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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 23 DE GENER DE 2019 

 
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: 17:00 
Hora que acaba: 17:20 
Lloc: Sala de Juntes 
 

ASSISTENTS 
 
 JOSEP MARIA MASVIDAL SERRA 
 BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 PERE XIRAU ESPARRECH 
 RAQUEL SERRA LERGA 
 LLUIS LLOVET BAYER 
 SILVIA TAMAYO MATA 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Lluís Viñas Peitabí, 
interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 16.01.19  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació de l’exclusió del licitador del procediment obert simplificat 

sumari per la  contractació del subministrament de vestuari i complements 
d’uniformitat per a la Policia Local 

4) Donar compte de la relació de decrets del 7 al 13 de gener de 2019 
(números del 6 al 44) 

5) 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 16.01.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 16 de gener de 2019 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. 
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2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ DE L’EXCLUSIÓ DEL LICITADOR DEL PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT PER 
A LA POLICIA LOCAL. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de novembre de 2018, va 
acordar aprovar el plec de clàusules del contracte de subministrament de vestuari 
i complements d’uniformitat per a la Policia Local que han de regir la contractació 
(en endavant PCAP), per procediment obert simplificat sumari. 
 
Atès que l’anterior incoació es va publicar en el perfil del contractant en data 30 
de novembre de 2018. 
 
Atès que per decret d’Alcaldia número DE1814/2018 de data 11 de desembre de 
2018 es va disposar la composició de la Mesa de Contractació i que posteriorment 
es va convocar als seus membres a l’acte d’obertura del sobre únic, presentats en 
l’esmentat procediment per la data 19 de desembre de 2018. 
  
Atès que la Mesa de Contractació es va reunir en data 19 de desembre de 2019 
per tal d’efectuar la qualificació i obertura de les pliques presentades, aixecant-se 
acta en els termes següents: 
  
“ACTA DE QUALIFICACIÓ I OBERTURA DE LES PLIQUES PRESENTADES EN 
EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER A LA CONTRACTACIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENTS PER A LA 
POLICIA LOCAL 
 
Lloc:                 Despatx de l’Alcaldia  
Data:                19/12/2018 
Horari:             13.00 h 
Hi assisteixen:  Pere Xirau Espàrrech, Tinent d’Alcalde de Cultura i Hisenda 
 Isabel Torrent Mollera, caporal de la Policia Local 
 Joan Méndez Martínez, interventor 
 Clara Pérez González, secretària 

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

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constituïda la Mesa el president informa que l’objecte de la sessió és l’obertura 
dels sobres presentats a través de l’eina e-Licita en el procediment obert 
simplificat sumari per a la contractació del subministrament de vestuari i 
complements per a la Policia Local, així com la qualificació de la documentació 
presentada. 
 
2. Segons consta a la plataforma de contractació on es troba allotjat el perfil de 
contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar, s’han presentat dins de termini les 
següents ofertes: 
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Data presentació Hora Nom del licitador Lot  
 
17/12/2018 18:46:36 Esdepunt Thecnic, SL  1 
12/12/2018 18:46:36 Esdepunt Thecnic, SL 2 
 
3. La secretària procedeix a la descàrrega i obertura de les ofertes electròniques 
presentades a través de la plataforma e-Licita, d’acord amb la data de 
presentació, en l’ordre següent: 
 

1. Esdepunt Thecnic, SL, lot 1  
2. Esdepunt Thecnic, SL, lot 2  

 
Descarregades totes les ofertes es constata, en primer lloc, que tot i que en el 
moment de presentar l’oferta a la plataforma es va fer constar com a nom de 
l’empresa Esdepunt Thecnic, SL, hi ha una errada en la transcripció del nom de 
l’empresa que en realitat és Esdepunt Technics, SL. En segon lloc, en la 
declaració responsable el licitador manifesta que no està inscrit ni al RELI ni al 
ROLECE, per la qual cosa la Mesa de Contractació acorda per unanimitat, atorgar-
li un termini de 3 dies hàbils per tal que acrediti si ha sol·licitat l’esmentada 
inscripció abans que finalitzés el termini de presentació d’ofertes. 
 
Essent les 11.35 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el 
president i la secretària de la Mesa.” 
 
Atès que la Mesa de Contractació es va reunir en data 11 de gener d’enguany per 
tal d’efectuar la revisió de la documentació aportada pel licitador Esdepunt 
Technics, SL, aixecant-se acta en els termes següents: 
 

“ACTA DE REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA PEL LICITADOR 
ESDEPUNT TECHNICS, SL 

 
 
Lloc:                 Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                11/01/2019 
Horari:             10.20 h 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, presidenta 
 Isabel Torrent Mollera, caporal de la Policia Local 
 Lluís Viñas Peitabí, interventor 
 Clara Pérez González, secretària 

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

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la revisió de la documentació presentada per la 
mercantil Esdepunt Technics, SL, la qual es va requerir en data 20 de desembre 
de 2018, consistent en l’acreditació d’estar inscrit o d’haver sol·licitat la inscripció 
al RELI o ROLECE abans que finalitzés el termini de presentació de proposicions. 
 
2. Analitzada la documentació presentada es comprova que el licitador esmentat 
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va sol·licitar la inscripció al RELI en data 20 de desembre de 2018, per tant, amb 
posterioritat a la finalització del termini de presentació d’ofertes que va ser el 17 
de desembre de 2018. 
 
Atès que l’art. 159.4.a) de la LCSP disposa que tots els licitadors que es presentin 
a licitacions realitzades a través d'aquest procediment simplificat hauran d'estar 
inscrits en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector 
Públic,   
o, quan procedeixi de conformitat amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 96, 
en el Registre Oficial de la corresponent comunitat autònoma, en la data final de 
presentació d'ofertes sempre que no es vegi limitada la concurrència.  
 
Atès que de conformitat amb la disposició transitòria tercera de la LCSP, l’anterior 
obligació va entrar en vigor el 8 de setembre de 2018. 
 
Vista la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat sobre 
l’anterior obligació, en la que posa de manifest que l’ingent nombre de sol·licituds 
d’inscripció al ROLECE han fet impossible que es materialitzessin totes les 
inscripcions sol·licitades abans de l’entrada en vigor de l’art. 159.4.a) LCSP, per la 
qual cosa recomana als òrgans de contractació que no s’exigeixi el seu 
compliment doncs els licitadors no han de patir les conseqüències del retard de 
l’Administració en les inscripcions.  
 
En el present cas, el licitador no havia realitzat la sol·licitud d’inscripció abans que 
finalitzés el termini de presentació d’ofertes, per la qual cosa, la Mesa de 
Contractació considera que no és aplicable la Recomanació esmentada. 
 
3. A la vista de tot l’anterior, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat 
proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de l’oferta presentada per la 
mercantil Esdepunt Technics, SL, per no estar inscrita ni en el ROLECE i al RELI i 
no haver sol·licitat la inscripció abans que finalitzés el termini de presentació 
d’ofertes, i, en conseqüència, que es declari desert el procediment obert 
simplificat sumari per a la contractació del subministrament de vestuari i 
complements per a la Policia Local. 
 
Essent les 10.24 hores es dóna per finalitzat el present acte.” 
 
Atès que segons es desprèn de l’anterior acta emesa per la Mesa de Contractació, 
ha estat proposada l’exclusió de l’únic licitador Esdepunt Technics, SL, per no 
estar inscrit ni en el ROLECE i al RELI i no haver sol·licitat la inscripció abans que 
finalitzés el termini de presentació d’ofertes, i, en conseqüència que es declari 
desert el procediment obert simplificat sumari per a la contractació del 
subministrament de vestuari i complements  per a la Policia Local. 
 
Per tot això, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure les ofertes presentades pel licitador Esdepunt Technics, SL 
dels lots 1 i 2 del contracte pel subministrament de vestuari i complements 
d’uniformitat per a la Policia Local de Canet de Mar, pels motius exposats a l’acta 
emesa per la Mesa de Contractació en sessió de data 11 de gener d’enguany, la 
qual s’ha transcrit en la part expositiva del present acord. 
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SEGON.- Declarar deserts els lots 1 i 2 del procediment obert simplificat sumari 
per a la contractació del subministrament de vestuari i complements per a la 
Policia Local. 
 
TERCER.- Anul·lar la següent operació comptable “A”, derivades de l’aprovació de 
l’expedient de contractació núm. 176/2018. 
 

• Núm. operació: 220189000031 
• Anualitat: 

 2019: 3.513,02 € 
 2020: 6.002,81 € 

 
QUART.- Que s’iniciï a la major brevetat possible un nou procediment de licitació. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’interessat i a la intervenció municipal, als 
efectes oportuns. 
 
4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 6 AL 13 DE GENER 
DE 2019 (NÚMEROS DEL 6 AL 44) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
NICIO_INCLUSION_PLANTILLA] 

Núm. Decret Data Títol 

DE0006/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 

DE0007/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 

DE0008/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 

DE0009/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 

DE0010/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 

DE0011/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 

DE0012/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 
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DE0013/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 

DE0014/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 

DE0015/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 

DE0016/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 

DE0017/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer places 
aparcament núms. XX i XX 

DE0018/2019 08/01/2019 WTP - INCOACIÓ MANCA IDENTIF.- 
08/01/2019 

DE0019/2019 08/01/2019 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR 
TRÀNSIT - 18-210990 

DE0020/2019 08/01/2019 WTP - ACORD INCOACIÓ - 08/01/2019 

DE0021/2019 08/01/2019 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - 
ALL 

DE0022/2019 08/01/2019 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - 
FJLL 

DE0023/2019 08/01/2019 Decret denegació assistència Diputació RCA 
397/18-D 

DE0024/2019 08/01/2019 Adjudicació contractes lloguer places 
aparcament subrogades 

DE0025/2019 08/01/2019 Petició assistència Diputació PA 335-2018-A 

DE0026/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 
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DE0027/2019 08/01/2019 TRE2019001_PADRO_APARCAMENT_12 

DE0028/2019 08/01/2019 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 08/01/2019 

DE0029/2019 08/01/2019 Decret assabentat lloguer plaça aparcament 
núm. XX 

DE0030/2019 08/01/2019 Autorització compactació part lactància Sr. 
MSR 

DE0031/2019 09/01/2019 Festes Country Envelat Vil·la Flora 

DE0032/2019 09/01/2019 Festa Any Nou GEA XXI 

DE0033/2019 09/01/2019 Decret resolució al·legacions retirada fossa 
sèptica kai beach 

DE0034/2019 09/01/2019 Rectificació errada material PCAP 
subministrament càmeres de seguretat 

DE0035/2019 09/01/2019 Festa aniversari Associació K80.net a 
l'envelat 

DE0036/2019 09/01/2019 PERMIS DEFINITIU RESIDÈNCIA GUILLEM 
MAS 

DE0037/2019 09/01/2019 estimació al·legacions i imposició sancions 
kai beach (2 infraccions lleus i 3 greus) 

DE0038/2019 09/01/2019 Requeriment garantia definitiva licitadora 
obres de millora infraestructures carrer Sant 
Pere 

DE0039/2019 09/01/2019 Estimació al·legacions i imposició sancions 
sancionador guingueta kai beach (sancions 
molt greus) 

DE0040/2019 09/01/2019 Contractació TS per acumulació de tasques  
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DE0041/2019 10/01/2019 COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ 
D'EDIFICIS AL CARRER VALL 

DE0042/2019 10/01/2019 TRE2019002_RELACIO_PAGAMENTS 

DE0043/2019 10/01/2019 Aprovació protocol LOPD 

DE0044/2019 10/01/2019 Incoació procediment de restauració de la 
legalitat urbanística Av. Dr. Fleming 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
 
5.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
 
5.1.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT DE RÈNTING, 
D’UN VEHICLE PER A LA POLICIA LOCAL DE CANET DE MAR 

 
Atès que és voluntat de l’Àrea de Seguretat Ciutadana l’adquisició, en la modalitat 
d’arrendament, d’un vehicle automòbil tipus tot terreny a destinar a la Policia 
Local per tal de millorar el servei de vigilància. 
 
Atès que es considera que el més adient és utilitzar la modalitat d’arrendament 
(rènting) amb una durada de 48 mensualitats. 
 
Vist l’informe emès en data 19 de desembre de 2018, pel Sergent en cap acctal. 
de la Policia Local en el que justifica la necessitat de la present contractació, així 
com la idoneïtat de l’objecte del contracte per a satisfer la necessitat plantejada. 
 
Vist l’informe 1/2019 de Secretaria que consta a l’expedient.  
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja 
que el seu valor estimat puja la quantitat de 51.570,25 €, IVA exclòs i per tant, 
no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament 
ni la quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que 
superi els 4 anys, eventuals pròrrogues incloses, ni els anteriors imports. No 
obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, es 
va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
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Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i 
concretament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de 
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que 
haurà de ser publicat en el perfil del contractant”. 
 
Vistos i trobats conforme el plec de clàusules administratives i el plec de 
prescripcions tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat 
per a la contractació, del subministrament, en la modalitat de rènting, d’un 
vehicle per a la Policia Local de Canet de Mar, i tenint en compte allò que es es 
disposa a la la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, pel Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en 
tot allò que no es trobi derogat, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel 
que s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules administratives generals, en tot allò 
que no contradigui la LCSP, aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar, així com 
per la resta de normativa legal aplicable i pel document en què es formalitzi el 
contracte, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació, per procediment obert 
simplificat, del subministrament, en la modalitat de rènting, d’un vehicle per a la 
Polica Local de Canet de Mar, amb un pressupost base de licitació de 62.400,00 €, 
IVA inclòs, per a tota la durada inicial del contracte, això és 4 anys. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, 
els quals s’annexen al present acord. 
 
TERCER.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de 
licitació al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 11.266,67 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 43 13300 20400 del pressupost per a l’exercici 2019.  
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit 
suficient per poder atendre el pagament del seu preu, en concret: 
 

• Exercici 2020  ............. 15.600,00 € 
• Exercici 2021  ............. 15.600,00 € 
• Exercici 2022  ............. 15.600,00 € 
• Exercici 2023  ............... 4.333,33 € 

 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 
del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a 
exercicis posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
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execució i formalització de la present resolució. 
 
6.- 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 17.15 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcaldessa  
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