hidráulica y Obras, SA, amb CIF A08243297, el 
contracte d’obres d’execució de l’enllumenat i arranjament del camí del passeig 
marítim de la platja del Cavaió fins 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. 
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Atès que en data 27 de desembre de 2016 es va procedir a la formalització de 
l’esmentat contracte mitjançant document administratiu. 
 
Atès que en data 16 de març de 2017 s’ha formalitzat una acta de fixació dels 
preus contradictoris PC1, PC2, PC3 i PC4 redactada per la tècnica directora de 
l’obra, Sra. Sílvia Amatller Micola, la qual ve signada com a prova d’acceptació 
per part del contractista. 
 
Vist l’informe emès en data 18 d’abril de 2017, pel director facultatiu de l’obra, de 
justificació dels anteriors preus contradictoris, el contingut literal del qual és el 
següent: 
 
“INFORME JUSTIFICATIU DE PREU CONTRADICTORI 
OBRA:  OBRES D’EXECUCIÓ DE L’ENLLUMENAT I ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL 

PASSEIG MARÍTIM DE LA PLATJA DEL CAVAIÓ FINS A ARENYS DE MAR 
 
Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, com a directora d’obra de l’actuació 
d’execució de l’enllumenat i arranjament del camí del passeig marítim de la platja del 
Cavaió fins a Arenys de Mar, emet el següent informe de justificació de la necessitat dels 
preus contradictoris PC1, PC2, PC3 i PC4: 
 
1. PREU CONTRADICTORI  PC1 
 

-  Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ 
 

 
- JUSTIFICACIÓ. La vegetació no és un element prefabricat sinó que varia 
substancialment depenent de factors imprevisibles. Donada la disponibilitat de 
plantes en el moment del seu subministrament s’ha considerat apropiat substituir 
una part dels Tamarix africana per Pins pinyers per tal de disposar d’arbres de la 
mida prevista i de bona qualitat.  

 
2. PREU CONTRADICTORI  PC2 
 

-  Retirada de tubs de formigó, incloent demolició, càrrega sobre camió i trasllat a 
abocador. 
 
- JUSTIFICACIÓ. Al costat del nou carril bici previst hi quedaven uns tubs de 
formigó d’una antiga canalització de clavegueram. Degut al replanteig de la 
ubicació exacta del carril, aquests tubs quedaven molt propers a la zona de 
circulació i podien suposar un perill per als usuaris, de manera que és necessari 
retirar-los. 

 
3. PREU CONTRADICTORI  PC3 
 

-  Modificar mur lateral del pas subterrani existent. 
 
- JUSTIFICACIÓ. El carril bici es col·loca en la zona més propera a les vies del 
tren, deixant el pas de vianants i serveis en la zona més propera a la platja. 
Durant el replanteig del carril es constata que el pas subterrani que creua a les 
vies del tren desemboca justament en primera instància al carril bici. Per tal de 
millorar la visibilitat tant de les persones que vinguin del pas de vianants, com dels 
usuaris del carril bici, que poden venir a velocitat moderada, i així evitar topades, 
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es creu convenient reduir l’alçada del tram final dels murs del pas subterrani. Es 
respon així a una queixa veïnal rebuda durant el transcurs de l’obra. 

 
4. PREU CONTRADICTORI  PC4 
 

-  Formació de desguàs per la font 
 

- JUSTIFICACIÓ. Quan s’ha demanat al fabricant la font, s’ha comprovat que el 
model de font previst en el projecte no portava inclòs el desguàs. Atès que no es 
pot col·locar la font sense desguàs, perquè provocaria una bassa al voltant de la 
mateixa que la faria impracticable, és necessari crear en obra un desguàs per la 
font. 

 
Per últim, cal fer esment que tots aquests preus contradictoris no suposaran un augment 
del preu d’execució de l’obra, atès que es deixaran d’executar algunes partides, com ara 
l’estesa de subbase tot-u artificial o el desplaçament de la dutxa, i es col·locaran menys 
unitats d’arbres. En conseqüència, l’aprovació d’aquests preus contradictoris no suposa 
l’augment del preu d’execució material de l’obra. 
 
I per què consti i faci els efectes escaients, es realitza el present informe.”  
 
Vist l’informe núm. 20/2017, de Secretaria i Intervenció, el contingut literal del 
qual es transcriu a continuació: 
 
“Informe núm. 22/2017, conjunt de secretaria i intervenció sobre la proposta de 
modificació del contracte d’obres d’execució de l’enllumenat i arranjament del 
camí del passeig marítim de la platja del Cavaió fins a Arenys de Mar 
 
Cristina Cabruja Sagré, Secretària acctal. de l'Ajuntament de Canet de Mar (Maresme) i 
Lluís Viñas Peitabí, interventor municipal, d'acord amb allò ordenat per l'Ajuntament 
mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 2 de juny de 2017, i en compliment de l'establert 
en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el 
Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, 
emeten el següent, 

 
INFORME 

 
ANTECEDENTS 
 
I.- La Junta de Govern Local, en sessió de data  26 d’octubre de 2016, va acordar aprovar 
el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars que 
havia de regir la contractació dels treballs d’execució de l’enllumenat i arranjament del 
camí del passeig marítim de la platja del Cavaió fins a Arenys de Mar. 
 
En el mateix acord es va iniciar l'expedient de contractació essent el essent el pressupost 
base de licitació del present contracte de 82.644,63 €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat 
de 25.027,35 €. 
 
La licitació va ser publicada en el DOGC núm. 7236 de data 28 d’octubre de 2016  i al 
perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la mateixa data. 
 
II.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de desembre de 2016, va acordar 
adjudicar el contracte per a l’execució de les obres d’obres d’execució de l’enllumenat i 
arranjament del camí del passeig marítim de la platja del Cavaió dins a Arenys de Mar, a la 
mercantil Hidráulica y Obras, SA amb CIF A08243297, pel preu cert de 62.264,46 €, IVA 
del 21% exclòs, el qual puja la quantitat de 13.075.54 €. 
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III.- L’anterior adjudicació va formalitzar-se mitjançant document administratiu el passat 
dia 27 de desembre de 2016. 
 
IV.- En data 16 de març de 2017, l’enginyera municipal, Sra. Sílvia Amatller Micola, ha 
aportat a la secretaria municipal, un informe justificatiu de la necessitat d’aprovar quatre 
preus contradictoris (PC1, PC2, PC3 i PC4) tot fent constar que l’aprovació d’aquests 
quatre preus no suposarà un augment del preu d’adjudicació de l’obra, doncs es deixaran 
d’executar algunes partides, com ara l’estesa de subbase tot-u artificial o el desplaçament 
de la dutxa, i es col·locaran menys unitats d’arbres.. 
  
OBJECTE 
 
El present informe de secretaria i intervenció és preceptiu, en els termes de l’article  
275.1.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- La modificació dels contractes del sector públic: marc normatiu, 
definició, límits i procediment. 
 
La disposició final setzena de la Llei 2/2011, de 4 de març de 2011, d’Economia 
Sostenible, va modificar el règim de les modificacions dels contractes públics de la llavors 
vigent Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. Aquesta modificació 
es va dur a terme amb la voluntat de donar compliment a la normativa europea i a 
diferents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així, es modifica 
totalment la normativa dels modificats de conformitat amb les pràctiques recomanades 
per la Unió Europea, especialment pel que fa al posicionament de la Comissió envers les 
modificacions no previstes als documents de licitació i sobre el caràcter d’alteració 
substancial de les que excedeixin en més del 10 per 100 el preu inicial del contracte. 
 
La disposició final trenta-dosena de l’esmentada Llei 2/2011, autoritzava el Govern per 
elaborar, en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor, un text refós en el que 
s’integressin, degudament regularitzats, aclarits i harmonitzats, la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic i les disposicions en matèria de contractació del sector públic 
contingudes en normes amb rang de llei. Així, el 16 de desembre de 2011 entrà en vigor 
el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), el qual conté en el seu Títol V 
del Llibre I, l’actual règim de modificació dels contractes. 
 
La potestat de modificació dels contractes constitueix una prerrogativa de l’Administració 
que tan sols opera per raó d’interès públic i en la forma prevista al Títol V del Llibre II del 
TRLCSP. Així doncs, cal que així s’hagi previst als plecs o als anuncis de licitació o en els 
casos i amb els límits previstos a l’art 107 TRLCSP. En qualsevol altra supòsit, si fos 
necessari que la prestació s’executés de manera diferent a la pactada inicialment, s’haurà 
de procedir a la resolució del contracte en vigor i a la celebració d’un altre sota les 
condicions pertinents 
 
La modificació s’ha de formalitzar com el contracte (art. 219 TRLCSP) i exigirà dictamen 
de la  Comissió Jurídica Assessora si la seva quantia supera el 10% del preu primitiu i 
aquest és igual o superior als 6.000.000.- € (art. 211.3.b) TRLCSP). 
 
El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, validat pel Ple del parlament en data 13 de juliol de 
2016, en el seu art. 9 disposa un nou règim de modificacions contractuals tot permetent 
que els contractes es puguin modificar quan sigui necessari realitzar prestacions 
addicionals que únicament pugui dur a terme el contractista per raons econòmiques o 
tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un 



S/Amn 

 
51 

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 

augment substancial de costos per a l’Administració. En qualsevol cas, el límit màxim 
global d’una modificació per aquesta causa serà del 50%del valor inicial del contracte. 
 
SEGON.- Modificacions previstes a la documentació que regeix la contractació. 
 
Pel que fa a les modificacions previstes a la documentació que regeix la contractació, cal 
que les condicions en les que es pugui fer-ne ús, es detallin de forma clara i precisa, així 
com el seu abast i límits, amb expressa indicació del percentatge del preu del contracte al 
que com a màxim puguin afectar, i el procediment que cal seguir per dur-les a terme. 
 
Cal tenir present que, en el present cas, la contractació de les obres treballs d’execució de 
l’enllumenat i arranjament del camí del passeig marítim de la platja del Cavaió dins a 
Arenys de Mar, es regeix pels plecs de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que van ser aprovats per acord de la Junta de Govern Local, en 
sessió de data 26 d’octubre de 2016. 
 
En la clàusula XXX del citats PCAP es van preveure de forma expressa quines eren les 
causes que podien modificar aquest contracte, establint de forma clara, precisa i 
inequívoca, les condicions en què podia fer-se ús d’aquesta modificació en els termes de 
l’article 106 TRLCSP. En concret, es va preveure la possibilitat que apareguessin 
imprevistos que poguessin fer necessària la introducció de modificacions al contracte, 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. 
 
L’enginyera municipal, en el seu informe emès en data 16 de març de 2017, justifica els 
preus que ara es pretenen aprovar en els termes següents: 
 
PC1: Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ 
 

JUSTIFICACIÓ. La vegetació no és un element prefabricat sinó que varia 
substancialment depenent de factors imprevisibles. Donada la disponibilitat de 
plantes en el moment del seu subministrament s’ha considerat apropiat substituir 
una part dels Tamarix africana per Pins pinyers per tal de disposar d’arbres de la 
mida prevista i de bona qualitat.  

 
PC2: Retirada de tubs de formigó, incloent demolició, càrrega sobre camió i trasllat a 
abocador 
 

JUSTIFICACIÓ. Al costat del nou carril bici previst hi quedaven uns tubs de 
formigó d’una antiga canalització de clavegueram. Degut al replanteig de la 
ubicació exacta del carril, aquests tubs quedaven molt propers a la zona de 
circulació i podien suposar un perill per als usuaris, de manera que és necessari 
retirar-los. 

 
PC3: Modificar mur lateral del pas subterrani existent 
 

JUSTIFICACIÓ. El carril bici es col·loca en la zona més propera a les vies del tren, 
deixant el pas de vianants i serveis en la zona més propera a la platja. Durant el 
replanteig del carril es constata que el pas subterrani que creua a les vies del tren 
desemboca justament en primera instància al carril bici. Per tal de millorar la 
visibilitat tant de les persones que vinguin del pas de vianants, com dels usuaris 
del carril bici, que poden venir a velocitat moderada, i així evitar topades, es creu 
convenient reduir l’alçada del tram final dels murs del pas subterrani. Es respon 
així a una queixa veïnal rebuda durant el transcurs de l’obra. 

 
PC4: Formació de desguàs per la font 



S/Amn 

 
52 

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 

 
JUSTIFICACIÓ. Quan s’ha demanat al fabricant la font, s’ha comprovat que el 
model de font previst en el projecte no portava inclòs el desguàs. Atès que no es 
pot col·locar la font sense desguàs, perquè provocaria una bassa al voltant de la 
mateixa que la faria impracticable, és necessari crear en obra un desguàs per la 
font. 

 
Per tant, cal concloure que la modificació que es pretén dur a terme tindria cabuda entre 
les que es van detallar en el seu moment com a modificacions autoritzades, això és que en 
realitzar les obres apareguin circumstàncies no previstes al redactar el projecte, com la 
falta de disponibilitat de les plantes previstes al projecte, la ubicació d’uns antics tubs de 
formigó de canalització del clavegueram, el fet que finalment el túnel que creua les vies 
desemboqui directament sobre el carril bici de manera que els murs existents dificulten la 
visibilitat i el fet que la font prevista al projecte no portava desguàs i aquest és necessari 
per tal que no es formi una bassa al voltant. 
 
TERCER.- Procediment per a tramitar les modificacions dels contractes d’obres 
 
Pel que fa al procediment per a tramitar les modificacions previstes en la documentació 
que regeix la licitació serà el previst als anuncis o als plecs (art 108.1 TRLCSP). En el 
present cas, ni el plec de clàusules ni l’anunci de licitació contenen cap previsió pel que fa 
al procediment per a tramitar les modificacions previstes a la clàusula 28 del PCAP, no 
obstant, l’art. 234 TRLCSP, regula el règim jurídic de modificació dels contractes d’obres, 
tot preveient en el seu apartat 2 el supòsit en el que les modificacions suposin la 
introducció d’unitats d’obra no previstes al projecte. En aquest cas, els preus aplicables 
seran fixats per l’Administració prèvia audiència del contractista per un termini mínim de 3 
dies hàbils. En cas que aquest no acceptés els preus fixats l’òrgan de contractació podrà 
contractar-les amb un altre empresari amb els mateixos preus que hagués fixat o 
executar-les directament. 
 
Les modificacions acordades de conformitat amb el que es disposa al Títol V del Llibre II 
del TRLCSP, són obligatòries per al contractista (art. 219.1 TRLCSP). 
 
QUART.- Anàlisi de la pretesa modificació del contracte 
 
En el present cas, de conformitat amb l’informe emès, en data 16 de març de 2017, per 
l’enginyera municipal, es pretén aprovar quatre preus que no estaven previstos en el 
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, amb un pressupost d’execució per contracta de 
100.000,00 €, IVA inclòs. 
 
Aquesta modificació, com s’ha dit, es va preveure a la clàusula XXX del PCAP quan preveu 
la possibilitat de modificació del contracte en el cas que apareguessin imprevistos que 
poguessin fer necessària la introducció de modificacions al contracte, 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. 
 
En la modificació proposada per l’enginyera municipal, no hi ha increment del preu 
d’adjudicació, doncs l’import dels quatre preus contradictoris, això és 3.107,07 € de PEM, 
es compensarà amb unitats d’obra que no s’executaran com ara l’estesa de subbase tot-u 
artificial o el desplaçament de la dutxa, la no modificació de l’alçada dels dos pous 
existents i la col·locació de menys unitats d’arbres. 
 
CONCLUSIONS 
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Per tot el què s’ha exposat, i a criteri dels funcionaris sotasignants, s’emet aquest informe 
a la modificació del contracte d’obres per a l’execució de l’enllumenat i arranjament del 
camí del passeig marítim de la platja del Cavaió fins a Arenys de Mar, en la data que figura 
a la signatura electrònica.” 
 
Atès que cal considerar efectuada l’audiència prèvia al contractista, doncs al 
haver formalitzat l’acta de preus contradictors cal entendre que està d’acord en la 
seva fixació. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a 
l’article 234 i concordants TRLCSP, de conformitat amb la proposta de la Tinença 
d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta de fixació de preus contradictoris d’execució material 
formalitzada en data 16 de març de 2017 per a la realització 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, adjudicada a l’empresa Hidráulica y Obras, SA, 
amb el benentès que: 
 
A) Cal considerar que els presents preus contradictoris han estat acceptats 
pel contractista en el tràmit d’audiència de 3 dies hàbils a que fa referència l’art. 
234.2 TRLCSP. 
B) Els presents preus contradictoris no són altra cosa que modificacions del 
contracte que, de conformitat amb els articles 210, 211 i 219 TRLCSP, 
constitueixen una prerrogativa de l’Administració, si bé limitada als supòsits en 
què així ho requereixi l’interès públic en els casos i en la forma previstos al títol V 
del llibre I del mateix text legal. 
 
SEGON.- Citar el contractista perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a 
formalitzar la modificació del contracte administratiu. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
 
9.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 22 AL 27  
DE MAIG DE 2017 (números del 597 al  633) 
CIO_INCLUSION_PLANTILLA]ICINCLUSION_PLANTILLA] 
 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0597/2017 22/05/2017 Requeriment documentació i garantia lots 2 i 10 
guinguetes 

DE0598/2017 22/05/2017 Requeriment garantia definitiva lot 1 guinguetes 
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DE0599/2017 22/05/2017 DECRET rectificació errada - FMI 

DE0600/2017 22/05/2017 RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR LA PLAÇA 
DE LA LLENYA 

DE0601/2017 22/05/2017 Contractació subministrament mòduls oficina 
brigada d'obres i serveis. 

DE0602/2017 22/05/2017 Nomenament secretària accidental Sra. DPG 

DE0603/2017 22/05/2017 Incoació procediment d'Ordre d'Execució creu del 
parc del Santuari 

DE0604/2017 23/05/2017 Modificació condicions contractuals Sra. SPN 

DE0605/2017 23/05/2017 Compareixença i designa advocat i procurador 
Recurs 73/2017 - VALERI CONSULTORS 

DE0606/2017 23/05/2017 Contractació actuació grup Auxili per la Festa Jove 

DE0607/2017 23/05/2017 Requeriment doc. i garantia definitiva Fira 
Modernista 

DE0608/2017 25/05/2017 APROVACIÓ DE FACTURES F/2017/21 

DE0609/2017 25/05/2017 Devolució de fiança per préstec d'ajudes tècniques 

DE0610/2017 25/05/2017 Canvi de nom dels nínxols 372 2n pis dep.St.Josep 
i 1.213 3r pis dep. Sta. Maria  

DE0611/2017 25/05/2017 TERRASSA HIVERN 2016-2017 BAR KNET 

DE0612/2017 25/05/2017 APORTACIÓ A CTA. RÀDIO CANET 2017 

DE0613/2017 25/05/2017 TERRASSA HIVERN 2016-2017 DEL FRANKFURT 
DEL CARRER VERGE DE MONTSERRAT 12 

DE0614/2017 25/05/2017 Manament de pagament a justificar - Masoveria 
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DE0615/2017 25/05/2017 Lloguer nínxol núm. 605 pis 5è dep.Sant Josep 

DE0616/2017 25/05/2017 Lloguer de nínxol a nom d'Antonio Maraver  

DE0617/2017 25/05/2017 Berenar-Sopar Envelat Entitat Colla de Reis 

DE0618/2017 25/05/2017 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 25/2017 

DE0619/2017 25/05/2017 MANAMENT - cotxe rènting Canet Rock 

DE0620/2017 26/05/2017 INCOACIÓ CIVISME - GSQ - acta 445 

DE0621/2017 26/05/2017 INCOACIÓ CIVISME - GSQ - acta 444 

DE0622/2017 26/05/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 102124 

DE0623/2017 26/05/2017 INCOACIÓ CIVISME - DMP 

DE0624/2017 26/05/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 103210 

DE0625/2017 26/05/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 102917 

DE0626/2017 26/05/2017 INCOACIÓ TINENÇA ANIMALS - CSF 

DE0627/2017 26/05/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 103690 

DE0628/2017 26/05/2017 Autorització concerts C/ de la Font - 27 de maig - 
DEKAA 

DE0629/2017 26/05/2017 Aprovació nòmina mes de maig 

DE0630/2017 26/05/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 103480 

DE0631/2017 26/05/2017 WTP - ACORD INCOACIÓ - 24/05/2017 

DE0632/2017 26/05/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 103684 
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DE0633/2017 26/05/2017 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 24/05/2017 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
10.- PUNTS 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. 
PLLA] 
10.1.- APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/22/2017 de data 31 de maig de 2017 
per import de 1.703,25 €, corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2017. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/22/2017, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
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126 C.C.P. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 361,71 

127 E.S.S. 
despeses habitatge - subministraments - 
LLUM 249,44 

128 H.Ch. activitats extraescolars i de reforç 24,00 
129 S.F.R. activitats d'estiu 360,00 

130 J.R.M. 
despeses 
sanitàries/medicaments/odontologia 14,35 

131 S.F.R. 
despeses habitatge - subministraments - 
LLUM 220,54 

132 MA.D.V. 
despeses habitatge - subministraments - 
AIGUA 73,21 

133 M.J.M. despeses habitatge -fiances 400,00 

    
  

Import total relació BSGG/22/2017 1.703,25 

    SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
10.2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de factures de data 7 de juny  de 2017, de l’Ajuntament  per 
import de 12.450,05 €, corresponent a la relació F/2017/24. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2017, que fou aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
desembre de 2016.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures de data 7 de juny  de 2017, de 
l’Ajuntament  per import de 12.450,05 €, corresponent a la relació F/2017/24. 
 
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació derivat dels punts anteriors 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en les relacions.  
 



S/Amn 

 
58 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

10.3.- APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES RECONSTRUCCIÓ 
ESTRUCTURAL DE LA SALA ODÈON 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
data 15 de març de 2017, es va acordar incoar expedient per a la contractació de 
les obres de reconstrucció estructural de la Sala Odèon, essent el tipus de licitació 
de 436.321,31 €, exclòs el 21% d’IVA que puja 91.627,48 €, de conformitat amb 
el projecte redactat per Dilmé Fabré Torras i Associats, SLP, i aprovat 
definitivament pel Ple de la Corporació en sessió de data 23 de febrer de 2017, 
així com aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que havien de regir l’esmentada contractació. 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 
2017, es va acordar adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de 
reconstrucció estructural de la Sala Odèon, a l’empresa Obres Ortuño, SL, pel 
preu de 296.000,00 €, exclòs el 21% d’IVA que puja un import de 62.160,00 €, 
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, així 
com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador.  
 
Atès que en data 23 de maig de 2017 es va formalitzar el contracte per a 
l’execució de les obres de reconstrucció estructural de la Sala Odèon. 
 
Atès que en data  7 de juny de 2017, ha tingut entrada en aquest Ajuntament el 
Pla de Seguretat i Salut de l’Obra redactat per la contractista Obres Ortuño, SL, 
juntament amb l’acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut formalitzada pel 
coordinador de seguretat i salut, Sr. Francesc Xairó Mimó. 
 
Vist l’informe emès en data 7 de juny de 2017, per l’arquitecta municipal, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 
“INFORME DE SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

ASSUMPTE PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Recuperació de l’Odeon i el seu entorn com a recurs turístic 
 

Amb data 7 de juny de 2017 s’aporta Pla de Seguretat i Salut del projecte de Recuperació 
de l’Odeon i el seu entorn com a recurs turístic, redactat per l’empresa adjudicatària Obres 
Ortuño SL. Així com l’acta d’aprovació per part del coordinador de seguretat i salut, 
Francesc Xairó Mimó, arquitecte tècnic. Un cop revisada la documentació es dóna el vist-i-
plau formal.” 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia de 
Territori, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar, de conformitat amb l’acta d’aprovació emesa pel coordinador 
de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut elaborat per l’empresa Obres 
Ortuño, SL, per a l’execució de les obres de reconstrucció estructural de la Sala 
Odèon. 
 



S/Amn 

 
59 

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 

SEGON.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per 
tal que, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, 
puguin presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
 
TERCER.-  Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de 
l’obra en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que 
puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el 
projecte d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i 
salut, requerirà l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de 
comunicar a qui disposa el RD 1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui 
indica l’article 7.4 de l’esmentat RD. 
 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 10.40 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
 
 
 
 
Dolors Puig Gómez     Blanca Arbell Brugarola  
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