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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 10 D'ABRIL 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: 18:15 
 

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

 

  
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretaria accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/14 ordinari 03/04/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Aprovació inicial "Projecte de xarxa de pluvials al carrer  Josep Mora a Canet 
de Mar" 
 
2.1.2. Antoni Gaudí, bis obra major 
 
2.1.3. Riera St. Domènec, obra menor ascensor 
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Conveni Col·laboració Associació Moixons Llepafils i Ajuntament de Canet de 
Mar 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Proposta relació Decrets Alcaldia JGL 10042019 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2019/14 ordinària 03/04/2019 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 3 d’abril 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. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 

 
2.1.1. APROVACIÓ INICIAL "PROJECTE DE XARXA DE PLUVIALS AL CARRER  
JOSEP MÓRA A CANET DE MAR" 
 
Fets: 
 
El carrer Josep Móra no disposa de xarxa d’aigües pluvials de manera que, en cas 
de pluges intenses, tota l’aigua pluvial que s’hi recull circula en superfície i acaba al 
Torrent dels Lledoners, que no està canalitzat. 
 
Després d’una inspecció a la xarxa d’aigües residuals del mateix carrer, s’ha 
comprovat que presenta un estat deficient, amb diversos forats que indiquen que el 
formigó de les canonades està força malmès, degut als sulfats típics de xarxes de 
clavegueram antigues fetes amb canonades de formigó sense resistència als sulfats 
i vist que aquesta mateixa patologia és la que va ocasionar esfondraments al carrer 
Nou i que va motivar-ne les obres de reurbanització. 
 
Amb l’objectiu de solucionar aquestes deficiències, els Serveis Tècnics municipals 
han redactat el “Projecte de xarxa de pluvials al carrer Josep Móra a Canet de Mar”. 
 
Atès que les despeses derivades de l’execució de les obres previstes al projecte 
estan previstes a la partida 21 16000 61901 del pressupost municipal de despeses 
per a l’any 2019. 
 
Vist l’informe emès per la TAG d’Urbanisme en data 26 de març de 2019, que es 
transcriu a continuació: 
 

“FETS 
 
El carrer Josep Móra se situa de forma perpendicular al Passeig de la 
Misericòrdia i és el primer en rebre’n les aigües que hi circulen. No disposa de 
xarxa d’aigües pluvials, de manera que ara mateix en cas de pluges intenses 
tota l’aigua pluvial que s’hi recull circula en superfície i acaba a la Riera 
Lledoners, que no està canalitzada. Fins fa poc, les aigües baixaven pel carrer 
Abell Baix i llavors seguien pel carrer Nou fins a la Riera Lledoners, però les 
recents obres d’urbanització del carrer Nou van fer una millora de la reixa de 
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la cruïlla entre Josep Móra i Abell Baix (que fins llavors tenia un disseny que 
no permetia captar pràcticament res i que permetia que l’aigua baixés per 
Abell Baix) i en aquests moments les aigües van pel carrer Josep Móra fins a 
Riera Lledoners, bé sigui a través de la canonada d’aigües residuals o bé en 
superfície. 
 
La xarxa d’aigües residuals s’ha inspeccionat recentment en un tram i s’ha 
comprovat que presenta un estat no gaire bo, amb diversos forats que 
indiquen que el formigó de les canonades està força malmès degut al pas del 
temps en un ambient agressiu havent sofert atacs per sulfats típics de xarxes 
de clavegueram antigues fetes amb canonades de formigó sense resistència 
als sulfats. Aquesta mateixa patologia és la que va ocasionar esfondraments 
al carrer Nou i que va motivar-ne les obres de reurbanització. 
 
Amb l’objectiu d’iniciar les actuacions necessàries per a la construcció d’una 
xarxa d’aigües pluvials que condueixi les aigües que baixen pel Passeig de la 
Misericòrdia fins la Riera del Pinar, que es troba canalitzada, així com per a la 
renovació de la xarxa de clavegueram d’aquest tram, que es troba degradat, 
els Serveis Tècnics municipals han redactat “Projecte de xarxa de pluvials al 
carrer Josep Móra a Canet de Mar”. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Primer.- La legislació aplicable ve establerta per: 
 
- Els articles 231 a 236 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i 

Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). 
 

- Els articles 124 a 137 del Reglament de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre (en endavant, RGLCAP). 
 

- Els articles 8 a 45 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, 
ROAS). 
 

- L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC). 
 

- L’article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local (en endavant, LRBRL). 
 

- L’article 45.4 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPAC). 

 
Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 8 ROAS, tenen la consideració 
d’obres locals les que executen els ens locals per a la prestació dels serveis de 
la seva competència, ja es tracti d’obres de nova planta, de reforma, de 
reparació, de conservació o de manteniment. Aquestes obres, segons 
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especifica l’article 9.1 del mateix reglament, poden ser d’urbanització o 
ordinàries. 
 
El projecte que ara se sotmet a aprovació inicial s’inscriu dins el concepte 
d’obra local ordinària de reforma que, segons la definició de l’article 12.3 
ROAS, abasta el conjunt d’obres d’ampliació, millora, modernització, 
adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble ja existent.  
 
Tercer.- L’article 37 ROAS preveu el procediment a seguir per a l’aprovació 
dels projectes d’obres ordinàries que consisteix, en síntesi, en un acord 
d’aprovació inicial, l’obertura d’un període d’informació pública, notificació 
individual, si s’escau, i aprovació definitiva. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 235.2 TRLMC i l’apartat 2 de 
l’esmentat article 37 ROAS, el projecte s’ha de sotmetre a informació pública 
mitjançant publicació al BOPB (article 45.4 LPAC), pel termini de trenta dies, 
com a mínim, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 
 
L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes 
de la corporació, tal i com preveu l’article 38.1 ROAS.  
 
El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos, a comptar 
de l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la 
caducitat del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies 
següents a l’acabament d’aquell. 
 
Quart.- Així mateix, l’article 37.2 ROAS estableix que, de manera simultània 
al tràmit d’informació pública, el projecte s’ha de sotmetre a informe o 
autorització d’altres administracions, quan així ho exigeixi la legislació 
sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti. 
 
D’acord amb l’apartat 4 del mateix article, en la tramitació dels projectes en 
la qual hagi d’intervenir una altra administració, perquè així ho exigeixi la 
legislació sectorial, s’han de complir els tràmits que aquesta legislació imposi. 
La no emissió dels informes dins dels terminis concedits donarà lloc al 
seguiment de les actuacions, sempre que no siguin determinants per a 
l’aprovació del projecte. 
 
En el present cas, el projecte no requereix d’informe d’altres administracions 
públiques. 
 
Cinquè.- Pel que fa l’òrgan competent, l’article 38 ROAS estableix que 
l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans 
dels ens locals, segons la distribució de competències prevista a la legislació 
de règim local.  
 
Per la seva banda, l’article 21.1.o) LRBRL, estableix la competència de 
l’alcalde per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui 
competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el 
pressupost. 
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La Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), regula les competències en 
matèria de contractació en les entitats locals. 
  
Concretament, corresponen als alcaldes les competències com a òrgan de 
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, 
els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i 
els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de 
sis milions d’euros.  
 
No obstant, en virtut del Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, l’alcaldessa 
va delegar en la Junta de Govern Local aquesta competència. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
la tramitació del “Projecte de xarxa de pluvials al carrer Josep Móra de Canet 
de Mar” objecte del present informe, el qual s’ha de sotmetre a l’aprovació 
inicial per part de la Junta de Govern Local.” 

 
Atès que mitjançant Decrets de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte de xarxa de pluvials al carrer Josep Móra 
a Canet de Mar”, redactat pels Serveis Tècnics municipals, amb un pressupost 
d’execució per contracte de seixanta-set mil quatre-cents quaranta-nou euros amb 
tres cèntims (67.449,03 €), IVA inclòs.  
 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant els quals es podran examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin 
presentat al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament.  
 
La documentació corresponent es podrà consultar a les dependències municipals, al 
Servei d’Urbanisme de l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web 
municipal (www.canetdemar.cat). 
 
Tercer.-  Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics municipals. 
 
2.1.2.  CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT AL CARRER ANTONI GAUDÍ 

 
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència 



 

6 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar adossat al carrer 
Antoni Gaudí. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 15/03/2019, que es transcriu 
a continuació: 
 
“FETS 
 
En data de 13 de setembre de 2018 es va presentar sol·licitud d’obres majors per a 
la construcció d’un habitatge unifamiliar adossat al carrer Antoni Gaudí. 
 
A la parcel·la ja hi ha un habitatge existent executat en base a la llicència d’obres 
amb expedient núm. 103 del 2016. Després de diferents modificacions per tal 
d’adaptar la sol·licitud de llicència a la normativa urbanística vigent, es presenta 
noves esmenes en data de 8 de març de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions 

mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme. 
- DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme. 
- DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament 
vigent (DOGC núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de 
les Normes subsidiàries de planejament, entre d’altres la modificació puntual en 
l’àmbit UA-12, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i té el seu 
aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 4 “cases aïllades”, subzona 4c 
“parcel·la mínima 600m2”. 
 
SEGONA.- Revisada la documentació es constata que s’aporten els plànols 
següents que modifiquen la sol·licitud de llicència d’obres majors per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar adossat al carrer Antoni Gaudí núm. XX: 
 

00_Situació i emplaçament 
01_Plantes baixa i primera 
02_Planta altell cotes i distribució i seccions 
03_Façanes 
04_Plantes 

 
També s’aporta una memòria de la modificació que va acompanyada de tres plànols 
que corresponen a: 
 

A) Superfícies de les plantes a escala 1/200 
B) Planta baixa i detall 1 
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C) Planta primera i detall 1 
  
 
TERCERA.- El projecte preveu la construcció d’un nou habitatge adossat a un 
habitatge existent el qual ja es va construir sobre una estructura de formigó 
realitzada anteriorment. Es modifica la proposta disminuint els metres quadrats 
construïts a través de l’enderroc d’una part de l’edificació existent (despatx) en 
16,50 m2, enderroc superior al proposat en la documentació anterior. Amb la nova 
proposta el projecte s’ajusta als paràmetres normatius d’aplicació. 
 
QUARTA.- En data 7 de març de 2019 es realitza inspecció per part de tècnics 
municipals, que constaten l’amidament de superfícies que consten als plànols 
aportats. 
 
CINQUENA.- Donat que es presenta un projecte bàsic, serà necessari presentar el 
projecte executiu visat pel col·legi professional corresponent que haurà d’obtenir el 
vistiplau municipal abans de l’inici de les obres. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement a 
l’atorgament de llicència sol·licitada, condicionada a la presentació i verificació del 
projecte executiu corresponent, visat pel col·legi professional, abans de l’inici de les 
obres.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 18/03/2019, que es transcriu a 
continuació: 
 
“FETS 
 
En data 13/09/2018 RE6636 el senyor xxx sol·licita llicència d’obres majors per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar adossat, sobre una part de l’estructura 
existent a la parcel·la situada al carrer Antoni Gaudí, i adossat a l’habitatge 
unifamiliar executat en base a la llicència d’obres amb expedient núm. 103/2016, 
d’acord amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecte xxx 
 
L’arquitecta municipal emet informe, de data 29/10/2018, en el que fa constar unes 
esmenes al projecte i que el pressupost d’execució material declarat en la sol·licitud 
de llicència és l’adequat en aplicació de l’Ordenança fiscal. 
 
En data 07/01/2019 l’arquitecta municipal emet nou informe, relatiu a la 
documentació aportada pel sol·licitant en data 02/11/2018 RE8530, en el que 
manifesta que cal ajustar l’edificabilitat a la màxima permesa a la parcel·la, tenint 
en consideració totes les edificacions, tant les noves com les ja existents. 
 
En data 25/01/2019 l’arquitecta municipal emet nou informe, relatiu a la 
documentació aportada pel sol·licitant en data 10/01/2019 RE245, en el que 
conclou que d’aquesta documentació es desprèn que es preveu una edificabilitat 
superior a la permesa. 
 
En data 28/02/2019 l’arquitecta municipal emet informe relatiu a la documentació 
aportada pel sol·licitant en data 11/02/2019 RE1047, en base al qual es requereix 
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nova documentació amb el còmput del porxo existent a la façana oest i es 
manifesta la necessitat d’una inspecció per part dels tècnics municipals, que 
confirmin l’amidament de l’edificació existent. 
 
En data 08/03/2019 RE1778 el sol·licitant aporta la documentació requerida i, 
segons consta a l’informe favorable de l’arquitecta municipal de data 15/03/2019, 
en inspecció efectuada pels tècnics municipal en data 07/03/2019, s’ha comprovat 
que l’amidament de superfícies coincideix amb els que consten als plànols aportats. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLU), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els 
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsol, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a 
llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova 
planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions 
i instal·lacions ja existents. 
 
SEGON.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va  documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient 
per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com 
indica l’article 75.1 ROAS. 
 
En data 15/03/2019 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat. 
 
TERCER.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
major, d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o 
la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la 
quantitat a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

Preu per m2 Superfície  Import
 Mínim: 333,96 €

Obra nova 3,34 €/m2 173,84 m2 580,63 €
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat l’ingrés següent: 
 
 Data: 13/09/2018 (Autoliquidació) ................................................ 580,63 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà 
a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per 
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al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els 
coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
D’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 
29/10/2018, el pressupost de referència (PR) puja un total de 113.581,67 euros, 
per la qual cosa l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total
113.581,67 € 4%  4.543,27 €

 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat l’ingrés següent en concepte 
d’ICIO: 
 
 Data: 13/09/2018 (Autoliquidació) ......................................... 4.543,27 € 
 
Cal esmentar que, en l’autoliquidació ingressada en data 13/09/2018, ha estat 
ingressat 1 cèntim d’euro en escreix, que caldrà retornar a l’interessat. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, són les que resulten dels càlculs següents: 
 

Concepte Tipus Total
Valors urbanístics en risc 2% pressupost 2.271,64 €

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 13/09/2018 l’interessat va efectuar el 
dipòsit de 2.271,64 euros per aquest concepte. 
 

Concepte Tipus Total
Residus de la construcció 11€/tona (mínim 150 €)  150,00 €

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 13/09/2018 s’ha efectuat el dipòsit per 
aquest import. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que 
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
QUART.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència sol·licitada si bé, i com a condició suspensiva, abans de 
l’inici de l’obra, caldrà aportar el projecte d’execució, visat, que haurà d’obtenir el 
vistiplau dels serveis tècnics municipals, en compliment del que disposa l’article 6.6 
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in fine de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció 
dels actes d’edificació i ús del sòl.” 
 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres de construcció d’un habitatge unifamiliar 
adossat al C/Antoni Gaudí (Habitatge B, Antoni Gaudí), sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, segons projecte de l’arquitecte xxx, amb la següent 
condició suspensiva: 
 

 Abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar el projecte d’execució, visat, 
que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals, en 
compliment del que disposa l’article 6.6 in fine de l’Ordenança reguladora de 
la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sòl. 

 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import de quatre-mil 
cinc-cents quaranta-tres euros amb vint-i-set cèntims d’euro (4.543,27€) i per 
taxes urbanístiques l’import de cinc-cents vuitanta euros amb seixanta-tres cèntims 
d’euro (580,63€) 
 
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de dos mil dos-cents setanta-un euros amb seixanta-
quatre cèntims d’euro (2.271,64€) i la fiança per residus de la construcció per 
import de cent cinquanta euros (150,00€) 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en 
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho 
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest ajuntament, procedint 
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’ajuntament, d’acord amb el que 
disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
2.1.3. CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES MENOR PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN 
ASCENSOR A L’HABITATGE UNIFAMILIAR SITUAT A LA RIERA ST. 
DOMÈNEC 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència 
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d’obres menors per a la instal·lació d’ascensor a l’habitatge unifamiliar situat a la 
Riera Sant Domènec. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal emès en data 11/03/2019, que es 
transcriu a continuació: 
 
 
“FETS 
 

En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors presentada per VPN, en 
data 4 de març del 2019 i número d’expedient 670, un cop revisada la 
documentació aportada es comprova que les obres que es pretenen realitzar 
consisteixen en la instal·lació d’un ascensor a l’habitatge unifamiliar situat a la Riera 
Sant Domènec. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb 
la sol·licitud, puja a la quantitat de 10.000,00 € (IVA exclòs).  
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar  

(DOGC núm. 4471, pàg. 28643 del 16 de setembre del 2005) i les 
modificacions puntuals posteriors de les esmentades Normes Subsidiàries. 

- Modificació de les Normes subsidiàries de planejament - Text refós de 
la part gràfica (DOGC 5677 del 23 de juliol del 2010). 

- Text refós del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i 
elements d'interès històric i artístic de Canet de Mar (Aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió 
de 20 de novembre del 2006). 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció 
dels actes d’edificació i ús del sòl (BOPB del 10 de febrer del 2011). 

- Ordenances fiscals vigents. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent 
i les modificacions puntuals posteriors de les esmentades Normes,  es constata que 
la finca de referència està inclosa al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels 
paràmetres de la zona 1 “carrers de cases alineades”, subzona 1c “carrers 
comercials”. 
 
Per altra banda, es constata que el conjunt de la Riera Sant Domènec es troba 
inclòs al catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de 
Canet de Mar, com a Bé amb protecció urbanística ambiental (BPUA), fitxa B100, 
essent objecte de protecció el paisatge urbà pel que fa a l’adopció de les regles de 
composició de façana definides en l’article 28 de la normativa urbanística de les 
normes subsidiàries de planejament. 
 
Segona.-  En relació a la via pública, cal destacar que el paviment de la Riera Sant 
Domènec, formada per lloses de pedra de Sant Vicenç, admet únicament el pas de 
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vehicles lleugers de menys de 5 T. 
 
Tercera.- El pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits 
a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres és de 3.714,98 €  
 

 
 
Així mateix, a efectes de l’aplicació de la subvenció equivalent al 90 per cent de la 
quota de l’impost, es constata que les obres proposades afavoreixen les condicions 
d’accés i habitabilitat dels discapacitats. 
 
Quarta.-  Pel que fa a la gestió de residus, manca presentar el document 
d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat. 
 
CONCLUSIONS 
 

Per tot l’esmentat, donat que les obres proposades s’ajusten a les previsions 
de la normativa urbanística vigent, s’informa favorablement a la sol·licitud de 
llicència d’obres  menors amb les següents condicions:  

 
 Pel que fa al paviment de la Riera Sant Domènec, caldrà respectar els 

criteris  que limiten el trànsit de vehicles per les voreres formades per lloses 
de pedra de Sant Vicenç, de forma que únicament accedeixin vehicles 
lleugers de menys de 5 T. En el cas que no fos possible, serà necessari de 
preveure itineraris alternatius, d’acord amb les indicacions de la policia local. 

 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents. 
 

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà incloure aquest concepte de forma específica a l’assumeix 
del tècnic. 
 

 Pel que fa a la gestió de residus/terres resultants de les obres, caldrà 
presentar el document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor 
de residus autoritzat abans de l’inici de les obres. En aquest document 
hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
 

Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que s’estableix a l’ordenança fiscal vigent, 
s’ha utilitzat el pressupost presentat pel sol·licitant com a base del pagament a 
compte, donat que aquest és d’un import superior al pressupost de referència que 
resulta de l’aplicació dels mòduls.” 

ConcepteNº m
2

Mb Mr Pr

1

5,85

504

Reformes  que a fectin 

elements  estructura ls .
0,7

Habitatges  < 50 m². Habitatges  entre 

150 m² i  200 m². As i l s . Dispensaris . 

Es tacions  d’autobusos . Hosta ls . 

Hotels  d’1 estrel la . Parvularis . 

Pens ions .  1,8 635,04 3.714,98

2 504 0 0 0,00 0,00

635,04 3.714,98

148,60

Ordenança fiscal núm. 5. Impost sobre Construccions, Instal∙lacions i Obres

Ct Cu

Mòduls de 

referència

Pressupost de referència

Impost de Construccions, Instal∙lacions i Obres (4% del pressupost de referència)
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Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 19/03/2019, que es transcriu a 
continuació: 
 
 
 
 
“FETS 
 
En data 04/03/2019 RE1619 el senyor xxx sol·licita llicència municipal d’obres 
menors per a la instal·lació d’un ascensor a l’habitatge unifamiliar situat a la Riera 
Sant Domènec, de Canet de Mar. 
 
En data 11/03/2019 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable, amb 
condicions, sobre la concessió de la llicència sol·licitada donat que les obres 
proposades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, si bé 
manifesta que caldrà presentar el document d’acceptació d’un dipòsit signat per un 
gestor de residus autoritzat abans de l’inici de les obres. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, 
i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta 
acreditat a l’expedient que en data 04/03/2019 s’ha efectuat la liquidació per 
import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul 
següent: 
 

Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte 
Amb sol·licitud de llicència prèvia 168,21 €

 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà 
a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per 
al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2019, ponderat amb els 
coeficients correctors que s’hi detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 11/03/2019, el pressupost de referència 
(PR) que  resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’Ordenança fiscal núm. 
5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres és d’3.714,98 
euros, per la qual cosa per al càlcul de l’import a liquidar per aquest concepte s’ha 
utilitzat el pressupost presentat pel sol·licitant: 
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Pressupost Tipus Total 

10.000,00 € 4% 400,00 €
 
A l’informe tècnic de data 11/03/2019 es fa esment, a efectes de l’aplicació de la 
subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost, que les obres 
proposades afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats, per 
la qual cosa l’import a liquidar, un cop aplicada la bonificació prevista  l’Ordenança 
fiscal núm. 5, és de 40,00 euros. 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 04/03/2019 es va efectuar l’ingrés 
d’aquest import. 
 
Pel que fa l’import de la garantia pels valors urbanístics en risc, és el que es 
correspon amb el càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus Total 

10.000,00 € 2% 200,00 €
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 04/03/2019 es va efectuar el dipòsit 
d’aquest import. 
 
Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient que 
el sol·licitant de la llicència, en compliment del que preveu la Disposició Final 
Primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE 
núm. 92, de 16 d'abril), ha aportat el document d'acceptació signat per un gestor 
de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats 
per tipus. En aquest document hi consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i 
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent: 
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015”. 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, i vist l’informe tècnic favorable de 
data 11/03/2019, s’informa favorablement l’atorgament de la llicència 
sol·licitada, amb els condicionants recollits a l’informe tècnic esmentat.” 
 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
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CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Cant de Mar. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern 
Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres al Sr. xxx per a instal·lar un ascensor a 
l’habitatge unifamiliar situat a la Riera Sant Domènec, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 Pel que fa al paviment de la Riera Sant Domènec, caldrà respectar els 
criteris  que limiten el trànsit de vehicles per les voreres formades per lloses 
de pedra de Sant Vicenç, de forma que únicament accedeixin vehicles 
lleugers de menys de 5 T. En el cas que no fos possible, serà necessari de 
preveure itineraris alternatius, d’acord amb les indicacions de la policia local. 

 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents. 
 

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà incloure aquest concepte de forma específica a l’assumeix 
del tècnic. 
 

Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import de quaranta 
euros (40,00€) i per taxes urbanístiques l’import de cent seixanta-vuit euros amb 
vint-i-un cèntims d’euro (168,21€). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia dels valors urbanístics en risc 
per import de dos-cents euros (200,00€) i s’ha aportat comprovant de data 
14/03/2019, del dipòsit de la fiança de residus per import de cent cinquanta euros 
(150,00€) al centre de reciclatge de runes Excavacions Germans Casas, S.L. 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en 
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho 
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest ajuntament, procedint 
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’ajuntament, d’acord amb el que 
disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
2.2. Serveis Econòmics 

 
2.2.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ 
MOIXONS LLEPAFILS DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR  
  
Atès allò que disposen els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, article 65 del Reglament de la llei general de subvencions, 
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aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’article 7 de l’Ordenança 
municipal de bases reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, i l’article 34 de les Bases d’execució del pressupost vigents en aquest 
exercici. 
Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2019 en l’apartat 
corresponent a l’Àrea de Festes al capítol 4 té l’assignació nominativa per a 
l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar la quantitat de 6.400,00€, i que els 
crèdits necessaris estan consignats a l’aplicació pressupostària indicada en els 
acords.  
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar per a la tasca que porten a terme 
com és la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada 
de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular, la Diada del 
Cargol i/o qualsevol altre col·laboració amb entitats o muntatge de nova creació i 
atorgament de subvenció nominativa per aquesta finalitat, el text del qual és el 
següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ MOIXONS LLEPAFILS 
DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
REUNITS 
 
D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, i 
Assumpta Revoltós Vaquer, Regidora de Festes, assistits per Clara Pérez González, 
Secretaria de la Corporació que dóna fe de l’acte. 
 
I de l’altra, AAM, en nom i representació de L’associació Moixons Llepafils de Canet 
de Mar amb adreça al carrer Saüc, de Canet de Mar i NIF: XXXX6330 amb el 
número 91 al registre municipal d’entitats.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per 
contractar i obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part 
del nucli competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 
25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 
66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les 
subvencions previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
III.- Que a l’Ajuntament de Canet de Mar li interessa que cada any es porti a terme 
la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de 
l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular, la Diada del 
Cargol i/o qualsevol altre col·laboració amb entitats o muntatge de nova creació 
que entri dins els interessos del Govern municipal, per al gaudi de tota la població.  
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IV.- Que l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar va néixer per tal de 
promoure la cultura gastronòmica local i dur a terme diverses activitats culturals 
relacionades amb la gastronomia i costums locals. També donaran suport a altres 
entitats que es dediquin a promoure activitats no lucratives.  
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb 
subjecció a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte 
És objecte del present conveni instrumentar la subvenció nominativa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar per 
tal de satisfer les despeses derivades per l’execució de les diferents activitats 
incloses dins aquest conveni en la clàusula segona apartat a) punt 1. 
 
SEGONA.- Obligacions de les parts  
 
a) Ajuntament de Canet de Mar: 
 
1.-L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import de 6.400 € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32 33800 48302 per subvencionar les 
despeses del muntatge i realització de la tradicional escudella de recapte de l’arribo 
d’en Carnestoltes, la sardinada de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la 
Musclada Popular i la Diada del Cargol. 
 
2.-Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet, 
la guia activa, el web municipal i si s’escau butlletí municipal.  
 
3.-Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i 
l’organització d’activitats al municipi. 
 
b) Associació Moixons Llepafils: 
 
1.-Muntatge, preparació i realització de dos actes de Carnaval molt arrelats al 
municipi, com és la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes i la 
sardinada de l’enterro del mateix personatge. 
 
2.-Muntatge, preparació i realització de la Marxa Popular el segon diumenge de 
maig. 
 
3.- Muntatge, preparació i realització de la Musclada Popular dins els actes de la 
Festa Major el mes de juny. 
 
4.- Muntatge, preparació i realització de la Diada del Cargol dins els actes de la 
Festa Major Petita el mes de setembre. 
 
5.-Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre 
l’Ajuntament i les entitats. 
 
6.-La difusió de les activitats que organitza l’entitat, i en les quals col·labora 
l’Ajuntament, ja sigui directa o indirectament, hauran de ser editats en català i 
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comptar amb el logotip de l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la col·laboració 
de” i comptar amb la marca És Canet. 
 
7.-Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula tercera d’aquest 
conveni. 
 
TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 
 
1.- La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 
100% en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni. 
 
2.- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present 
conveni finalitza el 31 de gener de 2020. 
 
3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 
 
a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se 
circumscriu la subvenció. 
 
b).- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 
 
c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la 
identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la 
data de pagament.  
 
d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de les activitats, ajustades 
al present conveni i datades dintre del període corresponent al seu exercici. Les 
factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits 
següents: 
 
- Seran originals 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 
· Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
· Número de factura 
· Lloc i data d'emissió de la factura. 
· Descripció del subministrament o servei. 
· Tipus tributari quota de l'IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que 
consti IVA inclòs. 
· Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals. 
 
No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els casos següents: 
 
- Vendes al menor 
- Transport de persones 
- Serveis d'hostaleria i restauració 
- Subministrament de begudes i comestibles 
- Revelat de fotografies 
 



 

19 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 
 
- Número 
- NIF de l'emissor 
- Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 
- Contraprestació total 
 
e).- Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
 
f).- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.  
 
g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat 
beneficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, 
informe d'auditoria (només en el cas de les obligades).  
 
4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 
 
5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per a 
la mateixa finalitat, provinents de qualsevol altres administracions o ens públics o 
privats, amb el benentès que l'import total de les subvencions rebudes mai no 
podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.  
 
QUARTA.- Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i 
el no acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del presenta conveni i, 
per tant, la seva anul·lació. 
 
En tot allò no previst en aquest conveni resultarà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions i normativa de desenvolupament.   
 
CINQUENA.- Causes d’extinció del conveni. 
 
Són causes d’extinció del present conveni: 
 

- El transcurs del termini de vigència. 
- L’incompliment greu i manifest, material o legal, de qualsevol de les 

obligacions derivades d’aquest conveni. 
- El mutu acord de les parts signatàries. 
- La impossibilitat d’aconseguir la totalitat de l’objecte o finalitat prevista en el 

present document. 
- Qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el 

marc normatiu vigent. 
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SISENA.- Modificació del conveni. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda i recull l’esperit i els objectius de les converses 
i els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest 
conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni, o els possibles acords complementaris del 
que figura en aquest text, s’hi afegiran al mateix en forma d’annex, hauran de 
constar per escrit i estar signats per les parts, estant aquestes degudament 
autoritzades per a fer-ho. 
 
SETENA.- Naturalesa jurídica del conveni. 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per 
la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
VUITENA.- Jurisdicció competent. 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenció administratiu. 
 
I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen 
dues còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra.” 
 
Vista la memòria del responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament, que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe de secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb 
la proposta de la Regidoria de Festes, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Moixons 
Llepafils de Canet de Mar per import de 6.400€ per tal de satisfer les despeses del 
muntatge i realització de la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en 
Carnestoltes, la sardinada de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la 
Musclada Popular, la Diada del Cargol  i aprovar el corresponent conveni de 
col·laboració el text del qual es transcriu a la part expositiva. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 6.400€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 32 33800 48302 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit 
corresponent. 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 6.400€ amb càrrec a la 
partida pressupostària 32 33800 48302 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit 
corresponent. 
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QUART.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els acords precedents. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la tresoreria 
municipal. 
 
2.3. Alcaldia 

 
2.3.1. DONAR CONEIXEMENT DE LA RELACIÓ DECRETS ALCALDIA JGL 
10042019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de 
l’Alcaldia de data del 25 al 31 de març de 2019: 
 

Codi Descripció Data resolució
RESAL2019/424 Decret Convocatòria JGL 27032019 25/03/2019
RESAL2019/425 Decret - període de bonificació 25/03/2019
RESAL2019/426 Decret - període bonificació 25/03/2019
RESAL2019/427 Resolució Alcaldia factures residus tercer quadrimestre 2018 25/03/2019
RESAL2019/428 Decret - Devolució import sanció Diputació 25/03/2019
RESAL2019/429 Decret convocatòria CA 28032019 25/03/2019
RESAL2019/430 Decret d'Alcaldia d'ordenació de pagaments núm. 010/2019 26/03/2019
RESAL2019/431 Resolució Alcaldia d'acceptació renúncia lloc de treball Sra. xxx 26/03/2019
RESAL2019/432 Resolució baixa activitat 26/03/2019
RESAL2019/433 Resolució Alcaldia embargament salari Sr. xxx 26/03/2019
RESAL2019/434 Resolució Alcaldia nomenament funcionari de carrera 26/03/2019

RESAL2019/435 
Decret resolució expedient de responsabilitat patrimonial HOTEL 
CARLOS SA 26/03/2019

RESAL2019/436 Decret baixa parada 4 Plaça Mercat Municipal 26/03/2019
RESAL2019/437 Decret desballestament 0692CPY 26/03/2019
RESAL2019/438 Decret incoació 3841CDT 26/03/2019
RESAL2019/439 Decret incoació 8322BFD 26/03/2019
RESAL2019/440 Resolució canvi període visites guiades castell 26/03/2019
RESAL2019/441 Decret incoació B4219VZ 26/03/2019
RESAL2019/442 Decret incoació 9915BCM 26/03/2019
RESAL2019/443 Decret incoació C3957BLP 26/03/2019
RESAL2019/444 Decret incoació 3266GKR 26/03/2019

RESAL2019/445 
Decret aprovació  indemnitzacions assistències càrrecs electes març 
2019 26/03/2019

RESAL2019/446 (D) Decret aprovació variables de nòmina - Febrer 2019 26/03/2019
RESAL2019/447 Decret d'Alcaldia d'ordenació de pagaments núm. 011/2019 27/03/2019
RESAL2019/448 Decret reconeixement de triennis - Març 2019 27/03/2019
RESAL2019/449 Resolució Alcaldia reconeixement antiguitat Sra. xxx 27/03/2019

RESAL2019/450 
Resolució Alcaldia reconeixement baixa voluntària i liquidació Sra. 
xxx 27/03/2019

RESAL2019/451 Decret tarja aparcament 27/03/2019
RESAL2019/452 Resolució Alcaldia llista definitiva admesos plaça administratiu 27/03/2019
RESAL2019/453 Decret duplicat tarja aparcament 27/03/2019
RESAL2019/454 4a prova Campionat Catalunya ciclomotors 27/03/2019
RESAL2019/455 (D) Resolució Alcaldia aprovació nòmina mes de març 2019 28/03/2019
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RESAL2019/456 Decret Convocatòria JGL extraordinària pública 02042019 28/03/2019
RESAL2019/457 Decret convocatòria Mesa revisió doc B28 Construccions, SL 28/03/2019
RESAL2019/458 Decret - incoació civisme_xxx 28/03/2019
RESAL2019/459 Decret liquidació taxa Barcelona Pass gener 2019 28/03/2019
RESAL2019/460 primera ocupació Francesc Corbera 9 28/03/2019
RESAL2019/461 Decret - al·legacions 108486_xxx 28/03/2019
RESAL2019/462 Decret -ACORD INCOACIÓ 25_03 28/03/2019
RESAL2019/463 Decret - INCOACIÓ MANCA IDENTIF.25_03 28/03/2019
RESAL2019/464 Decret - PROPOSTA SANCIÓ 25_03 28/03/2019
RESAL2019/465 Decret RR 18-210414_MCV 28/03/2019
RESAL2019/466 Decret - al·legacions 18-210274_xxx 28/03/2019
RESAL2019/467 Decret - al·legacions 18-209681_xxx 28/03/2019
RESAL2019/468 Decret - al·legacions 18-205941_xxx 28/03/2019
RESAL2019/469 Decret - al·legacions 18-212488_xxx 28/03/2019
RESAL2019/470 Decret - al·legacions 19-213473_xxx 28/03/2019
RESAL2019/471 Decret - al.legacions 19-213686_xxx 28/03/2019
RESAL2019/472 Decret - al.legacions 18-212208_xxx 28/03/2019
RESAL2019/473 Decret - al.legacions 18-211779_xxx 28/03/2019
RESAL2019/474 Decret tarja aparcament 28/03/2019
RESAL2019/475 Decret  anul·lació parella de fet 29/03/2019
RESAL2019/476 Decret incoació WAUZZZ4BZ4N122728 29/03/2019
RESAL2019/477 Decret incoació CN728CK 29/03/2019
RESAL2019/478 Vetllada Boxa Thailandesa Pavelló 29/03/2019
RESAL2019/479 Decret tarja aparcament 29/03/2019

RESAL2019/480 
Decret aprovació quota empresarial i ordenació pagament TC febrer 
2019 29/03/2019

 
3. Propostes urgents 

 
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 sotmès a 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: 
 
3.1. Acció Social i Ciutadania 
 
3.1.1. APROVACIÓ RELACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
FETS: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/14/2019 de data 10 d’abril de 2019 per 
import de 1.031,83€ 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 
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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 pressupost de l’exercici de 2019. 
 
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, i el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de 
Mar, aprovat el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern 
Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.-Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/14/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers 
que s’indiquin: 
 

 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/14/2019 data: 10-04-19

NÚM benefici
ari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI Aprov

at 

043 xxx Odontologia 360,00€ Espai Dental Canet de Mar                  XXXXx 

044 xxx 
Subministrament-
Llum 83,75€ Endesa XXI                                          XXXXx 

045 xxx 
Subministrament-
Aigua 154,56€ Sorea                                                    XXXXx 

046 xxx 
Allotjament 
urgència 433,52€ Jutjat 1a Instància núm. 5 Arenys de Mar    XXXXx 

 
 
 

Total  
 1031,83€ 
  

     
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.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una 
altra fiscalització plena a posteriori. 
 
3.2. Recursos Humans i Organització 
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3.2.1. APROVACIÓ  BASES I CONVOCATÒRIA CONCURS ADSCRIPCIÓ LLOC 
DE TREBALL ENCARREGAT JARDINERIA 
 
A la plantilla de personal laboral per a l’any 2019, hi ha una plaça d’oficial primera 
de jardineria, vinculada al lloc de treball d’encarregat del servei de Jardineria que 
es troba vacant i no ocupada efectivament i compta amb dotació pressupostària 
suficient per a la diferència de salari entre els llocs de treball d’encarregat i oficial 
primera. 
 
Atès que entre el personal laboral de l'Ajuntament de Canet de Mar, hi ha empleats 
públics que reuneixen els requisits necessaris per ocupar aquest lloc de treball, es 
considera més adient cobrir-lo internament, entre el personal laboral fix amb 
categoria d’oficial primera de jardineria, els quals compten amb dotació 
pressupostària per a tot l’any 2019. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 10 d’abril de 2019, 
que consta a l’expedient 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient, en data 4 d’abril de 2019, que 
es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 1460/2019 1111   
Assumpte: Bases i convocatòria concurs provisió lloc de treball d'encarregat de 
Jardineria 
 
INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Fa anys que des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar es 
comunica la necessitat d’incorporació de personal de jardineria al servei municipal. 
 
L’informe emès en data 25 de gener de 2018 per la tècnica de medi ambient 
posava de manifest la necessitat de crear el lloc de treball d’un encarregat, 
imprescindible per a realitzar, entre d’altres, les següents tasques: 
 

 Coordinació i direcció de l’equip de jardiners: 
o Per a l’execució de les tasques 
o La distribució d’equips de treball 
o La direcció i supervisió de les tasques realitzades 
o La coordinació de les vacances i dies lliures de l’equip, per tal de 

garantir la mínima afectació al servei 
 Coordinació i suport a la tècnica de Medi Ambient: 

o Suport en la planificació i priorització de les tasques 
o Suport en les necessitats de subministrament de material 
o Suport en les necessitats de contractació de serveis externs 
o Interlocució amb els proveïdors 

L’any 2018 es va crear l’esmentat lloc de treball d’encarregat de jardineria, i es va 
dotar amb el pressupost corresponent. 
 
CONCLUSIONS: 
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De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
provisió definitiva del lloc de treball d’encarregat del servei de jardineria.  
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior 
criteri. 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
Atès que l’increment salarial, respecte de l’oficial primera, és de 129,25 € 
mensuals, la qual cosa suposa una cotització social addicional, a càrrec de 
l’empresa de 38,00 € mensual, que està previst a les aplicacions pressupostàries 22 
17100 13000 i 22 17100 16001, respectivament. 
 
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, 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases específiques i la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió del lloc de treball d’encarregat de Jardineria, adscrit a l’Àrea de Medi 
Ambient, pel sistema de concurs de mèrits i capacitat entre el personal laboral fix 
de l'Ajuntament, que consten com annex al present acord. 
 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el web municipal i l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Preveure una despesa màxima, dins l’any 2019, per un import de 
1.292,50 €, en concepte de salari a percebre pel treballador i de 304,00 €, en 
concepte de cotització social a càrrec de l’empresa, que es faran amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries 22 17100 13000 i 22 17100 16001, respectivament 
 
QUART.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits 
necessaris per assumir les despeses derivades de l’adscripció prevista en aquest 
acord.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
3.3. Urbanisme 

 
3.3.1. INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA CANONADA 
D’AIGUA POTABLE DEL CARRER SANT PERE 
 
Fets: 
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Des de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Canet de Mar es té la voluntat de dur 
a terme les actuacions necessàries per a canalització de forma soterrada de les 
aigües pluvials que, els dies de pluja, baixen superficialment per sobre els graons 
de les escales que donen al carrer Sant Pere, representant un obstacle i un perill 
per al trànsit normal de vianants.  
 
Per aquesta raó s’ha redactat un projecte de substitució del paviment i millora de 
les infraestructures del carrer Sant Pere, per tal d’eliminar riscos i millorar 
l’accessibilitat d’aquestes escales i el carrer Sant Pere, fins a la plaça Indústria. 
 
En no disposar dels mitjans humans ni materials necessaris per executar de forma 
directa aquesta obra, és imprescindible procedir a la seva contractació externa. 
 
L’arquitecta municipal, en data 23 de novembre de 2018, emet l’informe relatiu a 
les prescripcions tècniques pel plec de clàusules que han de regir el procediment 
per la contractació de l’execució de les obres de substitució del paviment i millora 
de les infraestructures del carrer Sant Pere a Canet de Mar.  
 
En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 
20 de febrer de 2019, s’acorda declarar desert el LOT 2 del procediment obert 
simplificat per a la contractació de les obres de substitució del paviment i millora de 
les infraestructures del carrer Sant Pere a Canet de Mar, atès que no s’han 
presentat ofertes per part de cap licitador dins del termini establert a l’anunci de 
licitació i al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars. 
 
L’arquitecta municipal, en data 7 de març de 2019, elabora una nova memòria en la 
que reitera la vigència de la necessitat de renovació de la canonada d’aigua potable, 
sense la qual no es pot tirar endavant amb la substitució del paviment i la millora 
de les infraestructures corresponents al lot 1. 
 
Vist l’informe de Secretaria i Intervenció, sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir, que consta a l’expedient administratiu. 
 
L’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el 
pressupost base de licitació és de 20.486,29 €, 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 
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. 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i 
concretament el seu article 116.1, prescriu que “La subscripció de contractes per 
part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient 
corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar 
en el perfil de contractant.” 
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L’article 168.a.1r LCSP preveu que els òrgans de contractació poden adjudicar 
contractes d’obres utilitzant el procediment negociat sense la publicació prèvia d’un 
anunci de licitació únicament en el cas, entre d’altres, que no s’hagi presentat cap 
oferta. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars reguladores del procediment negociat sense publicitat per a la 
contractació de les obres de renovació de la canonada d’aigua potable del carrer 
Sant Pere. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Incoar expedient, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
tramitació ordinària, per a la contractació de l’execució de les obres de renovació de 
la canonada d’aigua potable del carrer Sant Pere a Canet de Mar, essent el 
pressupost base de licitació del present contracte de 20.486,29 €, IVA exclòs, el 
qual puja la quantitat de 4.302,12 €. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació. 
 
Tercer.- Publicar l’anunci de la licitació al perfil del contractant. 
 
Quart.- Atorgar un termini de 15 dies per presentar les proposicions, comptats des 
de la publicació de l’anunci de licitació. 
 
Cinquè.- Autoritzar la despesa de 24.788,41 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 21 16100 61900 del vigent pressupost municipal per a l’any 2019.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals.  
  
Setè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, 
o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i 
formalització de la present resolució. 
 
3.4. Medi Ambient 
 
3.4.1. ACCEPTACIÓ SUPORT DIBA CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURA PPI 
2019 
 
Fets: 
En el BOPB del dia 24 de desembre de 2018 es publica l’acord en virtut del qual la 
Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 20 de desembre de 2018, aprova el 
Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el 
seu règim regulador. 
 
En virtut del Decret núm. 132/2019, de 5 de febrer, de l’Alcaldia, es resol el 
següent: 
 

PRIMER.- Aprovar les següents sol·licituds de l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea de 
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Sanitat de l’Ajuntament de Canet de Mar per demanar a la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per a l’any 
2019: 
 
- Recursos econòmics, amb els imports totals, cofinançament i partides 

previstes 
següents: 
 Infraestructura municipal de prevenció d’incendis forestals - Conservació 

de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI) 
 Salut pública - Sanitat ambiental 
 Salut pública - Seguretat i salubritat a les platges 

 

 
 
- Recursos tècnics: 

 Sensibilització, participació i divulgació ambiental - Desenvolupament de 
projectes d’educació i sensibilització ambiental 

 Sensibilització, participació i divulgació ambiental - Campanyes d’estalvi 
energètic en equipaments: 50/50 i passa l’energia per la pobresa 
energètica 

 Canvi climàtic i sostenibilitat - Suport a la gestió ambiental de residus, 
neteja viària i inventaris d’edificis municipals amb amiant 

 Actuacions en equipaments i espai públic - Planificació i millora del verd 
urbà 

 Avaluació i gestió ambiental - Estudis de la qualitat de l’aire 
 Prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població – 

Redacció del projecte executiu per a l’obertura i manteniment de la franja 
perimetral 

- Recursos materials: 
 Sensibilització, participació i divulgació ambiental - Tallers ambientals per 

a municipis de menys de 20.000 habitants 
 Canvi climàtic i sostenibilitat - Cessió de bicicletes elèctriques 
 Infraestructura municipal de prevenció d’incendis forestals - Direcció 

facultativa d’obres d’infraestructura estratègica de prevenció d’incendis 
forestals (PPI) 

 
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona 
 
TERCER.- Comunicar la present resolució a l’Àrea de Medi Ambient, a l’Àrea de 
Sanitat, a la Intervenció i Tresoreria municipal 
 

En data 18/03/2019 la Diputació de Barcelona ha realitzat el tràmit de Comunicació 
de l'aprovació per part de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona de la concessió, en 
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el marc del fons de prestació "Conservació de la infraestructura estratègica de 
prevenció d'incendis forestals" del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2019, d'acord amb el sistema de quantificació de la participació de cada ens en els 
recursos del fons: 
 

Actuació Codi XGL Import 
Conservació de la infraestructura 
estratègica de prevenció d'incendis 
forestals (PPI) 

19/Y/264604 2.000,00 € 

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar el suport de 2.000,00 € concedit per la Diputació de Barcelona, 
dins el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” amb l’actuació “Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció 
d’incendis forestals (PPI)”. 
 
Segon.- Disposar l’aplicació pressupostària 22 17230 21000 del pressupost 
municipal per a l’any 2019, per fer front als 352,80 € corresponents al 
cofinançament d’aquesta actuació. 
 
Tercer.- Facultar l'alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
Quart.- Comunicar expressament l'acceptació de l'ajut concedit a l’Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la 
Diputació de Barcelona, a través del PMT, i als Serveis Econòmics municipals. 
 
3.5. Secretaria 
 
3.5.1. APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE GRUA PER A LA 
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2017, 
va resoldre adjudicar el contracte per a la prestació del servei de grua per a la 
retirada de vehicles de la via pública, a l’empresa  Grues Alt Maresme, SL, pel preu 
cert i global de 54.479,52 €, IVA exclòs que puja la quantitat de 11.440,70 €.  
 
Atès que en data 19 de maig de 2017, es va procedir a la formalització del 
contracte, establint-se en la clàusula tercera un termini d’execució de dos anys a 
partir de la data de formalització del contracte, per bé que podia ser prorrogat per 
dos anys més per voluntat expressa d’ambdues parts, que cal posar-se de manifest 
a través del corresponent acte administratiu acceptat per la contractista. 
  
Vist l’informe emès en data 6 de març d’enguany, pel Sergent en cap acctal de la 
Policia Local, que consta a l’expedient. 
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Atès que en data 14 de març d’enguany, el Sr. xxx en representació de l’empresa 
Grues Alt Maresme, SL, ha sol·licitat d’aquest Ajuntament la pròrroga per dos anys 
de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe núm. 11/2019 emès en data 18 de març d’enguany, per la Secretària 
acctal que consta a l’expedient. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte, formalitzat en data 19 de maig de 2017 
amb la mercantil Grues Alt Maresme, SL, per a la prestació del servei de grua per a 
la retirada de vehicles de la via pública, prevista en la clàusula tercera del 
document de formalització, això és per dos anys, finalitzant el 18 de maig de 2021. 
 
Segon.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 19 de 
maig de 2017. 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 20.416,97 €, en favor 
del tercer Grues Alt Maresme, SL amb CIF núm. XXXX76988, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 43 13300 22799 del pressupost de l’exercici corrent 
(operació prèvia “AD” núm. 220190003615) i amb càrrec als pressupostos 
d’exercicis futurs, pels següents imports i anualitats: 
 
 - Any 2020:  32.960,11 € 

- Any 2021:  12.543,14 € 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva eficàcia queda subordinada a la 
consignació de crèdit adequat i suficient als pressupostos respectius, de conformitat 
amb allò que es disposa a l’article 174.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a intervenció i al responsable del 
contracte als efectes oportuns. 
 
3.5.2. APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI SUPORT AUDIOVISUAL 
I COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2017, 
va acordar adjudicar el contracte per a la prestació del servei de suport audiovisual 
i comunicació institucional, al Sr. xxx, pel preu de 10.254,55 €, IVA exclòs el qual 
puja un import de 2.153,45 €. 
 
Atès que en data 19 de maig de 2017, es va procedir a la formalització del 
contracte, establint-se en la clàusula tercera un termini d’execució de dos anys a 
partir de la data de formalització del contracte, podent-se prorrogar de forma 
expressa, abans de la seva finalització, per períodes d’un any, amb un màxim de 
dues pròrrogues. 
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Atès que en data 8 de febrer d’enguany, el Sr. xxx, ha sol·licitat d’aquest 
Ajuntament la primera pròrroga per un any més de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 25 de març d’enguany, per la tècnica de l’Àrea de 
Comunicació, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 12/2019 emès en data 26 de març d’enguany, per la Secretària 
acctal que consta a l’expedient. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte formalitzat en data 19 de maig de 2017 
amb el Sr. xxx, per a la prestació del servei de suport audiovisual i comunicació 
institucional, prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és 
per un any, que finalitzarà el 18 de maig de 2020. 
 
Segon.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 19 de 
maig de 2019. 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 3.839,96 €, en favor 
del tercer Sr. xxx amb NIF núm. XXXX3817H, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 33 49100 22799 del pressupost de l’exercici corrent (operació prèvia 
“AD” núm. 220190003614) i amb càrrec als pressupostos d’exercicis futurs, pels 
següents imports i anualitats: 
 

- Any 2020: 2.364,04 € 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva eficàcia queda subordinada a la 
consignació de crèdit adequat i suficient als pressupostos respectius, de conformitat 
amb allò que es disposa a l’article 174.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i a 
la responsable del contracte als efectes oportuns. 
 
3.5.3. APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ CONCESSIÓ DEMANIAL EXPLOTACIÓ BAR 
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de setembre de 2011, va 
acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de 
Contractació en la reunió duta a terme el 30 d’agost de 2011, la concessió de 
domini públic per a l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports, al 
Sr. xxx, establint-se un cànon anual de 4.800 €. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2011 es va procedir a la formalització de 
l’esmentada concessió, establint-se en la clàusula tercera que la seva durada seria 
de 2 anys a comptar des de la data de formalització, tot preveient la possibilitat que 
es pogués anar prorrogant d’any en any fixant-se un termini màxim de 10 anys. 
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Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2013, va aprovar la 
pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2014. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2014, va aprovar la 2a 
pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2015. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2015, va aprovar la 
3a pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 31 d’agost de 2016, va aprovar la 4a 
pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins el 15 de setembre de 2017. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 d’agost 
d’enguany, va aprovar la 5a pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del 
pavelló municipal d’esports prevista en la clàusula tercera del document de 
formalització, això és per un any, fins el 15 de setembre de 2018. 
 
Vistos els escrits presentats pel Sr. xxx en els que comunica la seva intenció de no 
prorrogar la concessió, i sol·licita la liquidació del contracte tenint en compte tota la 
inversió no amortitzada. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’Esports, Jordi Tomàs Guarch, el contingut literal del 
qual és el següent: 
 

“INFORME VALORACIÓ AMORTITZACIONS CONCESSIÓ BAR PAVELLÓ 
 
Un cop acabada la concessió del bar del pavelló i el seu concessionari ha manifestat 
la seva intenció de no voler renovar el contracta s’ha procedit a inspeccionar i 
valorar el material aportat segons contracta. 
El material que es va considerar que com a mínim havia d’aportar el concessionari 
era el següent: 
 

- Caixa registradora (o equivalent) 
- Sota barra d’acer ínox 
- Moble cafeter amb picamorros, prestatges i armaris 
- Nevera 
- Congelador  
- Cafetera 
- Rentavaixelles 
- 5 taules petites per a bar (o equivalent) 
- 10 cadires per a bar 
- Tamborets (5 unitats) 
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A continuació detallen aspectes particulars de cada element: 
 

- Caixa registradora: en correcte estat i valorada en el quadre posterior. 
- Sota barra d’acer ínox: en correcte estat i valorada en el quadre 

posterior. 
- Moble cafeter amb picamorros, prestatges i armaris: en correcte estat i 

valorada en el quadre posterior. 
- Nevera: en correcte estat i valorada en el quadre posterior. 
- Congelador: el que hi ha no el podem valorar és d’un proveïdor 
- Cafetera: el que hi ha no el podem valorar és d’un proveïdor 
- Rentavaixelles: en correcte estat i valorada en el quadre posterior. 
- Mobiliari: proposem donat que hi ha una taula menys però 6 cadires més 

i 2 tamborets  més donar per bona la relació. 
o 5 taules: hi ha 4 
o 10 cadires: hi ha 16 
o 5 tamborets: hi ha 7 

 
  OBSERVACIONS PERÍODE PREU ANTIGUITAT AMORTITZAT PENDENT 

CAIXA REGISTRADORA   8      345,00 €  19/10/2011 7        301,88 €  
       43,13 
€  

MOBILIARI               

Vitrina  12      155,00 €  08/10/2011 7          90,42 €  
       64,58 
€  

CONGELADOR 
Aportat i propietat del 
distribuidor 10         

              -   
€  

NEVERA INOX SOTA BARRA   10   1.311,84 €  19/10/2011 7        918,29 €       393,55 € 

MOBLE CAFETERA   10      571,68 €  19/10/2011 7        400,18 €       171,50 € 

RENTAVAIXELLES   12      842,40 €  19/10/2011 7        491,40 €       351,00 € 
ALTRE PETITS 
ELECTRODOMÈCTICS               

Planxa Electrica amb bassa d'oli  8      360,00 €  19/10/2011 7        315,00 €  
       45,00 
€  

PETIT MATERIAL               

TOTAL              1.068,76 € 

 
Així doncs el quadre valora que s’ha de retornar un total de 1.068,76€ (mil 
seixanta vuit amb setanta sis euros) al concessionari, Tomàs Puig que es proposa 
que el nou adjudicatari es faci càrrec un cop hagi signat el contracte. 
 
Atès que el següent material es va aportar com a millores no es pot valorar 
econòmicament donat que no constava en la relació de material subjecte a ser 
amortitzat: 
 

- Obres 
- Pica (fregadora) 
- Campana extractora 
- Planxa elèctrica 
- Material terrassa (carpa, 5 taules i 20 cadires) 

 
Així doncs aquest material queda en propietat de l’ajuntament. 
 
Per tant es proposa: 
 
PRIMERA.- Donar-se per assabentat de la petició de l’adjudicatari de no exercir la 
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pròrroga prevista al contracte 
 
SEGONA- Exercir el dret d’adquisició preferent de conformitat amb la clàusula 17 
del “Plec de clàusules administratives i tècniques particulars”, sobre el material: 
 

- Caixa registradora      43,13€ 
- Vitrina       64,58€ 
- Nevera Inox sota barra   393,55€ 
- Moble cafeter    171,50€ 
- Rentavaixelles    351,00€ 
- Planxa elèctrica amb bassa d’oli    45,00€ 
- TOTAL 1.068,76€ 

 
TERCERA.- Informar a l’adjudicatari que disposa d’un termini de 10 dies a partir de 
l’endemà del present acord per retirar el següent material; 
 

- Talladora d’embotits 
- Espremedor 

 
si en aquest termini esmentat no s’exerceix aquest dret es considerarà que aquest 
material romandrà en propietat de  l’ajuntament. 

 
QUARTA.- Desestimar la petició del rescabalament del mobiliari consistent en: 
taules, cadires i tamborets del valor net comptable per manca d’acreditació 
documental i el material consistent en: 
 

- Pica (fregadora) 
- Campana extractora 
- Planxa elèctrica 
- Material terrassa (carpa, 5 taules i 20 cadires); 

pels motius descrits en l’apartat expositiu. 
 
CINQUENA.- Fixar com a data de recepció de la concessió el dia 20 de mar de 
2.019 a les 13.00h” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la petició de l’adjudicatari de no exercir la 
pròrroga prevista al contracte. 
 
SEGON- Exercir el dret d’adquisició preferent de conformitat amb la clàusula 17 del 
“Plec de clàusules administratives i tècniques particulars”, sobre el següent 
material: 
 

- Caixa registradora 43,13 € 
- Vitrina 64,58 € 
- Nevera Inox sota barra 393,55 € 
- Moble cafeter 171,50 € 
- Rentavaixelles 351,00 € 
- Planxa elèctrica amb bassa d’oli   45,00 € 
- TOTAL      1.068,76 € 



 

35 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

 
TERCERA.- Informar a l’adjudicatari que disposa d’un termini de 10 dies a partir de 
l’endemà del present acord per retirar el següent material: 
 

- Talladora d’embotits 
- Espremedor 

 
En cas que en l’esmentat termini no s’exerceix aquest dret es considerarà que 
aquest material romandrà en propietat de l’ajuntament. 

 
QUARTA.- Desestimar la petició de rescabalament del mobiliari consistent en 
taules, cadires i tamborets del valor net comptable, per manca d’acreditació 
documental de la despesa.  
 
CINQUENA.- Desestimar la petició de rescabalament del material consistent en 
Pica (fregadora), Campana extractora, Planxa elèctrica i material terrassa (carpa, 5 
taules i 20 cadires) ja que tot aquest material es va aportar com a millora per part 
del licitador, la qual va ser valorada a l’hora d’efectuar l’adjudicació i no es va 
preveure en el PCAP la seva amortització. 
 
SISENA.- Fixar com a data de recepció de la concessió el dia 15 d’abril de 2019 a 
les 10.00 h. 
 
SETENA.- Atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils al Sr. xxx, per tal que 
pugui formular al·legacions i aportar la documentació que estimi convenient. 
 
3.5.4. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DE REALITZACIÓ D’UN COBERT I REPARACIÓ 
DEFECTES CONSTRUCTIUS A L’EDIFICI DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
DE CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de desembre de 2018, va 
acordar aprovar l’expedient per a la contractació de les obres de realització d’un 
cobert i reparació defectes constructius a l’edifici de la fundació Els Garrofers, amb 
un pressupost base de licitació de 942.600,25 €, IVA inclòs, així com aprovar el plec 
de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars que han 
de regir l’esmentada contractació. 
  
Atès que segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 19 de febrer 
d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les 
proposicions següents per al Lot 1: 
 
1. B28 Construccions, SL 
2. Certis Obres i Serveis, SA 
 
I per al Lot 2: 
 
1. Vialitat i Serveis, SLU 
2. Certis Obres i Serveis, SA 
 
Atès que en data 5 de març de 2019, la Mesa de Contractació es va reunir per tal 
d’efectuar la valoració de les ofertes presentades, essent el resultat el següent: 
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Vista l’acta de la sessió celebrada per la Mesa de Contractació, en data 5 de març 
d’enguany, el contingut literal de  la qual és el següent: 
 
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES 3 
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REALITZACIÓ D’UN COBERT I 
REPARACIÓ DEFECTES CONSTRUCTIUS A L’EDIFICI DE LA FUNDACIÓ ELS 
GARROFERS, LOT 2 
 
Lloc:                 Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                05/03/2019 
Horari:             13.36 h 
Hi assisteixen:  Quirze Planet Rovira, regidor d’obres i serveis 
 Anna Martín Massó, arquitecta tècnica municipal 
 Joan Méndez Martínez, interventor 
 Clara Pérez González, secretària 

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

 
1. Objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada pels 
licitadors en els sobres 3 aportats en el procediment obert simplificat, per a la 
contractació de les obres de realització d’un cobert i reparació defectes constructius 
a l’edifici de la fundació els Garrofers, lot 2. 
 
2. La Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna de les 
ofertes tenint en compte els criteris previstos a l’apartat J del quadre de 
característiques específiques del PCAP, en els termes següents: 
 
 Oferta econòmica: Es valorarà la baixa que ofereixi el licitador respecte el preu 

de licitació del present plec d’acord amb el següent criteri: 
 

- Puntuació màxima: 50 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

 
On: 
 
Pi  és la puntuació obtinguda per la proposició (i) 
Bmax és el percentatge de baixa de l’oferta més econòmica 
Bi és el percentatge de baixa ofert per la proposició (i) 

 

Licitador 

Oferta 
Econòmica 

(IVA 
exclòs) 

Punts Termini 
garantia Punts TOTAL 

B28 Construccions, SL 21.640,68 € 88 12 mesos 12 100 
Certis Obres i Serveis, SA 23.804,75 € 0 12 mesos 12 12 
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Bmax: 9,66 % 
 

LICITADOR Oferta 
Econòmica 

% 
Baixa Punts 

Vialitat i Serveis, SLU 682.251,04 € 9,66% 50 
Certis Obres i Serveis, SA 715.478,17 € 5,26% 49,02 

 
 Termini de garantia: Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte al 

termini mínim establert pel plec, l’ampliació s’especificarà amb el número de 
mesos addicionals i fins a un màxim que suposi doblar el termini establert. Es 
valorarà en 1 punt per mes d’ampliació fins a un màxim de 6 punts. 
 

LICITADOR Termini 
garantia Punts 

Vialitat i Serveis, SLU 6 mesos 6 
Certis Obres i Serveis, SA 6 mesos 6 

 
 Criteris mediambientals: S’atorgarà 4 punts quan la pintura interior compleixi 

amb els criteris de baixes emissions de contaminants establerts pels sistemes 
de certificació Tipus I, com l’Àngel Blau, l’Etiqueta Ecològica de la Unió 
Europea, el Cigne nòrdic o equivalent. Es justificarà el compliment d’aquest 
criteri mitjançant una declaració del contractista, juntament amb la fitxa 
tècnica de les pintures proposades. Aquesta millora s’aplicarà a tota la pintura 
interior. 
 
 

LICITADOR Punts 
Vialitat i Serveis, SLU 4 
Certis Obres i Serveis, SA 4 

 
 Equip responsable de l’obra: es valorarà l’experiència, en treballs similars 

durant els darrers 10 anys, de les persones que desenvoluparan les funcions de 
cap d’obra, encarregat d’obra i tècnic de prevenció a partir de l’acreditació de 
participació en actuacions similars a les del contracte. Fins a 30 punts. 
 

 Cap d’obra Encarregat d’obra Tècnic prevenció 

TOTAL LICITADOR Nombre 
actuacions 

Import 
acumulat 

experiència 

Nombre 
actuacions 

Import 
acumulat 

experiència

Nombre 
actuacions 

Import 
acumulat 

experiència 
Vialitat i 
Serveis, SLU 5 5 5 5 5 5 30 

Certis Obres i 
Serveis, SA 5 5 5 5 5 5 30 

 
Puntuació final 
 

Licitador 
Puntuació 
valoració 

automàtica 

Puntuació 
valoració 
subjectiva 

Puntuació 
Total 

Vialitat i Serveis, SLU 90 10 100 
Certis Obres i Serveis, SA 89,02 10 99,02 
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6. A la vista de l’anterior valoració, la Mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte d’obres per 
a la realització d’un cobert i reparació defectes constructius a l’edifici de la fundació 
els Garrofers, lot 2, a la mercantil Vialitat i Serveis, SLU, atès que ha estat el 
licitador que ha presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu 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 14,00 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el 
president i la secretària de la Mesa.” 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/342, de data 13 de març 
d’enguany, es va requerir a l’empresa B28 Construccions, SL per tal que en el 
termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, 
aportés a les oficines municipals tota la documentació acreditativa de tot el que 
s’indica a l’apartat V del quadre de característiques específiques del PCAP i 
acredités la constitució, a disposició de la Tresoreria municipal, d’una garantia 
definitiva, xifrada en 1.082,03 €. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/341, de data 13 de març 
d’enguany, rectificat mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/362, de 14 de març 
d’enguany, es va requerir a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU, per tal que en el 
termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, 
aportés a les oficines municipals tota la documentació acreditativa de tot el que 
s’indica a l’apartat V del quadre de característiques específiques del PCAP i 
acredités la constitució, a disposició de la Tresoreria municipal, d’una garantia 
definitiva, xifrada en 34.112,55 €. 
 
Atès que en data 19 i 27 de març d’enguany la mercantil B28 Construccions, SL ha 
aportat tota la documentació reclamada i ha dipositat la garantia definitiva 
requerida i de conformitat amb l’acord pres per la Mesa de Contractació en sessió 
de 5 de març d’enguany, ha aportat tota la documentació administrativa exigida pel 
PCAP. 
 
Atès que en data 21 de març d’enguany la mercantil Vialitat i Serveis, SLU ha 
dipositat la garantia definitiva requerida i de conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa de Contractació en sessió de 5 de març d’enguany, ha aportat tota la 
documentació administrativa exigida pel PCAP. 
 
Vista la conformitat de l’interventor municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa 
l’article 150.3 LCSP, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Adjudicar el contracte, per procediment obert simplificat, de les obres 
de realització de cobert a l’edifici existent de la fundació Els Garrofers Lot 1, a 
l’empresa B28 Construccions, SL, amb CIF núm. XXXX78000, pel preu de 
21.640,68 €, IVA exclòs, el qual pujarà un import de 4.544,54 €, amb subjecció al 
PCAP i al projecte anomenat “Projecte de realització de cobert a l’edifici existent de 
la fundació Els Garrofers” redactat per l’arquitecte PMP, i a l’oferta presentada pel 
propi licitador, així com a la millora proposada en l’oferta presentada pel propi 
licitador que s’accepta i que es la següent: 
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 Augment en 12 mesos del termini de garantia respecte al mínim establert pel 

plec. 
  
SEGON.- Adjudicar el contracte, per procediment obert simplificat, de les obres de 
reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la fundació Els Garrofers 
Lot 2, a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU, amb CIF núm. XXXX119130, pel preu de 
682.251,04 €, IVA exclòs, el qual pujarà un import de 143.272,72 €, amb subjecció 
al PCAP i al projecte anomenat “Projecte de reparació de lesions i defectes 
constructius a la fundació Els Garrofers” redactat per l’arquitecte PMP, i a l’oferta 
presentada pel propi licitador, així com a les millores proposades en l’oferta 
presentada pel propi licitador que s’accepten i que son les següents: 
 
 Augment en 6 mesos del termini de garantia respecte al mínim establert pel 

plec. 
 Aplicació de pintura en tots els interiors que compleixin amb els criteris de 

baixes emissions de contaminants establertes pels sistemes de certificació 
tipus I, com l’Àngel Blau, l’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, el Cigne 
nòrdic o equivalent. Aquesta millora s’aplicarà a tota la pintura interior. 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
  
TERCER.- El termini d’execució d’aquest contracte és de 7 mesos a comptar des de 
la formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 
QUART.- En el termini de 15 dies a comptar des de la formalització del contracte, 
l’adjudicatari haurà d’aportar el Pla de Seguretat i Salut en l’obra amb el 
corresponent informe del coordinador de seguretat, per tal que sigui sotmès a 
l’oportuna aprovació per part de la Corporació municipal. 
 
CINQUÈ.- La persona encarregada de la direcció facultativa d’aquest contracte 
exercirà les facultats del responsable del contracte conforme el que disposa l’article 
62 de la LCSP.  
 
A més de les funcions atribuïdes a la direcció facultativa, li correspondran, entre 
d’altres, les funcions següents: 
 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, 
sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.  

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per 

motius imputables al contractista.  
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.  
 
SISÈ.- El termini de garantia del present contracte és de 3 anys per al Lot 1 i de 30 
mesos per al Lot 2 a comptar des de la formalització de l’acta de recepció prevista a 
l’art. 243 de la LCSP. 
 
SETÈ.- Les adjudicatàries hauran d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
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materials i humans compromesos en la seva oferta. 
 
VUITÈ.- Disposar la despesa per un import de 26.185,22 €, a favor de la mercantil 
B28 Construccions, SL, amb CIF núm. XXXX78000, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 40 23100 63200, del vigent pressupost ordinari per a l’any 
2019 (Doc. D núm. 220190004483). 
 
NOVÈ.- Disposar la despesa per un import de 825.523,75 €, a favor de la mercantil 
Vialitat i Serveis, SLU, amb CIF XXXX119130, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40 23100 63200del pressupost de l’exercici corrent (Doc. D núm. 
220190004485).  
 
DESÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que 
es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
ONZÈ.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i al 
responsable del contracte. 
 
DOTZÈ.- 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. 
 
TRETZÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant 
per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte com 
per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
4.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diversos d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractor, s’aixeca la sessió, essent 18:15 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 
La secretaria accidental      L’alcaldessa 


