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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 15 DE MAIG 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: 18:42 
 

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, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/18 extraordinari 30/04/2019 
1.2. JGL2019/20 ordinari 08/05/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Adjudicació del Lot 1 de les obres de substitució del paviment i millora de les 
infraestructures del carrer Sant Pere de Canet de Mar 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. Proposta JGL ajuts socials BSGG18/2019 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Relació decrets alcaldia de data del 29 d’abril al 5 de maig de 2019 
 
2.4. Promoció Econòmica i Turisme 
2.4.1. Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l'entitat Associació de 
Comerciants Canet Centre de l'exercici 2018 
2.4.2. Acceptació subvenció Diputació 2019 - Fira Modernista promoció i difusió 
2.4.3. Acceptació subvenció Diputació 2019 - Promoció turística 
2.4.4. Acceptació subvenció Diputació 2019 - Consum 
2.4.5. Acceptació subvenció Diputació 2019 - Mercat Municipal 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/18 extraordinari 30/04/2019 
1.2. JGL2019/20 ordinari 08/05/2019 
 
Vistes i trobades conforme les actes de les sessions de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 8 de maig de 2019 i acta de la sessió extraordinària i pública de 
data 30 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. ADJUDICACIÓ DEL LOT 1 DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL 
PAVIMENT I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES DEL CARRER SANT 
PERE DE CANET DE MAR 
 
Fets: 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de novembre de 2018, 
acorda incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment 
obert simplificat, de l’execució de les obres de substitució del paviment i millora de 
les infraestructures del carrer Sant Pere, en dos lots diferenciats. 

L’import de licitació màxima es fixa en 182.730,86 €, 21% d’IVA exclòs (LOT 1), i 
en 20.486,29 €, 21% d’IVA exclòs (LOT 2). 

La convocatòria de la licitació es publica en la plataforma pública de contractació en 
data 3 de desembre de 2018, amb un període de vint dies naturals per a presentar 
ofertes mitjançant sobre digital, essent l’últim dia el 24 de desembre de 2018, a les 
23:59 hores. 

Segons acta de la Mesa de contractació, de data 28 de desembre de 2018, aquesta 
acorda proposar a l’òrgan de contractació declarar deserta la licitació, pel que fa el 
LOT 2 i l’adjudicació del LOT 1 del contracte d’execució de les obres de substitució 
del paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere a, l’única 
empresa licitadora, CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, pel preu de 175.571,00 
euros, més IVA, que ascendeix a 36.869,91 euros. 

En virtut del Decret núm. 38/2019, de 9 de gener, de l’Alcaldia, es resol requerir la 
licitadora CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL per tal que aporti la documentació 
relacionada a la clàusula 21ena del PCAP, així com el document acreditatiu de la 
constitució, davant de la Tresoreria municipal, de la garantia definitiva, per import 
de vuit mil set-cents setanta-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims (8.778,55 €), 
corresponents al 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 
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Segons acta de la Mesa de contractació, de data 4 de febrer de 2019, la licitadora 
aporta, en data 18 de gener de 2019, tant la documentació requerida com 
l’acreditació de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que es preveu 
a la clàusula 19ena del PCAP. 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de febrer de 2019, pren, 
entre d’altres, l’acord de 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 (Exp. 
1379/2019193 e.f. 165/2018). 

Fonaments de dret: 
 
L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, puix que el valor estimat 
del contracte puja la quantitat de 182.730,86 €, 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, i núm. 1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta 
competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 

Primer.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels 
dies 28 de desembre de 2018 i 4 de febrer de 2019. 

Segon.- Adjudicar el LOT 1 del contracte d’execució de les obres de substitució del 
paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere, excepte la renovació 
de la canonada d’aigua potable, a l’empresa CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, 
amb CIF núm. XXXXxxx, i en el seu nom i representació al senyor xxx, amb NIF 
núm. XXXXxxx per un import de 175.571,00 €, IVA exclòs, més 36.869,91 € en 
concepte d’IVA, d’acord amb les actes de la Mesa de Contractació de dates 28 de 
desembre de 2018 i 4 de febrer de 2019, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) i al “Projecte bàsic i executiu de substitució del 
paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere”, redactat pels 
Serveis Tècnics municipals, quina aprovació definitiva ha estat publicada al BOPB 
del dia 15 d’octubre i al DOGC del dia 16 d’octubre, de 2018. 

Tercer.- Disposar la despesa per import de 212.440,91 €, IVA inclòs, en favor del 
tercer CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, amb CIF núm. XXXXxxx, amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries i amb el desglòs següent: 

21 16000 61901 Altres inversions xarxa de clavegueram 82.851,95 € 

21 15320 61901 Arranjament vies públiques 129.588,96 € 

Quart.- Comunicar a l’adjudicatària que la formalització del contracte s’efectuarà 
mitjançant document administratiu en el termini màxim de 15 dies hàbils següents 
a la notificació de l’adjudicació, d’acord amb el que determinen l’article 153 LCSP i 
la clàusula 22ena del PCAP, si bé l’inici i execució de l’obra quedaran en suspens 
fins a l’adjudicació del contracte de les obres compreses dins del LOT 2, de 
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renovació de la canonada d’aigua potable, sense la qual no es pot iniciar la 
substitució del paviment i la millora de les infraestructures corresponents al LOT 1. 

Cinquè.- Comunicar la present resolució als Serveis econòmics municipals, als 
efectes de la seva comptabilització.  

Sisè.- Notificar el present acord als interessats.  
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
 
2.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ AJUTS SOCIALS NÚMERO BSGG18/2019 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/18/2019 de data 15 de maig de 2019 
per import de 730,61€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es 
contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat 
social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del 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/18/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers 
que s’indiquin: 
 

 

 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/18/2019 data: 15-05-19

   

NÚM beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
Aprovat

058 xxx Subministraments-llum 97,60€ El mateix                    XXXxxxx              

059 xxx Material escolar-llibres 157,20€ Escola Misericòrida    XXXXxxx

060 xxx Subministraments-llum 35,24€ El mateix                     XXXXxxx

061 xxx Extraescolars-colònies 120,00 Escola Turó del Drac  XXXXxxx
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062 xxx Subministraments-gas 220,97€ Naturgy Iberia SA         XXXXxxx

063 xxx Material escolar-llibres 99,60€ Escola Misericòrdia       XXXXxxx

   
 

Total    
 730,61€ 

 
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.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una 
altra fiscalització plena a posteriori. 
 
2.3. Alcaldia 

 
2.3.1. RELACIÓ DECRETS ALCALDIA DE DATA DEL 29 D’ABRIL AL 5 DE 
MAIG 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de 
l’Alcaldia de data del 29 d’abril al 5 de maig de 2019: 
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2.4. Promoció Econòmica i Turisme 
 
2.4.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'ENTITAT 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CANET CENTRE DE L'EXERCICI 2018 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió extraordinària de data 
13 de febrer de 2018, va aprovar definitivament el pressupost municipal per 
l’exercici 2018, incloent entre d’altres la següent subvenció a l’entitat Associació de 
Comerciants Canet Centre de Canet de Mar. 
 

Codi Descripció Data resolució
RESAL2019/655 Decret convocatòria membres Mesa 29/04/2019
RESAL2019/656 Autorització festa Canet Acull 29/04/2019
RESAL2019/657 (D) Resolució Alcaldia aprovació nòmina mes d'abril 29/04/2019
RESAL2019/658 Decret aprovació factures fase ADO F_2019_14 29/04/2019
RESAL2019/659 Decret adjudicació servei desbrossada parcs i espais municipals 29/04/2019
RESAL2019/660 Decret de reconeixement d'antiguitat del sr PSA 29/04/2019
RESAL2019/661 Resolució Alcaldia reconeixement antiguitat Sra. L.P.S 29/04/2019
RESAL2019/662 Resolució Alcaldia reconeixement antiguitat Sr. J.C.R.M 29/04/2019
RESAL2019/663 Decret aprovació 1a certificació obra mercat municipal 29/04/2019
RESAL2019/664 decret atorgament festa dos de maig 29/04/2019
RESAL2019/665 Decret targeta aparcament discapacitat 29/04/2019
RESAL2019/666 Torneig petanca a la plaça Cavaió 29/04/2019
RESAL2019/667 V Pedalejada escola FEDAC 29/04/2019
RESAL2019/668 25a Pedalada pels Corriols de Canet de Mar 29/04/2019
RESAL2019/669 Dinar als jardins de villa Flora 29/04/2019
RESAL2019/670 Resolució Alcaldía rectificació errada material padró habitants 30/04/2019
RESAL2019/671 Decret aprovació indemnitzacions desplaçaments - Abril 2019 30/04/2019
RESAL2019/672 Decret aprovació quota manteniment parking, corresponent al mes d'abril 2019 30/04/2019
RESAL2019/673 Decret autorització transmissió domini plaça aparcament 227 30/04/2019
RESAL2019/674 Decret adjudicació contracte privat de patrocini 30/04/2019
RESAL2019/675 Resolució Alcaldía Punt d'Informació UDEC 30/04/2019
RESAL2019/676 Resolució Alcaldía carpa informativa SOM CANET 30/04/2019
RESAL2019/677 Resolució Alcaldía autorització Sala Exposicions PPC 30/04/2019
RESAL2019/678 Decret incoació 30/04/2019
RESAL2019/679 Decret canvi de nom de nínxol 30/04/2019
RESAL2019/680 Decret tarja aparcament discapacitat 30/04/2019
RESAL2019/681 Resolució Autorització Via Pública SOM CANET 02/05/2019
RESAL2019/682 Matinal Biker del Maresme Kustom Life 2019 02/05/2019
RESAL2019/683 Decret aprovació factures Fase O F2019_19 02/05/2019
RESAL2019/684 Decret Proposta Sanció 30_04 02/05/2019
RESAL2019/685 Decret Incoació Manca Identif. 30_04 02/05/2019
RESAL2019/686 Decret Acord Incoació 30_04 02/05/2019
RESAL2019/687 Resolució Alcaldia nomenament funcionària de carrera Sra. C.S.F 02/05/2019
RESAL2019/688 Resolució Alcaldía Autorització carpes PPC 02/05/2019
RESAL2019/689 Decret relació AD'S Q2019_8 02/05/2019
RESAL2019/690 Decret incoació exp 02/05/2019
RESAL2019/691 Decret justificació de lliurament a justificar_varis_teatre_dominis_web_joventut 02/05/2019
RESAL2019/692 Resolució Alcaldia factures residus primer trimestre 2019 02/05/2019
RESAL2019/693 Decret aprovació factures F2019_18 02/05/2019
RESAL2019/694 (D) Decret aprovacio factures FASE ADO F2019_16 02/05/2019
RESAL2019/695 Decret aprovació liquidació definitiva execució subsidiària retirada sobreocupació mòdul fix 1 02/05/2019
RESAL2019/696 (D) XXI Marcha Popular de Canet de Mar 02/05/2019
RESAL2019/697 Resolució canvi de nom bar -el abuelo- 02/05/2019
RESAL2019/698 Decret Autorització Mostra d'Artesania 4 de maig 02/05/2019
RESAL2019/699 Decret liquidació telefon escola Turó del Drac periode juliol-des 2017 02/05/2019
RESAL2019/700 Decret aprovació factures fase O F2019_17 02/05/2019
RESAL2019/701 Devolució fiança Victoria Rodriguez 02/05/2019
RESAL2019/702 Resolució Atorgament  venda de globus 02/05/2019
RESAL2019/703 Decret canvi nom nínxol número 1421 02/05/2019
RESAL2019/704 Resolució Autorització Parada Informativa Canet i Tu 02/05/2019
RESAL2019/705 Decret - Acord Incoació 02_05 03/05/2019
RESAL2019/706 Resolució Alcaldía a la Gatzara 03/05/2019
RESAL2019/707 Resolució Alcaldía al Celler de les Nenes 03/05/2019
RESAL2019/708 Decret autorització CUP 4 de maig 03/05/2019
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Atès que en data 24 d’octubre de 2018 s’aprova per Junta de Govern Local el 
conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació de 
Comerciants Canet Centre, i l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el 
següent detall: 

 
Atès que en data 31 d’octubre es signa el corresponent conveni de col·laboració 
amb l’entitat Associació Comerciants Canet Centre i, segons allò previst en la 
clàusula cinquena, en el termini de 30 dies des de la data de signatura es tramita 
una bestreta per un import de 500,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
número 30 43100 48300 del pressupost ordinari per a l’any 2018, corresponent al 
50% de l’import de la subvenció atorgada. 
 
Vist que la concessió de la esmentada subvenció establia com a data límit per a la 
justificació el 31 de gener de 2019 la qual ha de contenir com a mínim el següent 
contingut: 

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 
subvencionats, sempre fets dins del període al que es 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 
identificador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el 
seu cas, de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. 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).  
* Identificació NIF del contractista. 
* 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’establer en l’apartat anterior, serà suficient la 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció 

Import 
atorgat 

Associació de Comerciants 
Canet Centre XXXXxxx Actuacions de promoció i 

dinamització 1.000,00 € 
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presentació de tiquets o vals en els casos següents:  
* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració. 
* Subministrament de begudes 
* comestibles.  
* Revelat de fotografies.  

- 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) La liquidació econòmica de l’activitat.  

f) 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.  

g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

 
Atès que l’entitat va presentar dins de termini, la documentació justificativa de la 
subvenció atorgada: 
 

Nom entitat NIF Projecte subvenció 
Data i número 
Registre 
d’entrada 

Associació de Comerciants 
Canet Centre XXXXxxx 

Actuacions de 
promoció i 
dinamització 

2019/776 de 31 
de gener de 
2019. 

 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de promoció econòmica de data 18 de 
febrer de 2019 i que consta a l’expedient. 
 
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.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’entitat Associació de Comerciants Canet Centre, 
corresponent a l’exercici 2018, mitjançant acord de Junta de Govern Local 24 
d’octubre de 2018. 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció Import 
atorgat 

Associació de comerciants 
Canet Centre 

XXXXxxx 

 
Actuacions de promoció 

i dinamització 1.000,00 € 
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SEGON.-  Reconèixer l’obligació per import de 500,00 € corresponents al 50% 
restant del total de la subvenció atorgada a favor de l’Associació de Comerciants 
Canet Centre amb càrrec a l’aplicació 30 43100 48300. 

TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 

QUART.- Comunicar el present acord als departaments de Promoció Econòmica, 
Intervenció i Tresoreria. 
 
2.4.2. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ 2019 - FIRA MODERNISTA 
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 
 

Atès que mitjançant Decret 108/2019 de l’Alcaldia, de 31 de gener de 2019, 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en 
l’àmbit de de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme. 

Atès que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB la resolució del procediment 
de concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019. 

Atès que la publicació del dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, es proposa l’adopció dels 
acords següents: 
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de promoció econòmica de data 2 de 
maig de 2019 i que consta a l’expedient. 

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, proposo l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Acceptar el següent ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”: 
 

Codi XBMQ Unitat  
prestadora Recurs / Actuació Import 

atorgat 
19/Y/269063 Servei Comerç 

Urbà 
Promoció, difusió, animació i millora 
de serveis a la Fira Mercat Modernista 

5.000,00 € 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2019. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona 
 
CINQUÉ.- Comunicar el present acord a les Àrees de Promoció Econòmica, 
Intervenció i Tresoreria. 
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2.4.3. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ 2019 - PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Fets: 

Atès que mitjançant Decret 108/2019 de l’Alcaldia, de 31 de gener de 2019, 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en 
l’àmbit de de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme. 

Atès que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB la resolució del procediment 
de concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019. 

Atès que la publicació del dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, es proposa l’adopció dels 
acords següents: 
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de promoció econòmica de data 2 de 
maig de 2019 i que consta a l’expedient. 

 
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 següent ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”: 
 

Codi XBMQ Unitat  
prestadora Recurs / Actuació Import 

atorgat 
19/Y/271912 Oficina Tècnica 

de Turisme 
Actuacions de promoció i difusió 12a 
edició Fira Mercat Modernista Canet 
de Mar 

1.000,00 €

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2019. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona 
 
CINQUÉ.- Comunicar el present acord a les Àrees de Promoció Econòmica, 
Intervenció i Tresoreria. 
 
2.4.4. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ 2019 - CONSUM 
 
Fets: 

Atès que mitjançant Decret 108/2019 de l’Alcaldia, de 31 de gener de 2019, 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en 
l’àmbit de de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme. 
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Atès que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB la resolució del procediment 
de concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019. 

Atès que la publicació del dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, es proposa l’adopció dels 
acords següents: 
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de promoció econòmica de data 2 de 
maig de 2019 i que consta a l’expedient. 

 
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 següent ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”: 
 

Codi XBMQ Unitat  
prestadora Recurs / Actuació Import 

atorgat 
19/Y/271267 Servei de Suport a les 

Polítiques de Consum 
Suport per l’Oficina 
d’Atenció al Consumidor 

7.500,00 € 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2019. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona 
 
CINQUÉ.- Comunicar el present acord a les Àrees de Promoció Econòmica, 
Intervenció i Tresoreria. 
 
2.4.5. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ 2019 - MERCAT MUNICIPAL 
 
Fets: 

Atès que mitjançant Decret 108/2019 de l’Alcaldia, de 31 de gener de 2019, 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en 
l’àmbit de de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme. 

Atès que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB la resolució del procediment 
de concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019. 

Atès que la publicació del dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, es proposa l’adopció dels 
acords següents: 
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Vist l’informe favorable emès per la tècnica de promoció econòmica de data 2 de 
maig de 2019 i que consta a l’expedient. 

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 següent ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”: 
 

Codi XBMQ Unitat  
prestadora Recurs / Actuació Import 

atorgat 
19/Y/269348 Oficina Mercats i 

Fires locals 
Mercats municipals: accions de 
foment - 2a edició campanya de 
promoció "El mercat t'ajuda a cuidar-
te" 

1.200,00 €

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2019. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona 
 
CINQUÉ.- Comunicar el present acord a les Àrees de Promoció Econòmica, 
Intervenció i Tresoreria. 
 
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. Cultura i Patrimoni 

 
3.1.1. ATORGAMENT PREMIS DE NARRATIVA 2019 
 
Fets: 
 
Atès que la junta de govern de 20 de març de 2019 va prendre l’acord de convocar 
la 6ena edició dels Premis de Narrativa de la Biblioteca P. Gual i Pujadas. 

Atès que el dia 15 d’abril es va celebrar la reunió deliberativa a la Biblioteca amb 
tots els membres del jurat, on la directora de la Biblioteca va fer de secretària i ha 
lliurat l’acta que consta en l’expedient 2765/2019 592.   
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Vist l’informe tècnic emès en data 25 d’abril de 2019, que informa favorablement la 
tramitació del pagament dels premis acordats segons els següent detall:  

- xxx amb DNI: XXXXxxx. Grup D: 100€  
- xxx amb DNI: XXXXxxx. Grup E: 150€  
- xxx amb DNI: XXXXxx. Grup F: 200€  

 
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.- Atorgar els Premis de Narrativa 2019 d’acord amb l’acta signada pel jurat 
amb el següent detall: 
Grup A: de 6 a 8 anys.  Títol: “100 espelmes no caben en un pastís” de la qual n’és 
autora: IRT. 

Grup B: de 9 a 11 anys. Títol:  “Florentina”, de la qual n’és autora: AGB. 

Grup C: de 12 a 14 anys. Títol: “Cent anys no són millors que tornar-te a veure”, de 
la qual n’és autor: DMR. 

Grup D: de 15 a 18 anys. Títol: “100 anys i un dia” de la qual n’és autora: JLV. 

Grup E: de 19 a 25 anys. Títol: “100 anys: història d’una dependència” de la qual 
n’és autora: LBM. 

Grup F: a partir de 26 anys. Titol: “Univers Amèlia” de la qual n’és autor: EBM. 

 
Segon.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de 450€ amb càrrec a la 
partida 31 33400 48500, a favor dels següents beneficiaris: 

- xxx amb DNI: XXXXxxxxGrup D: 100€  
- xxx amb DNI: XXXXxxx. Grup E: 150€  
- xxx amb DNI: XXXXxxxx. Grup F: 200€  

 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a intervenció i tresoreria.  
 
3.2. Secretaria 

 
3.2.1. APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
PER A LA UTILITZACIÓ DE LES BORSES DE TREBALL 
 
Fets: 
 
Atès que en el Consell d’Alcaldes celebrat en data 22 de desembre de 2015, es va 
presentar el projecte “BORSA COMARCAL DE PERSONAL”, en el marc del servei 
“Maresme Capacita”, motivat per la necessitat copsada en diversos ajuntaments de 
tenir una borsa de personal d’àmbit comarcal que pugui ajudar, en moments 
puntuals, a cobrir necessitats de personal no permanent a l’ens local, de forma àgil 
i complint la legalitat vigent. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme, a través del Servei “Maresme Capacita”, 
va realitzar una enquesta a tots els municipis de la comarca, per detectar la 
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necessitat de personal no permanent. Els perfils professionals més demanats pels 
ajuntaments han estat per ordre de més a menys demanda els següents: Treball 
social, Administratiu, Promoció Econòmica, Informàtica, Manteniment i Consergeria. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme elabora bases de selecció de personal no 
permanent, a les quals se li ha donat el tractament de comarcal, amb subjecció a la 
normativa vigent de personal, i respectant i garantint els principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit i capacitat; així com de publicitat de les convocatòries i de les 
seves bases, de transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres dels 
òrgans de selecció, independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació d’aquests, 
adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques que 
s’han de desenvolupar, i agilitat, sens perjudici de l’objectivitat, tots ells establerts 
per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP). 
 
Atès que en termes legals, el Consell Comarcal podrà exercir les funcions 
d’assistència i cooperació, tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, 
a l’empara d’allò previst a l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya.  
 
Atès que l’objectiu que es pretén és donar assistència a la part de selecció dels 
processos de contractació de personal no permanent als ajuntaments de la 
comarca.   
 
Atès que per la seva part, l’Ajuntament de Canet de Mar té la necessitat de 
contractar personal per cobrir llocs de treball de caràcter conjuntural, no 
estructural. 
 
Vista la memòria justificativa emesa en data 7 de maig de 2019 que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe jurídic, emès per la secretària accidental en data 9 de maig de 2019 
que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de 
Canet de Mar, que també consta  l’expedient. 
 
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 el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’ús i la gestió de les borses de personal 
d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. 
 
Segon.- Les despeses derivades de l’ús d’aquest conveni aniran  a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 13 24100 46501, segons la retenció de crèdit núm. 5654 
efectuada a tal efecte. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.  
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3.3. Medi Ambient 
 
3.3.1.  JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ADF VALLALTA DE L’ANY 2018 
 
FETS 

Vist el Conveni de col·laboració entre l’ADF Vallalta i l’Ajuntament de Canet de Mar 
per a les tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals per a l’any 2018, 
signat en data 3 d’octubre de 2018, que s’adjunta a l’expedient. 

Atès que l’Ajuntament va aprovar una subvenció nominativa a l’ADF Vallalta de 
1.000,00 € per a l’exercici 2018. 

Vista la documentació justificativa aportada per l’ADF Vallalta mitjançant instància, 
en data 25 de gener de 2019 i registre d’entrada 2019/600, que s’adjunta a 
l’expedient. 

Vist l’informe tècnic emès en data 1 d’abril de 2019 per la tècnica de Medi Ambient, 
que s’inclou en l’expedient. 

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.- Donar per correctament justificat l’import de 1.000,00 € corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’ADF Vallalta l’any 2018. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’ADF Vallalta, beneficiària de la subvenció 
nominativa atorgada. 
 
Tercer.- Comunicar als departaments de Serveis Econòmics i de Medi Ambient. 
 
3.4. Alcaldia 
 
3.4.1.APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2018, PRESENTADA PER L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE 
GENT GRAN DE CANET DE MAR  
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RELACIÓ DE FETS 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 4 de juliol de 2018 va aprovar la 
convocatòria 1/2018, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 
2018, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions 
a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la convocatòria ascendia a 12.000 
euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
de 27 de desembre de 2018, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes 
en la convocatòria 1/2018 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat Associació de 
Gent Gran de Canet de Mar i la bestreta ha estat la següent: 
 

ENTITAT PROJECTE IMPORT BESTRETA 

Associació de gent 
Gran de Canet de Mar 

Festa del soci 2018, 
activitats lúdiques 

1.033,11€ 516,56€ 

 
L’article 10è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 
 
«10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització 
del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2019. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la 
documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança» 
Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 
convocatòria 1/2018 pel que fa a l'entitat esmentada. 
 
Vist l'informe emès per l’informe de la coordinadora de l'àrea de Benestar Social, de 
data 18 de març de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“Núria Gibert Llobet, coordinadora d’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació a la justificació de subvencions a entitats en l’àmbit de 
benestar social, en règim de concurrència competitiva, que s’han presentat a la 
convocatòria 1/2018,  
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INFORMO 
 
Que la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2018 va aprovar la convocatòria 
1/2018, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2018, i va establir els crèdits 
pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció de les 
finalitats.  
 
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de desembre de 2018 
va prendre, entre d’altres, l’acord d’atorgar les subvencions d’aquesta convocatòria 
que, pel que fa a l’Àrea de Benestar Social, són les següents: 

 

 

a b c d e f g h i

Total puntuació Valor del punt quantitat atorgada

          

Nom Entitat 10 10 10 10 10 15 15 15 5

      
Associació de 
voluntaris i amics de 
l'Hospital Sant 
Jaume de Calella 10 5 7 8 10 10 10 10 2 72 39,74 2.860,93
Associació Gent 
Gran Canet de Mar 10 5 5 0 5 0 0 0 1 26 39,74 1.033,11
Fundació privada del 
Maresme pro 
persones amb 
disminució psíquica 10 8 8 8 10 5 15 15 2 81 39,74 3.218,54
Associació "Terra i 
Cel" 10 7 8 10 10 8 15 15 5 88 39,74 3.496,69
Associació d'Ajut 
Humanitari GEA XXI 10 8 8 0 5 0 0 0 4 35 39,74 1.390,73
 
Que l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, estableix a l’article 12è la forma de justificació per 
percebre les subvencions atorgades. 

 
Que l’entitat Associació Gent Gran de Canet de Mar ha presentat en el termini 
establert, la següent documentació: 

 
(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat adequada.(2) Memòria 
detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures originals de les despeses derivades de 
l’activitat.; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat amb indicació de l’import i 
procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la col·laboració de l’ajuntament de Canet de 
Mar. 

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per 
l’entitat 

ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN 
DE CANET 

xxxxxx 24/09/2018 DIA DEL SOCI SI SI SI SI SI SI

 
Presenten documentació 
justificativa juntament amb la 
sol·licitud al mes de setembre 2018 

 
  

NIF 
Data

Registre 
Entrada

Projecte 
sol·licitud 
subvenció  

1 2 3 4 5 6 Observacions 
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Un cop revisada tota la documentació s’ha observat que l’entitat Associació de Gent 
Gran de Canet han indicat al quadre de “import atorgat” corresponent a la fitxa 
7 l’import corresponent a la subvenció atorgada l’any 2017, donat que al moment 
de presentar la documentació al registre (setembre de 2018) desconeixien la 
quantitat que s’atorgaria al 2018. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es va atorgar i que ha 
estat justificada econòmicament  la subvenció següent: 
Entitat Projectes 
Associació de Gent Gran 
l'Esplai 

Festes any 2018- festa del soci, activitats lúdiques 
 

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe. 
 
PROPOSO:  
 
Que es  procedeixi al pagament restant corresponent a la subvenció atorgada, 
segons la valoració  de la justificació econòmica. 
 

Nom entitat Import 
2npagament 

Associació de Gent Gran l'Esplai 516,56€ 

 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
La Coordinadora de Serveis Socials 
Núria Gibert Llobet” 

 

Nom 
entitat 

NI
F 

Projecte 
sol·licitud 
subvenció 

Import 
atorga

t 

Import a 
justificar 

(cofinançament 
50%) 

import 
aportat 

per 
l'entitat

s 

Import 
justificat 

correctament 

Import 
definiti

u 

Import 
bestret

a 
(50%) 

import a 
revocar 

import a 
reintegrar 

Import 
2npagament 

Associació 
Gent Gran de 
Canet de Mar 

 

xxxxx Dia del Soci 1.033,1€ 2.066,22€ 2.119,89€ 2.119,89€ 1.033,11€ 516,5€    
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Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol. 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. 
del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 
subvenció ordinària de la convocatòria 1/2018 de l'àrea de Benestar Social 
atorgada per acord de Junta de Govern de 207 de desembre de 2018 a l'entitat: 
 
Associació de Gent Gran 
l'Esplai 

Festes any 2018- festa del 
soci, activitats lúdiques

Import justificat:  
2.119,89

 
Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de 516,55€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 40.23100.48200. 
 
Tercer.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la base 
11 de la convocatòria 1/2018, procedeixin al pagament de les quantitats pendent 
de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament justificada, 
segons el següent detall: 

 

Nom entitat 
Import 

2npagament
Associació de Gent Gran l'Esplai 516,55€

 
Quart.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció atorgada 
dins la convocatòria 1/2018. 
 
Cinquè.- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 
 
3.4.2. DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 
MES D'ABRIL DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del contingut dels Decrets d’Alcaldia 
emesos durant el mes d’abril de 2019. 
 
3.5. Serveis Econòmics 
 
3.5.1. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA 
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CONVOCATÒRIA 1/2018 DE L’ÀREA D’IGUALTAT, PRESENTADA PER 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ PRO LACTÀNCIA LACTAMAR. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 4 de juliol de 2018 va aprovar la 
convocatòria 1/2018, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 
2018, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions 
a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
En el cas del programa d’igualtat l’import de la convocatòria ascendia a 1.300,00 
euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
de 27 de desembre de 2018, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les 
subvencions previstes en la convocatòria 1/2018 i el pagament de la bestreta del 
50 per 100. 
 
Quant al programa d’igualtat, la subvenció atorgada a l’Associació Pro Lactància 
Lactamar i las bestreta fou la següent: 
 

Nom entitat Projecte sol·licitud 
subvenció NIF Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

Associació pro 
Lactancia Lactamar 

Activitats Regulars Xxxxx  576,00 288,00 
 
 
 
 

     
 
L’article 10è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 
 
“10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener 2019. 
 
10.2.-La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la 
documentació que estableix l’article 19 de l’Ordenança. 
 
Vista la documentació justificativa presentada pels beneficiaris de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 1/2018 pel que fa al programa d’Igualtat. 
 
Vist l'informe  favorable del tècnic auxiliar de Participació Ciutadana, emès en data 
13.03.2019 
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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.- Donar per correctament justificats els següents imports corresponents a 
subvencions ordinàries de la convocatòria 1/2018 del  programa de Concurrència 
competitiva de l’àrea d’Igualtat atorgades per acord de Junta de Govern de 27de 
desembre de 2018: 
Nom d’entitat Nif Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

Associació 
Prolàctància 
Lactamar  

XXXXxxx Activitats Regulars de 
Lactamar 

576,00€ 288,00€ 

 
SEGON.- Reconèixer l’obligació per import 288 € amb càrrec a  l’aplicació 15 92400 
48200. 
 
TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la base 
12 de la convocatòria 1/2018, procedeixin al pagament de les quantitats pendent 
de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament justificada, 
segons el següent detall: 

 
Nom d’entitat Nif Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

Liquidació 
a pagar 

Associació 
Prolàctància 
Lactamar 

XXXXxxx Activitats Regulars 
de Lactamar 

576,00€ 288,00€ 288,00€ 

 
QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions 
tributàries i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord, a l’entitat beneficiària de la subvenció 
atorgada dins la convocatòria 1/2018, programa d’Igualtat. 
 
SISÈ.- Comunicar als departaments d’Igualtat, Intervenció i Tresoreria. 
 
3.5.2. ASSUMPTE: ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER ALS RECURSOS 
“FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT DE LES DONES i LGTBI”, “FINANÇAMENT PER 
A L’ATENCIÓ PSICOLOGICA EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIES MASCLISTES”, 
“FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA”. 

Fets: 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 25 
d’abril de 2019,  va aprovar la concessió del fons de prestació “Finançament en 
l’àmbit de dones i LGTBI- Implementar el Pla d’Igualtat”, “Finançament per a 
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l’atenció psicològica a dones i fills/filles en situació de violències masclistes” i 
“Finançament en l’àmbit de la Participació Ciutadana – Impuls a la Participació 
Ciutadana”, que promou la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació 
de Barcelona, en el marc de Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”.  
 
El recursos econòmics “Finançament en l’àmbit de dones i LGTBI- Implementar el 
Pla d’Igualtat”, “Finançament per a l’atenció psicològica a dones i fills/filles en 
situació de violències masclistes” i “Finançament en l’àmbit de la Participació 
Ciutadana – Impuls a la Participació Ciutadana”, està destinat a tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona. Les quantitats atorgades a l’Ajuntament 
de Canet de Mar són de  6.073,17 €. (Codi 19/Y/272028), 6.467,62 € (Codi 
19/Y/272226) i 4.590,00€. (Codi 19/Y/272481) 
 
Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució comprés 
entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.  
 
Pel present, s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Acceptar els recursos econòmics “Finançament en l’àmbit de dones i 
LGTBI- Implementar el Pla d’Igualtat”, “Finançament per a l’atenció psicològica a 
dones i fills/filles en situació de violències masclistes” i “Finançament en l’àmbit de 
la Participació Ciutadana – Impuls a la Participació Ciutadana”, està destinat a tots 
els ajuntaments de la província de Barcelona. Les quantitats atorgades a 
l’Ajuntament de Canet de Mar són de  6.073,17 €. (Codi 19/Y/272028), 6.467,62 € 
(Codi 19/Y/272226) i 4.590,00€. (Codi 19/Y/272481) 
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
TERCER.- Comunicar la recepció de l’ajut Secretaria, a la Intervenció i Tresoreria 
Municipals. 
 
3.5.3. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR DE 
L’EXERCICI 2018. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 13 de febrer de 2018, es va 
aprovar definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2018,  en el qual s’hi 
recullen les subvencions directes en la modalitat de nominatives. 

En data 7 de novembre de 2018, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni de 
col·laboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació Colla de 
Diables de Canet de Mar, i l’atorgament de la subvenció nominativa amb el següent 
detall: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud Import 
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La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 
justificació el 31 de gener de 2019 el qual ha de contenir com a mínim el següent 
contingut: 
 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 

subvencionats, sempre fets dins del període al que es 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 
identificador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en 
el seu cas, de la data de pagament. 

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

- 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.  

subvenció  atorgat 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE 
DIABLES DE 
CANET DE 
MAR 

 

XXXXx 

 

 

DESPESES DE MUNTATGE I 
REALITZACIÓ DELS 
CORREFOCS, ASSEGURANCES I 
FORMACIÓ.  

6.500,00 € 
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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 les 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) 
 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Data i Núm. de 
Registre 
Entrada 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE DIABLES 
DE CANET DE MAR  

XXXXxxx 

  

DESPESES DE MUNTATGE I 
REALITZACIÓ DELS 
CORREFOCS, 
ASSEGURANCES I 
FORMACIÓ. 

626/2019 de 28 
de gener de 2019 

 
Vist l’informe emès pel tècnic de festes de data 20 de març de 2019.  
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. 
del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Pel present, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’entitat Associació Colla de Diables de Canet de 
Mar, corresponent  a l’exercici 2018, mitjançant acord de Junta de Govern Local 7 de 
novembre de 2018. 
 

 

SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat, i comunicar als departaments de 
Festes, Intervenció i Tresoreria. 
 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE 
DIABLES DE 
CANET DE MAR 

XXXXxxx 

 

DESPESES DE MUNTATGE I 
REALITZACIÓ DELS 
CORREFOCS, ASSEGURANCES 
I FORMACIÓ. 

6.500,00 €  
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3.5.4. ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2019 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER “BANC DE RECURSOS PER A LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA – TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ” 

Fets: 

La Presidència delegada de l’àrea d’Atenció a les persones de la Diputació de 
Barcelona, en data 24 d’abril de 2019, ha dictat un decret 8ref.reg.5042/2019: 
“Concedir recursos materials per a la realització de les actuacions, codi XGL... Banc 
de recursos per a la participació ciutadana: Tallers de sensibilització (Marc legal, 
Gestió interna i Comunicació 2.0), en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, i aprovar i adjudicar el contracte basat en la concessió 
(exp.2019/0001064). 
 
El recurs material “Banc de recursos per a la participació ciutadana”- Formació per 
a les entitats, està destinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelona. El 
recurs ha estat atorgat amb el codi 19/Y/272642. 
 
L’actuació objecte de fons de prestació té un període d’execució comprés entre l’16 
de setembre de 2019 i fins el 15 de desembre 2020.  
 
Per tot l’exposat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el recurs material “Banc de recursos per a la participació 
ciutadana”- Formació per a les entitats, està destinat a tots els ajuntaments de la 
província de Barcelona. El recurs  atorgat a l’ajuntament de Canet de Mar amb el 
codi 19/Y/272642. 
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
TERCER.- Comunicar la recepció de l’ajut a la Secretaria, a la Intervenció i 
Tresoreria Municipals. 
 
3.5.5. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2018 DE L’ÀREA D’IGUALTAT, PRESENTADA PER 
L’ENTITAT  MARES  MALABARISTES ASSOCIACIÓ CULTURAL 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 4 de juliol de 2018 va aprovar la 
convocatòria 1/2018, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 
2018, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions 
a atorgar, en funció de les finalitats. 
En el cas del programa d’igualtat l’import de la convocatòria ascendia a 1.300,00 
euros. 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
de 27 de desembre de 2018, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les 
subvencions previstes en la convocatòria 1/2018 i el pagament de la bestreta del 
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50 per 100. 
Quant al programa d’igualtat, la subvenció atorgada a Mares Malabaristes 
Associació Cultural i la bestreta fou la següent: 
 

Nom entitat Projecte sol·licitud 
subvenció NIF Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

Mares Malabaristes 
Associació Cultural 

Xarxa de Dones XXXXxxx 724,00 362,00 
 
 
 

     
 
L’article 10è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 
 
“10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener 2019. 
 
10.2.-La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la 
documentació que estableix l’article 19 de l’Ordenança. 
 
Vista la documentació justificativa presentada pels beneficiaris de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 1/2018 pel que fa al programa d’Igualtat. 
 
Vist l'informe  favorable del tècnic auxiliar de Participació Ciutadana, de 2019, emès 
en data 13.03.2019 
 
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.- Donar per correctament justificats els següents imports corresponents a 
subvencions ordinàries de la convocatòria 1/2018 del  programa de Concurrència 
competitiva de l’àrea d’Igualtat atorgades per acord de Junta de Govern de 27 de 
desembre de 2018: 
 
Nom d’entitat Nif Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

Mares Malabaristes 
Associació Cultural 

XXXXxxx Xarxa de Dones 724,00 362,00 
 

 
SEGON.- Reconèixer l’obligació per import 362,00€ amb càrrec a  l’aplicació 15 
92400 48200. 
 
TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la base 
12 de la convocatòria 1/2018, procedeixin al pagament de les quantitats pendent 
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de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament justificada, 
segons el següent detall: 

 
Nom d’entitat Nif Projecte Import 

atorgat 
Bestreta 
pagada 

Liquidació 
a pagar 

Mares 
Malabaristes 
Associació Cultural

XXXXxxx Xarxa de Dones 724,00 362,00 
 

362,00 
 

 
QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions 
tributàries i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social. 
CINQUÈ.- Notificar el present acord, a l’entitat beneficiària de la subvenció 
atorgada dins la convocatòria 1/2018, programa d’Igualtat. 
SISÈ.- Comunicar als departaments d’Igualtat, Intervenció i Tresoreria. 
 
3.6. Acció Social i ciutadania 
 
3.6.1. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2018, PRESENTADA PER L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS I AMICS DE L’HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA (AVAH), 
DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. 
 
Fets: 
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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 4 de juliol de 2018 va aprovar la 
convocatòria 1/2018, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 
2018, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions 
a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la convocatòria ascendia a 12,000 
euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
de 27 de desembre de 2018, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes 
en la convocatòria 1/2018 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat Associació de 
Gent Gran de Canet de Mar i la bestreta ha estat la següent: 
 

ENTITAT PROJECTE IMPORT BESTRETA 

Associació de Voluntaris i 
Amics de l’Hospital Sant Jaume 

de Calella (AVAH) 

Servei de suport Immediat a domicili 2.860,30€ 1.430,15€ 

 
L’article 10è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 
 
«10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització 
del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2019. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la 
documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança» 
Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 
convocatòria 1/2018 pel que fa a l'entitat esmentada. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 15/03/2019 que es transcriu a continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2243/2019 379   
Assumpte: Justificació subvencions ordinàries convocatòria 1/2018. 

 
INFORME TÈCNIC 

 
FETS 
 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
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JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL, CONVOCATÒRIA 
1/2018 
 
Núria Gibert Llobet, coordinadora d’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació a la justificació de subvencions a entitats en l’àmbit de 
benestar social, en règim de concurrència competitiva, que s’han presentat a la 
convocatòria 1/2018,  
 

INFORMO 
 
Que la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2018 va aprovar la convocatòria 
1/2018, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2018, i va establir els crèdits 
pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció de les 
finalitats.  
 
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de desembre de 2018 
va prendre, entre d’altres, l’acord d’atorgar les subvencions d’aquesta convocatòria 
que, pel que fa a l’Àrea de Benestar Social, són les següents: 
 

 

a b c d e f g h i

Total 
puntuació 

Valor 
del 

punt 
quantitat 
atorgada

    

Nom Entitat 10 10 10 10 10 15 15 15 5

     
Associació de voluntaris i amics de 
l'Hospital Sant Jaume de Calella 
(AVAH) 10 5 7 8 10 10 10 10 2 72 39,74 2.860,93
Associació Gent Gran Canet de Mar 10 5 5 0 5 0 0 0 1 26 39,74 1.033,11
Fundació privada del Maresme pro 
persones amb disminució psíquica 10 8 8 8 10 5 15 15 2 81 39,74 3.218,54
Associació "Terra i Cel" 10 7 8 10 10 8 15 15 5 88 39,74 3.496,69
Associació d'Ajut Humanitari GEA 
XXI 10 8 8 0 5 0 0 0 4 35 39,74 1.390,73

 
Que l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, estableix a l’article 12è la forma de justificació per 
percebre les subvencions atorgades. 
 
Que l’entitat Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital Sant Jaume de Calella ha 
presentat en el termini establert, la següent documentació: 
 

(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat adequada. (2) 
Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures originals de les 
despeses derivades de l’activitat.; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat 
amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la 
col·laboració de l’ajuntament de Canet 

 

 
  

NIF 
Data 

Registre 
Entrada 

Projecte 
sol·licitud 
subvenció  

1 2 3 4 5 6 Observacions

AVAH xxxxxx 24/01/2019 
SERVEI DE SUPORT 
IMMEDIAT A 
DOMICILI 

SI SI SI SI SI SI  
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Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per 
l’entitat 
 
 

CONCLUSIONS: 
 
Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar i que han 
estat  justificades econòmicament  la subvenció següent: 
 

 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe. 
I en conseqüència,  
 
PROPOSO:  
 
Que es  procedeixi al pagament restant de les subvencions atorgades, segons la 
valoració  de la justificació econòmica. 

 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
Núria Gibert Llobet 
Coordinadora de Serveis Socials” 
 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol. 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. 
del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 

Nom 
entitat 

NIF Projecte 
sol·licitud 
subvenci
ó 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 
(cofinanç

ament 
50%)

import 
aportat 

per 
l’entitat 

Import 
justificat 
correcta

ment 

Import 
definiti

u 

Import 
bestret

a 
(50%) 

impo
rt a 
revo
car 

import 
a 

reintegr
ar 

Import 
2npagam

ent 

AVAH xxxxx Servei de 
suport 

immediat 
a domicili 

2.860,30
€ 

5.803,30€ 17.000€ 5.803,30€ 2.860,3€ 1.430,15
€ 

   

Entitat Projectes 

AVAH 

Servei de suport immediat a domicili per persones en situació de final de vida 

Nom entitat Import 2npagament

Associació de voluntaris i amics de l'Hospital Sant Jaume de Calella 1.430,15€
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procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’acorda per 
unanimitat 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 
subvenció ordinària de la convocatòria 1/2018 de l'àrea de Benestar Social 
atorgada per acord de Junta de Govern de 207 de desembre de 2018 a l'entitat: 
 
 
Associació de 
Voluntaris i Amics 
de l’Hospital de 
Calella (AVAH) 

Servei de Suport 
Immediat a Domicili 

Import justificat 2.860,30€ 

 
SEGON.- Reconèixer l’obligació de pagament de 1.430,15€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 40.23100.48200 en concepte de segona bestreta. 
 
TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la 
base 11 de la convocatòria 1/2018, procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament 
justificada, segons el següent detall: 
 
Nom entitat Import 2npagament

Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital Sant Jaume de Calella (AVAH) 1.430,15€

 
QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions 
tributàries i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció 
atorgada dins la convocatòria 1/2018. 
 
SISÈ- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 
 
 
3.6.2. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2018, PRESENTADA PER L'ENTITAT FUNDACIÓ 
PRIVADA DEL MARESME, DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
 
FETS: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 4 de juliol de 2018 va aprovar la 
convocatòria 1/2018, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 
2018, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions 
a atorgar, en funció de les finalitats. 
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En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la convocatòria ascendia a 12,000 
euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
de 27 de desembre de 2018, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes 
en la convocatòria 1/2018 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat Fundació Privada 
del Maresme i la bestreta ha estat la següent: 
 

ENTITAT PROJECTE IMPORT BESTRETA 

Fundació Privada del Maresme Servei d’Acollida i orientació 2018 3.218,54€ 1609,27€ 

 
L’article 10è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 
 
«10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització 
del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2019. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la 
documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança» 
Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 
convocatòria 1/2018 pel que fa a l'entitat esmentada. 
 
Vist l'informe emès per l’informe de la coordinadora de l'àrea de Benestar Social, de 
data 18 de març de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2243/2019 380   
Assumpte: Justificació subvenció ordinària 1/2018. Fundació Privada del Maresme 
Pro Persones amb disminució psíquica. 
 

 
INFORME TÈCNIC 

 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL, CONVOCATÒRIA 
1/2018 
 
Núria Gibert Llobet, coordinadora d’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació a la justificació de subvencions a entitats en l’àmbit de 
benestar social, en règim de concurrència competitiva, que s’han presentat a la 
convocatòria 1/2018,  
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INFORMO 
 
Que la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2018 va aprovar la convocatòria 
1/2018, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 

l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2018, i va establir els crèdits 

pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció de les 
finalitats.  
 
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de desembre de 2018 
va prendre, entre d’altres, l’acord d’atorgar les subvencions d’aquesta convocatòria 
que, pel que fa a l’Àrea de Benestar Social, són les següents: 
 
 

 

a b c d e f g h i

Total 
puntuació 

Valor 
del 

punt 
quantitat 
atorgada

    

Nom Entitat 10 10 10 10 10 15 15 15 5

      
Associació de voluntaris i amics 
de l'Hospital Sant Jaume de 
Calella 10 5 7 8 10 10 10 10 2 72 39,74 2.860,93
Associació Gent Gran Canet de 
Mar 10 5 5 0 5 0 0 0 1 26 39,74 1.033,11
Fundació Privada del Maresme 
pro persones amb disminució 
psíquica 10 8 8 8 10 5 15 15 2 81 39,74 3.218,54
Associació "Terra i Cel" 10 7 8 10 10 8 15 15 5 88 39,74 3.496,69
Associació d'Ajut Humanitari GEA 
XXI 10 8 8 0 5 0 0 0 4 35 39,74 1.390,73

 
 
Que l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, estableix a l’article 12è la forma de justificació per 
percebre les subvencions atorgades. 

 
Que l’entitat Fundació Privada del Maresme ha presentat en el termini establert, la 
següent documentació: 
 
 

(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat adequada.(2) 
Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures originals de les 
despeses derivades de l’activitat.; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat 
amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la 
col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. 

 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
DEL 
MARESME 

XXXXxx 24/01/20
19 

SERVEI 
D’ACOLLIDA I 
ORIENTACIÓ 
2018 

SI SI SI SI SI SI  

 
  

NIF 
Data 

Registre 
Entrada 

Projecte 
sol·licitud 
subvenció  

1 2 3 4 5 6 Observacions 
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Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per 
l’entitat Fundació Privada del Maresme 

 

 

 
CONCLUSIONS: 
 
Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es van atorgar i que han 
estat  justificades econòmicament  les subvencions següents: 
 

Fundació Privada del Maresme Servei d’acollida i orientació per persones amb discapacitat intel·lectual 

 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe i en conseqüència, 
 
PROPOSO 
 
Que es  procedeixi al pagament restant de la subvenció atorgada, segons la 
valoració  de la justificació econòmica presentada 
 

Nom entitat Import 2npagament 

Fundació Privada del Maresme 1.608,50€ 

 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
La Coordinadora de Serveis Socials 
Núria Gibert Llobet” 
 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol. 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. 
del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’acorda per 
unanimitat: 
 

Nom entitat NIF Projecte 
sol·licitud 
subvenció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 

(cofinançament 
50%) 

import 
aportat 

per 
l'entitats 

Import 
justificat 

correctament 

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 

(50%) 

import 
a 

revocar 

import a 
reintegrar 

Import 
2npagament 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 

DEL 
MARESME 

XXXXxxx Servei 
d’acollida 

o 
orientació 

2018 

3.218,54€ 6.437,08€ 6.500€ 6.500€ 3.218,54€ 1.609,27€    
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PRIMER.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 
subvenció ordinària de la convocatòria 1/2018 de l'àrea de Benestar Social 
atorgada per acord de Junta de Govern de 207 de desembre de 2018 a l'entitat: 
 
Fundació Privada del 
Maresme 

Servei d’Acollida i Orientació 2018 Import justificat: 6.500€ 

 
SEGON.- Reconèixer l’obligació de pagament de 1.609,27€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 40.23100.48200. 
  
TERCER. - Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la 
base 11 de la convocatòria 1/2018, procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament 
justificada, segons el següent detall: 

 

Nom entitat 
Import 

2npagament 
Fundació Privada del Maresme 1.609,27€ 

 
QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions 
tributàries i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció 
atorgada dins la convocatòria 1/2018. 
 
SISÈ- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 
 
3.6.3. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2018, PRESENTADA PER L'ENTITAT ASSOCIACIÓ 
D’AJUT HUMANITARI GEAXXI, DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 4 de juliol de 2018 va aprovar la 
convocatòria 1/2018, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 
2018, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions 
a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la convocatòria ascendia a 12,000 
euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst en 
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l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
de 27 de desembre de 2018, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes 
en la convocatòria 1/2018 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat Associació d’Ajut 
Humanitari GEAXXI i la bestreta ha estat la següent: 
 

ENTITAT PROJECTE IMPORT BESTRETA 

Associació d’Ajut Humanitari 
GEAXXI 

Festa Solidària Vineafelindi 1.390,73€ 695,36€ 

 
L’article 10è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 
 
«10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització 
del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2019. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la 
documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança» 
Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 
convocatòria 1/2018 pel que fa a l'entitat esmentada. 
 
Vist l'informe emès per l’informe de la coordinadora de l'àrea de Benestar Social, de 
data 18 de març de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2242/2019 252   
Assumpte: Justificació subvencions ordinàries convocatòria 1/2018- GEA XXI 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL, CONVOCATÒRIA 
1/2018 
 
Núria Gibert Llobet, coordinadora d’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació a la justificació de subvencions a entitats en l’àmbit de 
benestar social, en règim de concurrència competitiva, que s’han presentat a la 
convocatòria 1/2018,  
 
INFORMO 
 
Que la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2018 va aprovar la convocatòria 
1/2018, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2018, i va establir els crèdits 
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pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció de les 
finalitats.  
 
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de desembre de 2018 
va prendre, entre d’altres, l’acord d’atorgar les subvencions d’aquesta convocatòria 
que, pel que fa a l’Àrea de Benestar Social, són les següents: 
 
 

 
Que l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, estableix a l’article 12è la forma de justificació per 
percebre les subvencions atorgades. 

 
Que l’entitat Associació d’ajut humanitari GEA XXI ha presentat en el termini 
establert, la següent documentació: 
 

(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat adequada.(2) 
Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures originals de les 
despeses derivades de l’activitat.; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat 
amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la 
col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. 

 

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per 
l’entitat: 

  

 

 

 

a b c d e f g h i

Total 
puntuació 

Valor 
del 

punt 
quantitat 
atorgada

    

Nom Entitat 10 10 10 10 10 15 15 15 5

     
Associació de voluntaris i amics de 
l'Hospital Sant Jaume de Calella 10 5 7 8 10 10 10 10 2 72 39,74 2.860,93
Associació Gent Gran Canet de Mar 10 5 5 0 5 0 0 0 1 26 39,74 1.033,11
Fundació privada del Maresme pro 
persones amb disminució psíquica 10 8 8 8 10 5 15 15 2 81 39,74 3.218,54
Associació "Terra i Cel" 10 7 8 10 10 8 15 15 5 88 39,74 3.496,69
Associació d'Ajut Humanitari GEA 
XXI 10 8 8 0 5 0 0 0 4 35 39,74 1.390,73

 
  

NIF 
Data 

Registre 
Entrada 

Projecte sol·licitud 
subvenció  

1 2 3 4 5 6 Observacions
ASSOCIACIÓ 
D’AJUT 
HUMANITARI 
GEA XXI 

XXXXxxxx 10/09/2018 VINAFELINDI SI SI SI SI SI SI  

Nom entitat NIF Projecte 
sol·licitud 
subvenció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 

(cofinançament 
50%) 

import 
aportat 

per 
l'entitats 

Import 
justificat 

correctament 

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 

(50%) 

import 
a 

revocar 

import a 
reintegrar 

Import 
2npagament 

Associació 
d’ajut 

humanitari 
Gea XXI 

 

Xxxx 
 

Vinafelindi 1.390,73€ 3.087,60€ 3.087,60 3.087.6€ 1.390.73€ 695,3€    



 

38 
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 

 
S’ha observat que l’entitat Associació d’ajut humanitari Gea XXI ha indicat al 
quadre de “import atorgat” corresponent a la fitxa 7 l’import corresponent a la 
subvenció de l’any 2017, donat que al moment de presentar la documentació al 
registre (setembre de 2018) desconeixien la quantitat que s’atorgaria al 2018. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es va atorgar i que ha 
estat  justificada econòmicament  la subvenció següent: 
 

Associació d'ajut humanitari GEA XXI 
Festa solidària Vinafelindi 

 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe, i en conseqüència 
 
PROPOSO:  
 
Que es  procedeixi al pagament restant de la subvenció atorgada, segons la 
valoració  de la justificació econòmica. 
 

Nom entitat Import 2npagament 

Associació d'ajut humanitari GEA XXI 695,37€ 

 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
La Coordinadora de Serveis Socials 
Núria Gibert Llobet” 

 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol. 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. 
del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 
subvenció ordinària de la convocatòria 1/2018 de l'àrea de Benestar Social 
atorgada per acord de Junta de Govern de 207 de desembre de 2018 a l'entitat 
 
Associació d’Ajut 
Humanitari GEAXXI 

Festa Solidària Vinafelindi Import justificat: 1.390,73€ 
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SEGON.- Reconèixer l’obligació de pagament de 695,37€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 402310048200 en concepte de segona bestreta. 

  
TERCER. - Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la 
base 11 de la convocatòria 1/2018, procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament 
justificada, segons el següent detall: 
 
Nom entitat Import 2npagament
Associació d’ajut Humanitari GEAXXI 695,37€

 
QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions 
tributàries i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció 
atorgada dins la convocatòria 1/2018. 
 
SISÈ- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 
 
3.6.4. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2018, PRESENTADA PER L'ENTITAT ASSOCIACIÓ TERRA 
I CEL, DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 4 de juliol de 2018 va aprovar la 
convocatòria 1/2018, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 
2018, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les subvencions 
a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
En el cas de l'àrea de Benestar Social l’import de la convocatòria ascendia a 12.000 
euros. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst en 
l’ordenança general de subvencions, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
de 27 de desembre de 2018, va aprovar l’atorgament de les subvencions previstes 
en la convocatòria 1/2018 i el pagament de la bestreta del 50 per 100. 
 
Quant a l'Àrea de Benestar social, la subvenció atorgada a l'entitat Associació Terra 
i Cel i la bestreta ha estat la següent: 
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ENTITAT PROJECTE IMPORT BESTRETA 

Associació Terra i Cel Casal d’Estiu per persones 
pluridiscapacitades 2018 

3.496€ 1.748€ 

 
L’article 10è de la convocatòria regulava la justificació de les subvencions en els 
següents termes: 
 
«10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització 
del 
projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2019. 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la 
documentació 
que estableix l’article 19 de l’Ordenança» 
Vista la documentació justificativa presentada de la subvenció atorgada en la 
convocatòria 1/2018 pel que fa a l'entitat esmentada. 
Vist l'informe emès per l’informe de la coordinadora de l'àrea de Benestar Social, de 
data 18 de març de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2243/2019 392   
Assumpte: Sol·licitud subvencions ordinàries convocatòria 1/2018. Associació Terra 
i Cel 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL, CONVOCATÒRIA 
1/2018 
 
Núria Gibert Llobet, coordinadora d’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació a la justificació de subvencions a entitats en l’àmbit de 
benestar social, en règim de concurrència competitiva, que s’han presentat a la 
convocatòria 1/2018,  
 
INFORMO 
 
Que la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2018 va aprovar la convocatòria 
1/2018, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2018, i va establir els crèdits 
pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, en funció de les 
finalitats.  
 
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de desembre de 2018 
va prendre, entre d’altres, l’acord d’atorgar les subvencions d’aquesta convocatòria 
que, pel que fa a l’Àrea de Benestar Social, són les següents: 
 

 a b c d e f g h i Total Valor quantitat 
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    puntuació del 
punt 

atorgada

Nom Entitat 10 10 10 10 10 15 15 15 5

     
Associació de voluntaris i amics de 
l'Hospital Sant Jaume de Calella 10 5 7 8 10 10 10 10 2 72 39,74 2.860,93
Associació Gent Gran Canet de Mar 10 5 5 0 5 0 0 0 1 26 39,74 1.033,11
Fundació privada del Maresme pro 
persones amb disminució psíquica 10 8 8 8 10 5 15 15 2 81 39,74 3.218,54
Associació "Terra i Cel" 10 7 8 10 10 8 15 15 5 88 39,74 3.496,69
Associació d'Ajut Humanitari GEA 
XXI 10 8 8 0 5 0 0 0 4 35 39,74 1.390,73

 
Que l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, estableix a l’article 12è la forma de justificació per 
percebre les subvencions atorgades. 

 
Que l’entitat Associació Terra i Cel ha presentat en el termini establert, la següent 
documentació: 

 
(1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat adequada.(2) 

Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures originals de les 
despeses derivades de l’activitat.; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat 
amb indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la 
col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. 

Que una vegada estudiada i verificada la justificació econòmica presentada per 
l’entitat Associació Terra i Cel 

 

 

 
Considero acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es va atorgar i que ha 
estat  justificada econòmicament  la subvenció següent: 
 
Associació Terra i Cel Casal d’estiu persones amb diversitat funcional 

 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe, i en conseqüència 
 
PROPOSO:  
 

 
  

NIF 
Data 

Registre 
Entrada 

Projecte sol·licitud 
subvenció  

1 2 3 4 5 6 Observacions 

Associació 
Terra i Cel XXXXxxx 21/09/2018 

CASAL D’ESTIU PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT GREU I 
SEVERA 

SI SI SI SI SI SI  

Nom entitat NIF Projecte 
sol·licitud 
subvenció 

Import 
atorgat 

Import a 
justificar 

(cofinançament 
50%) 

import 
aportat 

per 
l'entitats 

Import 
justificat 

correctament 

Import 
definitiu 

Import 
bestreta 

(50%) 

import 
a 

revocar 

import a 
reintegrar 

Import 
2npagament 

Associació Terra i 
Cel 

XXXXxxxx Casal d’estiu 
per a 

persones 
amb 

discapacitat 
greu i 
severa 

3.496€ 6.992€ 23.419,8€ 15.787,05€ 3.496€ 1.748€    
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Que es  procedeixi al pagament restant de la subvenció atorgades, segons la 
valoració  de la justificació econòmica. 
 

Nom entitat Import 2npagament 

Associació Terra i Cel 1.748€ 

 
Núria Gibert Llobet 
Coordinadora de Serveis Socials” 
 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol. 
 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. 
del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la 
subvenció ordinària de la convocatòria 1/2018 de l'àrea de Benestar Social atorgada 
per acord de Junta de Govern de 207 de desembre de 2018 a l'entitat: 
 
Associació Terra i Cel Casal d’estiu per a persones amb 

pluridiscapacitat 2018 
Import justificat: 15.787,05€ 

 
SEGON.- Reconèixer l’obligació de pagament de 1.748€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 40.23100.48200. 
  
TERCER. - Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la 
base 11 de la convocatòria 1/2018, procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament 
justificada, segons el següent detall: 

 
Nom entitat Import 2

n
pagament 

Associació Terra i Cel 1.748€ 

 
QUART.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la 
subvenció al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions 
tributàries i fiscals, amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària de la subvenció 
atorgada dins la convocatòria 1/2018. 
 
SISÈ- Comunicar als departaments de Benestar Social, Intervenció i Tresoreria. 
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3.7. Urbanisme 
 

3.7.1. INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT SIMPLIFICAT ABREUJAT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA SEGONA FASES DE LES OBRES D'ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR DEL CEIP MISERICÒRDIA 
 
Fets: 
 
L’arquitecta municipal, en data 10 d’abril de 2019, redacta una memòria en la qual 
fa constar que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb 
data 20 de juny de 2018 i registre d’entrada núm. 4185, aporta una còpia en paper 
i un CD del “Projecte bàsic i executiu per la supressió de barreres arquitectòniques 
a l’escola Misericòrdia de Canet de Mar”, projecte que va ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 29 de novembre de 2018 i es va 
exposar al públic durant el període corresponent. L’anunci d’aprovació definitiva del 
projecte es va publicar al BOPB, del dia 6 de febrer de 2019, i al DOGC, del dia 11 
de febrer de 2019. 
 
Segons es fa constar a la mateixa memòria, el projecte està desglossat en dues 
fases d’actuació. La primera fase va ser executada durant el darrer trimestre de 
l’any 2018 pel Departament d’Ensenyament. La segona fase queda perfectament 
delimitada al projecte aprovat i dona resposta a les necessitats exposades. 
 
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 reforma de tots els espais exteriors i 
d’accés al CEIP Misericòrdia de Canet de Mar, per tal d’adaptar-los a la normativa 
vigent i amb la finalitat de dignificar aquests espais deteriorats pel pas del temps. 
 
Actualment no es disposa dels mitjans humans ni materials necessaris per executar 
de forma directa aquesta obra, per la qual cosa es imprescindible procedir a la seva 
contractació externa. 
 
L’arquitecta municipal, en data 11 d’abril de 2019, 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 la segona fase de les obres per a la supressió de 
barreres arquitectòniques a l’escola Misericòrdia de Canet de Mar.  
 
L’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el 
pressupost base de licitació és de 50.770,91 €, 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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Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars reguladores del procediment simplificat abreujat per a la contractació de 
la segona fase de les obres per la supressió de barreres arquitectòniques a l’escola 
Misericòrdia 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.- Incoar expedient, mitjançant procediment simplificat abreujat, tramitació 
ordinària, per a la contractació de l’execució de la segona fase de les obres per la 
supressió de barreres arquitectòniques a l’escola Misericòrdia de Canet de Mar, 
essent el pressupost base de licitació del present contracte de 50.770,91 euros, IVA 
exclòs, el qual puja la quantitat de 10.661,89 euros. 
 
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 10 dies per presentar les proposicions, comptats des 
de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació. 
 
Cinquè.- Autoritzar la despesa de 61.432,80 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 51 32320 63201 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. 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DE LA 
SEGONA FASE DE LES OBRES PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES A L’ACCÉS DE L’ESCOLA MISERICÒRDIA DE CANET DE 
MAR.  
 
1) DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE   
  
a) El present contracte té per objecte la realització de les obres definides com a 
“fase 2” al projecte aprovat per a la “Supressió de barreres arquitectòniques a 
l’escola Misericòrdia de Canet de Mar”. 
 
Atès la tipologia dels treballs d’obra a realitzar i la coordinació necessària per a les 
diferents feines, no és possible dividir aquesta contractació en lots diferenciats. 
 
b) L’execució de l’obra s’efectuarà d’acord amb els requeriments normatius, les 
millors tècniques disponibles, així com els requeriments i condicions que s’estipulin 
en el present plec de clàusules i el projecte executiu aprovat, per tal de garantir 
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una bona construcció de les seves parts, assegurant el seu correcte funcionament, 
continu, eficaç i en òptimes condicions de seguretat i fiabilitat. 
 
c) El codi CPV que identifica les obres objecte de contractació és el següent: 
 
45200000-9 “Trabajos generales de construcción de inmuebles y obres de 
ingeniería civil”  
 
2) NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE  
  
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments 
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.  
  
3) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ   
  
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 
61.432,80 euros, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 10.661,89 euros.  
  
L’import sobre l’Impost sobre el Valor Afegit haurà de constar com a partida 
independent.    
  
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, 
no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a l’art. 100 i concordants LCSP.   
  
4) EXISTÈNCIA DE CRÈDIT  
  
La despesa derivada d’aquesta contractació de 61.432,80 euros, IVA inclòs, es farà 
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51 32320 63201 del vigent 
pressupost municipal.  
 
5) DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES   
 
El termini màxim d’execució de les obres serà de 2 MESOS, a comptar des del dia 
en què es signi l’acta de comprovació del replanteig de l’obra, sempre i quan s’hagi 
aprovat el pla de Seguretat i Salut. Es preveu la seva execució dins el període 
comprès entre el 25 de juny i el 30 d’agost, per tal d’evitar entorpir l’activitat 
lectiva del centre.  
  
Es concedirà pròrroga d’aquest termini si apareixen incidències en l’execució de 
l’obra no imputables al contractista i prèviament informades favorablement pels 
tècnics municipals.  
  
Tot allò relatiu a exigències de drets i compliment d’obligacions, incidències i 
modificacions contractuals, extinció i liquidació del contracte, es regirà pel que 
disposa la normativa vigent en matèria de contractació administrativa i pel present 
plec.  
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6) VALOR ESTIMAT    
  
El valor estimat del present contracte tenint en compte el que disposa l’article 88 
LCSP, segons el qual cal incloure el valor total del contracte sense IVA, incloent 
pròrrogues i import màxim al que puguin arribar les modificacions del contracte 
previstes al present plec, és de  50.770,91 euros. 
 
7) TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  
  
La contractació regulada en l’article 18 de la LCSP, que es tramitarà de forma 
ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant 
el procediment obert simplificat abreujat, regulat a l’article 159.6 LCSP.  
  
L’òrgan competent per contractar és la Junta de Govern Local, d’acord amb la 
delegació de competències efectuades per l’Alcaldia per Decret número 743/2015, 
de data 19 de juny de 2015, sense perjudici de posteriors delegacions o avocacions 
que poguessin realitzar-se.   
  
8) PERFIL DE CONTRACTANT  
  
La forma d’accés públic al perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar és 
a través del web  https://canetdemar.cat/perfil_de_contractant.  
 
Tota la documentació i actes que afectin el contracte i que, d’acord amb la Llei i per 
raó del procediment, exigeixin publicitat, es publicaran al perfil de contractant. Això 
sense perjudici de les publicacions en els diaris oficials que, si escau, puguin 
correspondre.  

  
9) CAPACITAT PER CONTRACTAR  
  
Podran prendre part en la licitació totes aquelles persones naturals o jurídiques amb 
condició d’empresa, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i 
que reuneixin la resta de condicions previstes a l’article 65 i següents de la LCSP, i 
que no es trobin en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar 
determinats en els articles 71, 72 i 73 de la mateixa llei.  
  
També podran presentar propostes les unions temporals d’empreses de conformitat 
amb l’article 69 de la LCSP.  
  
10) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, FORMA I CONTINGUT DE LES 
PROPOSICIONS  
  
Les proposicions hauran de ser presentades mitjançant l’eina Sobre Digital, 
integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, 
accessible a l’adreça web següent: https://canetdemar.cat/perfil_de_contractant, i 
hauran d’accedir a l’apartat Licitació electrònica (presentar oferta via sobre digital 
durant el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de 
l’anunci de licitació.  
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En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi 
de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web Sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,  
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, 
d’activació de l’oferta.  
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina, han de ser les mateixes que les que 
designin en la seva Declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu 
de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina Sobre Digital. 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-
la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 
presentació de l’oferta.  
 
L’Ajuntament demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que 
accedeixin a l’eina web Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el 
moment que correspongui. Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules 
clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada 
en un espai virtual seguritzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació 
abans, en el seu cas, de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora 
establertes.  
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 
hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han 
d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.  
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través 
de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les 
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir 
al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la 
paraula clau.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A 
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partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa.  
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.  
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 
de programa o codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes passar 
els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes 
amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al 
contingut d’aquests.  
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 
en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, els 
responsables d’obrir les ofertes valoraran, en funció de quina sigui la documentació 
afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al 
contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, l’òrgan de contractació podrà 
acordar l’exclusió de l’empresa.  
 
La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en qualsevol de les 
llengües cooficials de Catalunya, haurà d’anar signada electrònicament pel licitador, 
amb indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax, ser original o 
còpia degudament autenticada i haurà de presentar-se en un sobre tancat, i amb 
indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax. A més a més, s’hi 
indicarà el títol del procediment i el nom de l’empresa licitadora, o de les empreses 
licitadores en cas d’UTE.  
 
De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida.  
 
Dins del sobre digital s’inclourà la documentació següent: 
 
SOBRE ÚNIC 
 
El sobre digital que es denominarà “Documentació administrativa i oferta 
econòmica per a la contractació de la segona fase de les obres per a la 
supressió de barreres arquitectòniques a l’accés de l’escola Misericòrdia de 
Canet de Mar– Exp. 1379/2019 1192, presentada per ............................”  
haurà de contenir la documentació següent: 
  
 La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment 

per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model I, que consta a 
l’Annex del PCAP. 
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de 
la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment 
de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació 
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exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 
21a del present Plec.  
 

 L’oferta econòmica, per avaluar de forma automàtica, es farà d’acord amb el 
model II que consta a l’Annex del PCAP. 
 

 Declaració responsable d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans 
personals mínims establerts com a solvència mínima, d’acord amb el model III, 
que consta a l’Annex del plec. 

 
 Acreditació i designació de l’encarregat d’obra, d’acord amb el model IV, que 

consta a l’Annex del plec. 
 

 Declaració responsable de plena vigència de dades en el registre electrònic 
d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya i/o en el registre 
oficial de licitadors i empreses classificades de l'Estat (ROLECE), d’acord amb el 
model V, que consta a l’annex del plec. 

 
 Declaració responsable de vigència parcial de dades en el registre electrònic 

d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya i/o en el registre 
oficial de licitadors i empreses classificades de l'Estat (ROLECE), d’acord amb el 
model VI, que consta a l’annex del plec. 
 

Cada licitador només podrà presentar una sola proposició per a cadascun dels lots 
pels quals liciti, signada per l’empresari o la persona que el representi. 
 
11) CONDICIONS MÍNIMES I MITJANS D’ACREDITACIÓ 
 
 D’acord amb el que disposa l’article 159.4.a) LCSP, tots els licitadors que es 

presentin a licitacions efectuades a través d’aquest procediment simplificat han 
d’estar inscrits en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic (ROLECE) i/o en el registre oficial de la comunitat autònoma 
corresponent (RELI), en la data final de presentació d’ofertes sempre que la 
concurrència no es vegi limitada. 

 
 Solvència econòmica 
 

- Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit del 
contracte, en els últims tres anys, amb un import mínim de 76.156,36 €. 

 
 Solvència tècnica: 
 

- Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys. El requisit 
mínim serà que l’import anual acumulat l’any de major execució sigui igual o 
superior a 35.539,63 €. 

 
S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional, d’acord amb l’art. 159 de la LCSP. 
 
Els licitadors de conformitat amb el que s’estableix a l’article 76.2 de la LCSP, 
hauran de comprometre’s, mitjançant declaració responsable del model III de 
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l’Annex, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que 
s’identifiquen a continuació, mantenint-los durant l’execució de les obres, sense 
cost addicional per l’Ajuntament. Aquest compromís s’integrarà al contracte i el seu 
incompliment serà objecte de penalització conforme al que s’estableixi al plec: 
 

- Delegat d’obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a 
representar a l’empresa contractista davant l’Ajuntament i tercers, en tot 
allò que afecti a l’execució de l’obra i al desenvolupament del contracte. El 
Delegat d’obra comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació 
tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

- Encarregat/da d’obra. Responsable de l’execució material del projecte 
constructiu, coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions 
dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de les 
condicions tècniques i la planificació prevista. 

- Tècnic de prevenció de riscos laborals. Responsable de controlar i vetllar 
per la implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de 
protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 
l’actuació objecte de licitació. 

 
12) MESA DE CONTRACTACIÓ  
 La Mesa de Contractació, la constitució i funció de la qual és definida per l'article 
326, i per l’apartat 7 de la disposició addicional segona de la LCSP, presidida per 
l'alcaldessa o regidor en qui delegui, s’integrarà per un mínim de tres vocals, entre 
els quals han de figurar necessàriament la secretària i l’interventor municipals. 
Actuarà com a secretari/ària, un funcionari de la Corporació.   
  
 13) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ   
  
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran tots avaluables automàticament, d’acord 
amb la ponderació següent: 
 
Oferta econòmica  
 
Fins a 80 punts. Es valorarà la baixa que ofereixi el licitador respecte el preu de 
licitació del present plec d’acord amb el següent criteri: 
 

- Puntuació màxima: 80 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 
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Bi  és el percentatge de baixa ofert per la proposició (i) 
 
 
Termini de garantia 
 
Fins a 3 punts. Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte al termini 
mínim establert pel plec (un any), l’ampliació s’especificarà amb el número de 
mesos addicionals i fins a un màxim que suposi doblar el termini establert. Es 
valorarà en 0,25 punts per mes d’ampliació. 
 
Oferta de l’equip responsable de l’obra (encarregat/da):  
 
Fins a 7 punts. Per tal d’aconseguir una millor execució dels treballs a realitzar, en 
termes de qualitat i seguretat, millorant també el cost i termini, és important tenir 
en consideració l’experiència de l’encarregat d’obra. 
 
La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques associades a 
la seva posició tindrà en compte l’antiguitat a l’empresa en una modalitat de 
contracte indefinit i el nombre d’actuacions similars en què la persona ha participat 
desenvolupant el mateix càrrec que la posició del contracte per a la qual es 
presenta durant els darrers 10 anys. S’adjuntarà el model de l’annex IV per 
acreditar el compliment d’aquest criteri de valoració. 

S’entén per actuació similar tota obra que contingui treballs d’urbanització d’espais 
exteriors per un valor igual o superior a 20.000,00 €. 

 
Per l’antiguitat a l’empresa 

   
Més de 10 anys  4 punts 
Entre 8 i 10 anys  3 punts 
Entre 5 i 7 anys  2 punts 
Entre 2 i 4 anys  1 punts 

  Menys de 2 anys  0 punts 
 

Per nombre d’actuacions similars 
    
   9 actuacions  3 punts 

 6 actuacions  2 punts 
 3 actuacions  1 punt 

   Cap actuació  0 punts 
 
 
En tot cas, l’Ajuntament de Canet de Mar es reserva la facultat d’adjudicar el 
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en 
relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en 
els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.  
  
 
14) CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS  
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Els criteris de desempat en cas d'igualtat de puntuació entre dues o més ofertes 
després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació són els que es detallen a l'article 
147.2 de la LCSP.   
  
15) TERMINI PER A L’ADJUDICACIÓ  
 

L’adjudicació es realitzarà dins el termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia 
següent al primer acte d’obertura de les proposicions rebudes d’acord amb el que 
estableix l’article 158.2 de la LCSP.   

  

16) VARIANTS   
  
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.  

  
17) OFERTES ANORMALMENT BAIXES  
 
Els criteris perquè una oferta pugui ser considerada com anormal o 
desproporcionada seran els que s’estableixen a l’article 85 del RGLCAP.  
 
Per a les proposicions econòmiques susceptibles de ser considerades anormals o 
desproporcionades, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè 
justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi les condicions excepcionalment 
favorables de què disposa per executar la prestació, l’originalitat de les prestacions 
proposades, el respecte de les condicions relatives a la protecció de l’ocupació i les 
condicions de treball vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació.  

En el procediment s’ha de sol·licitar l’assessorament del servei corresponent.  

En aquest supòsit d'ofertes que es considerin anormalment baixes, se seguirà el 
procediment establert en l’article 149 de la LCSP, a fi de garantir que el contracte 
pugui ser executat en els termes fixats per l'Administració.  
  
18) GARANTIA PROVISIONAL  
  
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment 
obert simplificat.  
  
19) GARANTIA DEFINITIVA  
  
No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se del procediment 
obert simplificat abreujat previst a l’article 159.6 LCSP. 
  
 
 
 
  
20) OBERTURA DE PROPOSICIONS.  
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L’acte públic d’obertura dels sobres se celebrarà el segon dia hàbil següent d’haver-
se complert el termini de presentació de proposicions, en el qual la Mesa de 
Contractació procedirà a la lectura de les ofertes econòmiques i a la comprovació de 
la declaració responsable sobre la representació, solvència, autoritzacions, no 
inclusió en causes de prohibició de contractar, disposició de mitjans de tercers, 
compromís d’UTE i sotmetiment als tribunals espanyols en cas d’estranger.  
  
En tota la resta, aquest acte es desenvoluparà seguint les formalitats previstes a 
l’article 26 i 27 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig i, en el que no estigui 
previst, per l’article 83 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, deixant constància documental de tot l’actuat.  
  
Tot seguit de l’acte públic, en la mateixa sessió, la mesa procedirà a:  
  

1. Comprovació de les declaracions responsables presentades, prèvia exclusió, 
en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec, 
avaluar i classificar les ofertes.  

2. Realitzar la proposta d’adjudicació a favor del candidat que hagi obtingut la 
millor puntuació.  

3. Comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades que 
l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder 
suficient per formular l’oferta, la classificació corresponent i que no està 
incursa en cap prohibició per a contractar.  

 
Si la Mesa de contractació observa defectes formals en la documentació podrà 
concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies hàbils, perquè 
el licitador els esmeni, mitjançant comunicació per mitjans electrònics.  
  
Si la documentació conté defectes substancials podrà ser rebutjada la proposició. 
 
Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i 
admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model 
establert o comportés error manifest en l’import de la proposició, o bé existís 
reconeixement per part del licitador de l’existència d’un error o inconsistència que 
la faci inviable, serà rebutjada per la mesa en resolució motivada.  
  
En tot cas, caldrà atendre als criteris de valoració i la seva ponderació que 
s'esmenten en aquest plec.   
  
Si es considera que algun licitador ha presentat la seva oferta amb valor anormal o 
desproporcionat, la Mesa està facultada per atorgar-li audiència d’acord amb 
l’article 149 de la LCSP. El termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva oferta 
no podrà superar els 5 dies hàbils des de la tramesa de la corresponent 
comunicació.  
  
En tot cas, i un cop presentada la justificació raonada per aquest licitador, caldrà 
informe tècnic del servei gestor del contracte, als efectes de resoldre sobre 
l’acceptació o rebuig de l’oferta.  
  
Un cop determinada per la Mesa de Contractació la proposició d’adjudicació, la 
invitació als licitadors que preveu l’article 87 del RGLCAP per tal que puguin 
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exposar les observacions o reserves que considerin oportunes, podrà ser efectuada, 
a criteri de la Mesa, mitjançant remissió per correu electrònic, fax o publicació en el 
perfil de contractant, de la proposta d’adjudicació on constin els criteris de valoració 
i la ponderació aplicada per cada una de les ofertes admeses. Les observacions o 
reserves que vulguin exposar els licitadors s’hauran de formular per escrit i en el 
termini de dos dies hàbils següents a l’acte celebrat o remissió efectuada. La 
presentació d’aquestes observacions o reserves, que aniran dirigides a l’òrgan de 
contractació, seran presentades al registre general de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, Carrer Ample núm. 11, de Canet de Mar.  
  
La Mesa de Contractació emetrà proposta de resolució, que integrarà una 
classificació decreixent de les ofertes, identificant aquella que es consideri com a 
proposta d’adjudicació. Als efectes de poder emetre la proposta, la Mesa de 
Contractació es reunirà les vegades que cregui convenient i podrà sol·licitar tots 
aquells informes tècnics que li puguin ser precisos.   
  
La proposta de resolució, juntament amb les proposicions i la seva documentació 
annexa, les Actes de tots els actes que hagi realitzats la mesa i, si s'escau, dels 
informes tècnics requerits es remetran a l'òrgan de contractació competent per tal 
que resolgui el procediment d’adjudicació regulat en aquest plec, amb 
pronunciament exprés sobre les observacions o reserves presentades.  

   
21) PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ   
 
A la vista de la proposta, es requerirà a la empresa que ha obtingut la millor 
puntuació mitjançant e-NOTUM per tal que en el termini de 7 dies hàbils, aporti, si 
no ho ha fet abans, el certificat d’inscripció al RELI/ROLECE i la documentació 
justificativa que disposa efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte.  
 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què 
han d’aportar la documentació corresponent.  
Una vegada presentada la documentació, es procedirà a la qualificació de la 
documentació presentada pel licitador.  
 
Si observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho 
notificarà al licitador, deixant constància d'aquesta notificació en l'expedient, 
concedint-li un termini no superior a tres dies hàbils perquè els esmeni.  
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en 
el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació 
a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a 
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declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 
71.2.a de la LCSP.  
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la 
DR o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar 
amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.  
  
22) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I FORMALITZACIÓ  
  
Un cop determinada per la mesa de contractació la proposició més avantatjosa, 
l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte i es notificarà a tots els licitadors. 
  
La documentació referida a les ofertes i valoracions estaran accessibles en el perfil 
del contractant sense cap restricció, des de la notificació de l’adjudicació.  
 
Quan no procedeixi l’adjudicació del contracte a favor del licitador que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, s’efectuarà proposta 
d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació.  
 
La formalització s’entendrà efectuada mitjançant la signatura d'acceptació de la 
notificació de la resolució de l'adjudicació per part del contractista proposat, que 
haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació.  
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.   
 
23) OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  
 
L’execució de l’actuació es portarà a terme d’acord amb el projecte executiu 
redactat per Ferran Peregrina i associats, SLP. S’executaran les obres 
corresponents a la segona fase de les quals destaquen els següents treballs: 
 

- Demolició de paviment de panots i vorada. 
- Tall i enderroc de part del mur de formigó armat i del seu fonament. 
- Enderroc de solera de formigó i arrencada de la barana metàl·lica. 
- Excavació de rases, pous i caixa de paviment. 
- Realització de fonament de formigó armat i mur de contenció. 
- Formació de capa de neteja i anivellament. 
- Realització de subbase de grava de granulat reciclat. 
- Col·locació de paviment de formigó amb fibres in-situ amb làmina 

separadora i armadura pel control de la fissuració superficial. 
- Col·locació de vorada de xapa d’acer galvanitzat. 
- Realització de paviment de panot per a vorera gris amb solera de formigó de 

15 cm. 
- Subministrament i col·locació de vorada de peces de formigó, una part recta 

i una part remuntable. 
- Adequació de portes d’accés, tant de la principal com de la corredissa de la 

zona d’accés adaptat al centre. 
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- Subministrament i col·locació de conjunt de porta nova. 
 
 2. El contractista té els drets següents: 
 

a) Obtenir l’assistència i la protecció de l’Ajuntament en tots els impediments 
que puguin obstaculitzar l’execució de l’obra. 

b) Tenir lliure accés a les instal·lacions objecte del contracte. 

c) Percebre la retribució corresponent a l’execució de l’obra en la forma i la 
quantia que resulti del procés de licitació. 

d) Ser comunicat prèviament de qualsevol canvi que es vulgui introduir en les 
obres objecte del contracte. 

 
3. Les obligacions generals del contractista són: 
 

a) En el cas d’extinció normal del contracte, continuar executant l’obra fins que 
quedi garantida la seva continuïtat, així com la seguretat i circulació viària. 

b) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat 
social i de seguretat i higiene en el treball. 

c) No utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Canet de Mar amb motius 
publicitaris o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’entitat sense comunicar-
ho prèviament i de forma expressa a l’Ajuntament. 

d) L’execució de les obres en les condicions fixades en el present plec de 
clàusules, en el projecte executiu aprovat i en la proposta presentada pel 
contractista. 

e) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 
desenvolupi i de les prestacions i obres executades, així com de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l’execució del contracte. 

f) Aquelles altres obligacions que són conseqüència de l’exercici de les 
potestats de l’Ajuntament, del Plec i de la resta de documentació 
contractual. 

g) El personal de l’adjudicatària del contracte no s’integrarà a la plantilla de 
l’Ajuntament de Canet de Mar sota cap concepte. 

 
4. A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present 
contracte, el contractista resta específicament obligat a: 
 

a) La conservació, policia i vigilància de la zona d'obres durant l'execució; el 
subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de 
seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final 
de l'obra, per la qual cosa haurà de complir les ordres que rebi per escrit de 
l'Ajuntament i Direcció, respecte d'aquestes obligacions. Realitzar el 
tancament de l’obra al seu càrrec. 

b) Aportar l’equip de maquinària i els mitjans auxiliars que siguin precisos per a 
la bona execució de les obres en el termini estipulat.  
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c) Donar compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels 
discapacitats, fiscal, de protecció de dades personals, i mediambiental, així 
com la normativa interna del sector que reguli l'objecte del contracte i 
acreditar-ne l'esmentat compliment a requeriment municipal.  

d) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 
materials suficients per a deguda execució de l’obra. 

e) Designar un delegat d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona 
marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç 
amb els corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el 
director facultatiu.  

f) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar l’accés a 
l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs, desviament de trànsit 
amb el text i característiques que li indiquin els serveis municipals i els punts 
de possible perill deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en 
els voltants. 

g) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions que s’indiquin per part de 
l’Ajuntament i la direcció d’obres en compliment de les condicions 
establertes a les bases reguladores de les subvencions sol·licitades per 
finançar l’obra, si s’escau. 

h) Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d’obra informant al públic 
en general dels perills o incidències han d’estar redactats, com a mínim, en 
la llengua catalana.  

i) Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es produeixin a tercers com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.  

j) Executar els treballs en horari laboral, respectant el descans i privacitat dels 
veïns afectats, amb la finalitat de minimitzant l’impacte de soroll i brutícia 
que es puguin ocasionar. 

k) Executar l’obra segons la planificació prevista al projecte executiu 
minimitzant els riscos. Mantenir en tot moment informat l’Ajuntament i 
l’escola de la planificació. 

l) Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o 
indirectes que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o 
al personal depenent d’ella com a conseqüència de l’execució del contracte. 

m) A la contractació de la corresponent assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers, amb un 
import mínim de 300.000,00 euros. 

n) Els treballs d’obra s’hauran de coordinar amb l’activitat del centre garantint 
en tot moment la seguretat de les persones, especialment de alumnes i 
treballadors. 

o) Amb la finalitat de reduir les molèsties que l’obra pugui ocasionar, el 
contractista informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de 
Policia Local d’aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a 
l’accessibilitat. Aquest servei supervisarà la col·locació i manteniment de la 
respectiva senyalització provisional per part del contractista. 
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p) Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que 
resulti afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents. 

q) En el moment d’executar els moviments de terres i talls de paviments, es 
regarà la zona d’obres per minimitzar l’impacte de la pols. 

r) Fer una correcta gestió ambiental de les obres, prenent les mesures 
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar 
(minimitzar els impactes acústics, sobre l'entorn)  

s) El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu 
càrrec, dels materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre 
tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte, 
llevat del cas que hagin estat reclamats per la Corporació. Així mateix, ha de 
complir les disposicions vigents en matèria de gestió de residus i complir les 
actuacions que exigeix la normativa esmentada, informant-ne puntualment 
la direcció de l’obra.  

t) Reposició de les rompudes de canalitzacions municipals d’aigua i llum. Així 
mateix, aniran a càrrec de l’adjudicatari les reparacions dels desperfectes 
que es puguin ocasionar a altres canalitzacions o xarxes que discorrin pel 
lloc de les obres.  

u) Anirà a càrrec de l'adjudicatari l'adquisició de la documentació de l'estat 
actual de les infraestructures i xarxes existents a la zona afectada per les 
obres (xarxa de telefonia, xarxes de distribució de baixa tensió, xarxes 
d'aigua potable i clavegueram, etc..) necessària per tal d'evitar 
interferències entre les obres a executar i les esmentades infraestructures 
existents.  

v) Entregar, un cop finalitzades les obres, tota la documentació tècnica en 
suport digital de les obres executades. 

w) Realitzar al seu càrrec les legalitzacions oportunes de totes les instal·lacions 
realitzades. 

x) Realitzar el manteniment de la construcció realitzada i els elements 
instal·lats durant el termini de garantia. 

 

24) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
  
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit 
s’indiquen, d’acord amb l’article 202 de la LCSP:  
  

• La vigència d’una pòlissa de responsabilitat civil.  
• El compliment del contracte dins el termini total fixat per a la seva 
realització.  
• Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.  

  
El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquesta 
clàusula tindrà el caràcter d’obligació contractual essencial. L’incompliment de les 
obligacions essencials poden ser causa de resolució del contracte d’acord amb l’art. 
211 de la LCSP.  
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25) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
   
Durant l’execució de les obres és possible que apareguin imprevistos que puguin fer 
necessària la introducció de modificacions al contracte, com ara modificacions en 
detalls constructius, necessitat d’aplicar tècniques o materials diferents, actuació en 
elements on no s’hagi previst un acabat adequat, moviments de terres fora dels 
previstos, requeriments d’instal·lacions o actuacions per part de companyies 
subministradores de serveis, etc. En cap cas la modificació aquí prevista podrà 
suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos al projecte. 
 
Ni la direcció de l'obra ni el contractista no podran introduir o executar 
modificacions a les obres/subministraments compresos en el contracte sense 
l'aprovació explícita de l’òrgan de contractació. El contractista adjudicatari es farà 
càrrec de les modificacions. 
 
Atès que es desconeix la quantificació a priori de les possibles modificacions, 
l’import que se’ls aplica com a màxim és la possible baixa sobre el preu de licitació 
que hagi ofert el que resulti adjudicatari, i que no podrà ser en cap cas superior al 
20%. Així doncs, en cap cas, les possibles modificacions podran superar l’import de 
licitació. 
 
En aplicació d’allò que disposa la Disposició addicional Primera de la Llei 5/2017, del 
28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de 
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, aquest contracte 
també es podrà modificar amb motiu de l’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària que corresponguin. 
  
Aquestes modificacions no podran alterar les condicions essencials de la licitació i 
adjudicació.  
  
El procediment a seguir en cas de modificacions previstes serà el següent:  
  

- Informe del responsable del contracte motivant la necessitat de la 
modificació amb  indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu 
preu global. 
- Audiència al contractista per termini de tres dies hàbils. 
- Incorporar document acreditatiu de l’existència de crèdit. 
- Informe de secretaria i intervenció. 
- Aprovació per l’òrgan de contractació i, en el seu cas, aprovació de la 
despesa. 
- Formalització de la modificació aprovada.  

  
Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquest plec, només pot 
operar quan es justifiqui la concurrència d’algun dels supòsits que, amb caràcter 
taxat, es preveuen a l’article 205.2 de la LCSP. Aquestes modificacions s’han de 
limitar a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària.  
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26) PRESENTACIÓ DE FACTURES AL REGISTRE DE FACTURES, 
IDENTIFICACIÓ D’ÒRGANS QUE INTERVENEN EN LA CONTRACTACIÓ I 
RÈGIM DE PAGAMENT.   
  
Als efectes previstos en la Disposició addicional 32a de la LCSP s’informa del 
següent:  
  

- L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública 
és la Intervenció municipal. 
  
- L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, d’acord amb la 
delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015. Això 
sense perjudici de les avocacions o delegacions que poguessin efectuar-se amb 
posterioritat.  

  
- El destinatari encarregat de tramitar i supervisar les certificacions d’obra 
executada i les corresponents factures és el responsable del contracte designat 
en el present plec de clàusules administratives particulars.  

  
El contractista tindrà l’obligació de presentar les certificacions d’obra amb la 
confirmació de la direcció facultativa designada a l’Àrea de Territori - Urbanisme de 
l’Ajuntament, així com l’obligació de presentar factura electrònica a través de la seu 
electrònica de l’Ajuntament (https://canetdemar.cat/seu_electronica) perquè 
puguin ser trameses a la Unitat responsable del contracte per a la seva oportuna 
supervisió i aprovació per l’òrgan municipal competent, en els termes previstos a 
l’article 198  de la LCSP. Les factures que es presentin hauran de dur la identificació 
dels òrgans anteriorment esmentats.  
 
27) REVISIÓ DE PREUS   
  
En virtut del que estableix l’article 103 del la LCSP, aquest contracte no preveu la 
revisió de preus.  
  
28) PENALITZACIONS DEL CONTRACTE   
  
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la 
seva realització. Aquesta obligació és condició essencial del contracte i el seu 
incompliment podrà ser causa de resolució.  
  
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix hagi incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, indistintament, en 
la forma i en les condicions establertes a l'article 193 de la LCSP, per la resolució 
del contracte amb pèrdua de la fiança o per la imposició de les penalitzacions 
diàries establertes d’acord amb l'article 193.3 de la mateixa Llei, en la proporció de 
0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.  
  
L’Ajuntament notificarà, per escrit, a l’adjudicatari l’endarreriment en què ha 
incorregut, així com el muntant de la penalització en el moment de finalitzar l’obra. 
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Si s’escau, seran deduïdes de l’última certificació i/o de la fiança corresponent, i es 
produirà automàticament la compensació amb la retenció practicada.  
  
L'import de la penalització no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què 
pugui tenir dret l'Administració, originats per la demora del contractista. Si el retard 
fos produït per motius no imputables al contractista s'aplicarà el que disposa 
l'article 97 del Reglament general de contractació.  
    
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o 
intimació prèvia per part de l'Administració.  
  
29) INFRACCIONS 
 
1. Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament 
de les seves activitats seran sancionats conforme al que disposa aquest plec, 
qualificant-se les infraccions de lleus, greus i  molt greus. 
 
2. Infraccions lleus. Es qualifiquen de lleus les infraccions imputables al contractista 
que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de l’execució de les obres 
objecte del contracte sense incórrer en un incompliment directe de qualsevol de les 
seves clàusules. En tot cas, es consideraran faltes lleus: 
 

a) La lleugera incorrecció de l’adjudicatari envers els vianants, veïns i companys 
de treball. 

b) La negligència o el descuit en el compliment de les funcions. 

c) La no presentació de la documentació sol·licitada per escrit o d’aquella que 
sigui d’obligada presentació i estipulada en aquest Plec de clàusules. 

d) Tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles de 
l’Ajuntament. 

e) En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit 
inexcusables, i també tota infracció no recollida en les infraccions greus i molt 
greus, sempre que el perjudici causat a les obres es pugui conceptuar com a 
lleu. 

 
3. Infraccions greus. Es qualifiquen de greus les infraccions imputables al contractista 
que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de l’execució de les obres 
objecte del contracte incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les 
clàusules del present Plec. En tot cas, es consideren faltes greus: 
 

a) La reiteració d'actes que donin lloc a sancions lleus. 

b) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions sempre que no es 
consideri una infracció molt greu i sigui imputable al contractista. 

c) Executar l’obra mitjançant un tercer no autoritzat. 

d) La desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals. 

e) L’incompliment de la normativa mediambiental vigent dels materials utilitzats. 

f) L’incompliment de l’oferta que hagi presentat i les millores proposades. 
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g) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi falta molt greu. 

h) La manca de la consideració o del respecte deguts de l’adjudicatari envers els 
vianants o els companys de treball. 

i) No disposar de la documentació obligatòria, si l’incompliment no es pot 
conceptuar com a molt greu. 

j) Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en les instal·lacions de 
clavegueram existents. 

k) Modificar l’obra sense causa justificada i sense notificació prèvia a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

f) Incomplir l’obligació d’esmenar els defectes tipificats com a faltes lleus, 
encara que no causi perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat 
notificada a l’adjudicatari i aquest no els ha esmenat en les terminis fixats. 

g) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia sempre que 
l’incompliment no es pugui considerar una falta molt greu. 

h) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra 
o que causin danys a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no 
constitueixin falta molt greu. 

i) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament 
il·legals, quan causin perjudici a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i 
no constitueixin falta molt greu. 

j) Posar en perill o pertorbar la correcta execució de l’obra. 

k) Cometre infraccions molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies 
atenuants fan que no se les pugui conceptuar com a tals. 

l) Incompliment de la legislació mediambiental o de seguretat i salut en el treball. 

m) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres 
procedents de l’Ajuntament de Canet de Mar relatives als deures i les 
obligacions pròpies de l’adjudicatari, i també tota infracció no recollida en 
aquesta clàusula però que causi un perjudici a l’obra que es pugui conceptuar 
com a greu. 

 
4. Infraccions molt greus. Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’obra que 
posi en perill la seva gestió adequada o lesioni els interessos dels ciutadans. Les 
infraccions de qualsevol dels preceptes del TRLCSP i del RGLCAP que no tinguin altra 
consideració en el present plec es consideraran sempre molts greus. En tot cas, es 
consideraran infraccions molt greus: 
 

a) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions per causes no 
imputables al contractista i que dificulti la gestió econòmica del pagament per 
part de l’Ajuntament (com per exemple, optar a una subvenció amb un 
termini determinat o que a causa del canvi d’anualitat la despesa no estigui 
prevista al pressupost municipal).  

b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que produeixi un perjudici molt greu. 
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c) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte 
d’aquest contracte imputable al contractista. 

d) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia amb conseqüències 
evidents en la vida útil de l’immoble. 

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

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

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

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

i) La reincidència en la comissió de faltes greus. 

j) Desobeir de forma reiterada les ordres del responsable del contracte relatives 
a l’execució del contracte, així com a la direcció d’obra. 

k) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament 
il·legals, quan causin perjudici a l’Ajuntament de Canet de Mar o als ciutadans 
i es puguin conceptuar com a molt greus. 

l) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o 
als béns de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

m) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra 
o que causin danys a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i es puguin 
conceptuar com a molt greus. 

n) En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents del 
Ajuntament de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions pròpies de 
l’adjudicatari, i també tota infracció no recollida en aquesta clàusula però que 
causi un perjudici a l’obra que es pugui conceptuar com a molt greu. 

o) El frau en la forma d’execució de l’obra. 

p) L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el 
personal adscrit a l’obra. 

 
30) RÈGIM SANCIONADOR 
 
1. Les infraccions seran sancionades conforme a la seva qualificació: 
 

a) les infraccions lleus fins al 3% del pressupost d’adjudicació del contracte. 
 

b) les infraccions greus, del 3,01% fins el 6% del pressupost d’adjudicació del 
contracte. 

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

contracte, llevat que s’acordi la resolució del contracte. 
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31) CAUSES DE RESOLUCIÓ   
  
Són causes de resolució del contracte, a més de les assenyalades a l’article 245 de 
la LCSP, les que venen determinades en l’article 211 de la mateixa Llei.  
  
La resolució del contracte l’adoptarà l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del 
contractista, si escau, mitjançant procediment tramitat en la forma 
reglamentàriament establerta per l’article 109 del RGLCAP.  
  
Pel que fa als efectes de la resolució del contracte s’aplicarà el que estableix l’article 
245 de la LCSP.   
  
32) TERMINI DE GARANTIA I CONSERVACIÓ DE L’OBRA  
  
El termini de garantia serà d'un any, o aquell que hagi ofert el licitador com a 
millora en la seva oferta, a comptar del dia següent al de l’acta de recepció d’acord 
amb l’article 243.3 de la LCSP, efectuada pel responsable del contracte.  
  
Durant el termini de garantia esmentat el contractista serà responsable de la 
conservació de les obres i de les instal·lacions, d’acord amb el que estableix la 
documentació contractual i les instruccions que li donin els serveis tècnics 
municipals i direcció facultativa de l’obra, d’acord amb la clàusula 86 del Plecs de 
clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Canet de Mar, art. 167 del 
RGLCAP i art. 238.3 de la LCSP.   
  
Durant el període de garantia ofert al contracte, l’empresa respondrà de la qualitat 
dels treballs realitzats i del material emprat, sent responsable i anant al seu càrrec, 
la reparació de les possibles deficiències en un termini màxim de cinc dies des de la 
notificació de les deficiències.  
  
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes ocults en 
els béns entregats, l’Ajuntament tindrà dret a reclamar a l’empresa contractista la 
reposició dels que siguin inadequats o la reparació dels mateixos si és suficient, 
d’acord amb el que estableix l’article 305 de la LCSP.  
  
33) CESSIÓ  
  
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals 
de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts 
en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona 
quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa 
contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.   
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34) SUBCONTRACTACIÓ   
  
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses l’execució parcial de 
l’obra, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament de Canet de Mar 
del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 
215 de la LCSP així com les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.  

No es preveuen partides d’obra que hagin de ser executades de forma expressa 
directament per l’empresa contractista. 

 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, de conformitat amb el que estableix l’article 215.2 a) 
de la LCSP. 
  
El pagament als subcontractistes s’ajustarà al que disposen els articles 216 i 217 
del LCSP.  
  
Els subcontractistes només queden obligats davant el contractista principal.  
  
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat 
laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona 
designada expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les 
subcontractacions realitzades en l’obra.  
  
Anotada la subcontractació en el Llibre, el Cap d’obra haurà de comunicar-la al 
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció.  
  
35) CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ  
  
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a 
la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.  
  
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.  
  
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial.  
  
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.  
  
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència.  
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De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar 
la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, 
per aquests com a confidencial.   
  
36) RÈGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ  
  
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el “Projecte de supressió de barreres arquitectòniques a 
l’escola Misericòrdia de Canet de Mar”, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, mitjançant 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, i la seva normativa de desplegament, pel 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.   
  
37) NOTIFICACIONS I ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS  
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics.  
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al 
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del 
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).  
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte 
s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar 
un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.  
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop 
s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense 
que s’hagi accedit al seu contingut.   
  
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions 
accessibles al Perfil de Contractant.  
  
38) OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS, FISCALS, DE PROTECCIÓ DE 
DADES PERSONALS, I MEDIAMBIENTALS DEL CONTRACTISTA  
  
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.  
  
39) RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
  
El/La responsable del contracte, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 62 
de la LCSP, serà la Direcció Facultativa de l’obra, a qui correspondrà supervisar 
l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les 
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facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de 
la LCSP.  
  
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.  
  
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que 
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors.  
  
Les facultats del responsable de contracte s’entenen sens perjudici de les que li 
corresponen a les persones encarregades de la direcció facultativa de l’obra, 
d’acord amb tot allò que s’estableix a la Llei d’Ordenació de l’Edificació i al Capítol I 
del Títol II del Llibre segon de la LCSP.  
  
L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota 
l’execució del contracte, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes al 
present plec.  
  
40) PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL   
  
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa que les dades 
de caràcter personal subministrades pel licitador durant el procediment de 
contractació o aportades pel contractista durant l’execució del contracte seran 
objecte de tractament exclusivament per a la gestió del present expedient de 
contractació amb la base legal de l’exercici de poders públics conferits a aquest 
Ajuntament. Les dades es conservaran durant el temps necessari per donar 
compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment, i 
només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Se 
l’informa de que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, 
portabilitat, oposició, a retirar el consentiment atorgat, i a no ser objecte de 
decisions individualitzades automatitzades, enviant la vostra sol·licitud al Delegat 
de Protecció de Dades (canet.dpd@canetdemar.cat) o mitjançant els tràmits 
disponibles a la seu electrònica http://canetdemar.cat/seccio.php?id=21. 
  
Si ho estimeu oportú, podeu obtenir més informació sobre els vostres drets 
mitjançant accés al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) o a 
presentar una reclamació davant d’aquest organisme a través del web:   
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.  
  
D’acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-cinquena de la LCSP, 
l’entitat adjudicatària del contracte s’obliga a la confidencialitat de les dades a les 
quals tingui accés amb ocasió del contracte. En particular, l’adjudicatari s’obliga al 
compliment de tot allò que estableixi la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal en relació amb les dades personals a les quals tingui 
accés durant la vigència d’aquest contracte.   
  
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de la prestació dels serveis derivats d’aquest contracte, que corresponen a 



 

68 
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 

l’Ajuntament de Canet de Mar, responsable del fitxer de dades personals, té 
caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap 
mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del 
contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat 
que presta el servei objecte d’aquest contracte.  
  
41) RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ   
  
La recepció de les obres es durà a terme conforme preveu l’article 243 de la LCSP. 
Pel que fa a la liquidació de les obres, es regularà conforme al que disposa l'article 
169 del RGLCAP.  
  
El contractista, una vegada acabada l'obra i abans de la seva recepció, haurà de 
dur a terme els repassos que siguin indicats per l'Administració en el termini que es 
fixi, que en cap cas serà superior a trenta dies. En el cas que el contractista no 
efectuï els repassos en el termini fixat, l'Administració procedirà a encarregar-los 
pel seu compte i deduirà el seu import de la darrera certificació d'obra.  
  
L’Ajuntament de Canet de Mar es reserva la realització de comprovacions sobre la 
qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció, d’acord amb el plec de 
prescripcions tècniques.  
  
El lliurament de l’obra, de conformitat amb l’article 243 de la LCSP, es formalitzarà 
mitjançant acta de recepció emesa pel responsable del contracte i signada per 
l’adjudicatari en prova de conformitat.  
  
Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar així en l’acta de 
recepció i l’Ajuntament donarà el termini i les instruccions necessàries a l’empresa 
contractista per tal que solucioni els defectes observats o procedeixi a una nova 
entrega de conformitat amb el pactat.   
  
La responsabilitat per defectes de construcció van a càrrec de l’adjudicatari.      
  
L’òrgan de contractació podrà realitzar al temps de recepció les comprovacions de 
qualitat que estimi oportunes.   
  
42) GESTIÓ DE RESIDUS  
  
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que 
generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor 
autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el 
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).   
  
43) PLA DE SEGURETAT I SALUT  
  
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
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termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, 
durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels 
“principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 
10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.  
  
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment 
a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic 
competent que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap 
augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec.  
  
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats 
en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, 
de 24 d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi 
en aquesta matèria de la direcció facultativa.  
  
En el termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació, el 
contractista haurà de presentar tres exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball, el qual haurà de ser informat i aprovat pel tècnic competent en matèria de 
seguretat i salut i conformat pels serveis tècnics municipals, i elevat a l’òrgan de 
contractació competent per a la seva aprovació.   
  
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia 
dels serveis tècnics municipals, es requerirà al contractista, perquè en un nou 
termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.  
  
44) COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG  
  
Una vegada aprovat el Pla de seguretat i salut en el Treball, en el termini màxim 
d’un mes a partir de la formalització del contracte, s’efectuarà la comprovació del 
replanteig de les obres, en presència del contractista o d’una persona representant, 
en la forma i amb els efectes que preveuen els articles 237 de la LCSP i 139 i 140 
del RGLCAP.  
  
  
Canet de Mar, el dia de la data de signatura electrònica  
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ANNEX 
 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I OFERTA ECONÒMICA PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA SEGONA FASE DE LES OBRES PER A LA SUPRESSIÓ 
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A L’ACCÉS DE L’ESCOLA 
MISERICÒRDIA DE CANET DE MAR– EXP. 1379/2019 1192, PRESENTADA 
PER ............................ 
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MODEL I: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS ESTABLERTES LEGALMENT PER CONTRACTAR AMB 
L’ADMINISTRACIÓ 
  

Les empreses licitadores han d’aportar una declaració responsable en la qual 
indiquin que compleixen els requisits de capacitat i de solvència de conformitat 
amb les previsions d’aquest plec, que no es troben en cap de les circumstàncies 
de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP i que es troben al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb el model següent:   

  
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / 
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura 
pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol 
.../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de 
correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. 
.....................), opta a la contractació relativa a ............................................ 
i  
 

DECLARA RESPONSABLEMENT: 
  

1) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents 
(si s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les 
condicions establertes legalment per contractar amb l’Ajuntament,  ja que té 
la capacitat d’obrar requerida i no es troba compresa en cap de les 
circumstàncies de prohibició per contractar establertes als articles 65 a 97 
de la LCSP.   

  
2) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 
13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

  
3) Que l’empresa que represento no té deutes de naturalesa tributària 
amb aquest Ajuntament.   

  
4) Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els 
termes de la clàusula 11a del PCAP i que es compromet a adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita 
clàusula.   

  
5) Que: 
 
 Està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la 

Generalitat de Catalunya) i que les dades que hi consten no han 
experimentat cap variació. 
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 Està inscrit/a en el ROLECE (Registro oficial de licitadores y empreses 
clasificadas del Estado) i que les dades que hi consten no han 
experimentat cap variació. 

 
6) Que autoritza a l'Ajuntament de Canet de Mar a consultar les dades 
que consten al (Registre Electrònic de la Generalitat de Catalunya (RELI) o al 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o 
al que correspongui: 
 
 SÍ 
 NO 

 
7) Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva 
estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 
i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les 
obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de 
gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials.  

  
8) Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el 
compromís per escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus 
recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte.  

  
9) Que té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
que cobreixi els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers, per un 
import mínim de 300.000,00 euros. 

  
10) Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics 
destinats a falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no 
coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest 
procediment de contractació.  

  
11) En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de 
presentar declaració de submissió a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols.  

  
12) Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de 
persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat 
alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent.  

  
 SÍ. Indicar el percentatge............  
 NO 
 NO obligat per normativa  

  
13) Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les 
dones i els homes.  

  
 SÍ. Indicar els percentatges......dones i ......homes 
 NO 
 NO obligat per normativa 
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14) Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:   

  
 Està subjecte a l’IVA.  
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies 
que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.  

  
15) Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:  

  
 Està subjecte a l’IAE, en l’epígraf .......................  
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies 
que donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció.  

  
16) Que les dades de contacte i l’adreça de correu electrònic on realitzar 
les comunicacions i   notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els 
posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, execució i 
extinció normal o anormal del contracte és:   

  
Correu electrònic:  
Telèfon:  
Fax:  

  
17) Que el licitador té intenció de concórrer en unió temporal:  

  
  SÍ   NO   
  
 En cas afirmatiu haurà de presentar una declaració manifestant aquest 

extrem amb indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la 
participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís que es 
constituiran formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.  

  
 El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel 

representant de cadascuna de les empreses que integren la unió.  
  

18) Que l’empresa que represento   SÍ  NO pertany a grup 
empresarial.  

  
 En cas afirmatiu declaro que l’empresa que represento pertany al grup 

empresarial denominat ........................................ i que el composen les 
societats que a continuació es relacionen (aportar relació en la qual es faci 
constar denominació, domicili social i CIF de les societats que composen el 
grup).  

  
19) Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a 
aportar la documentació assenyalada en la clàusula  21 del PCAP.  

 
(Lloc, data i signatura del licitador)   
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MODEL II: OFERTA ECONÒMICA 
 
 
 
"En/Na.............................. amb domicili a ............ carrer............. núm. .........., 
amb DNI núm. ........... major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa 
.................. amb domicili a ......................... carrer .................. núm. ........ i fax 
núm..............), una vegada assabentat/da de les condicions exigides per optar a 
l'adjudicació del procediment obert per a la contractació de les obres per a la 
supressió de barreres arquitectòniques a l’escola Misericòrdia de Canet de Mar, fase 
2, declara sota la seva responsabilitat que es compromet a executar les obres de 
conformitat amb el projecte aprovat i d’acord amb el plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques pel preu de ________.- € (A), 
més l’IVA, que ascendeix a _________.- € (B), això és, pel preu cert i global de 
__________.- € (A+B). 
 
El contractista es compromet a ampliar en .... mesos el termini mínim de garantia 
d’un any. 
 
El contractista es compromet a adscriure a l’obra un encarregat amb .... anys 
d’antiguitat a l’empresa (amb modalitat de contracte indefinit), el qual ha participat 
com a encarregat durant els darrers 10 anys en .... actuacions similars. 
 
El contractista preveu la subcontractació del .... % de l’obra corresponent següents 
treballs: _____ 
 
Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes les 
condicions exigides per contractar amb l'administració, i no incorre en cap causa de 
prohibició per contractar de les previstes a l’article 71 LCSP.” 
 
Lloc, data i signatura del licitador. 
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MODEL III: DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ADSCRIPCIÓ A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DELS MITJANS PERSONALS MÍNIMS ESTABLERTS COM A 
SOLVÈNCIA MÍNIMA 
 

El senyor/a ................., amb DNI núm. ..............., actuant en nom i 
representació de .........................................................., en la seva condició de 
............................................ i amb poders suficients per subscriure la present 
declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de 
contractació per a l’adjudicació del contracte d’execució de la segona fase de les 
obres per la supressió de barreres arquitectòniques a l’accés de l’escola Misericòrdia 
de Canet de Mar, essent l’entitat contractant l’Ajuntament de Canet de Mar,  

DECLARA: 

Que en cas de resultar adjudicatari, s’obliga a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals que s’identifiquen a continuació, mantenint-los 
durant l’execució de les obres, sense cost addicional per l’Ajuntament. Aquest 
compromís s’integrarà al contracte i el seu incompliment serà objecte de 
penalització conforme al que s’estableixi al plec: 

- Delegat d’obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a 
representar a l’empresa contractista davant l’Ajuntament i tercers, en tot 
allò que afecti a l’execució de l’obra i al desenvolupament del contracte. El 
Delegat d’obra comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació 
tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

- Encarregat/da d’obra. Responsable de l’execució material del projecte 
constructiu, coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions 
dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de les 
condicions tècniques i la planificació prevista. 

* La figura d’encarregat d’obres serà personal propi del contractista en la 
modalitat de contracte indefinit de com a mínim 24 mesos d’antiguitat a 
l’empresa, anteriors a la data de finalització del termini de presentació de 
proposicions, en categoria igual o superior a la mínima per ocupar aquests 
càrrecs. 

- Tècnic de prevenció de riscos laborals. Responsable de controlar i vetllar 
per la implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de 
protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 
l’actuació objecte de licitació. 

 

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable,  

 
Lloc, data i signatura del licitador. 
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MODEL IV: ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DE L’ENCARREGAT/DA D’OBRA 

El/la sotasignat, ....................................................., en qualitat de representant 
de l’empresa licitadora de les obres per a la supressió de barreres arquitectòniques 
a l’escola Misericòrdia de Canet de Mar, es compromet a tenir com a encarregat 
d’obra a la persona indicada a continuació: 

Nom i cognoms NIF 

  

I declara que aquesta persona amb una antiguitat de ..... anys a l’empresa, ha 
participat com a ENCARREGAT/DA D’OBRA, durant els darrers 10 anys en les obres 
acabades indicades al quadre següent: 

 Actuació similar 
(segons plec) 

Client Contractista Data final 
obra 

PEC 
(IVA exclòs)

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
 
 
L’acreditació de les actuacions i l’acreditació de la participació de la persona tècnica 
en la posició que s’ofereix es realitzaran mitjançant certificat del promotor/propietat 
expedits o visats per l’òrgan competent, en cas de destinatari públic o, en cas de 
destinatari privat, mitjançant certificats del client, que s’adjuntaran al present 
annex. 
 
En cas d’inexistència del promotor/propietari/client o bé perquè no hagi estat 
possible contactar amb ell per tal d’obtenir l’acreditació, s’admetrà una acreditació 
de l’obra presentada per qualsevol altre mitjà o document que el licitador pugui 
aportar, sempre que en la documentació presentada figurin la descripció de l’obra, 
la seva ubicació, l’empresa constructora i la data de finalització de les obres. 
 
Lloc, data, signatura del licitador i de l’encarregat/da d’obra. 
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MODEL V: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PLENA VIGÈNCIA DE DADES EN 
EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI) DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I/O EN EL REGISTRE OFICIAL DE 
LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L'ESTAT (ROLECE).  
  
(Nom del/de la sotasignat/da)……………………, amb DNI núm. .......................... en 
representació de l’empresa ………................................................. amb domicili al 
carrer ....................... núm. .................  
amb NIF núm. ..........................................  
  

DECLARO 
  
sota la meva responsabilitat, que l’empresa que represento està inscrita en el 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya i/o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), des del 
dia ….. (dia, mes i any d’alta), amb número d’inscripció …… i que les dades que hi 
consten, en el dia d’avui, són plenament vigents.  
  
 Lloc i data   Signatura  
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MODEL VI: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA PARCIAL DE DADES 
EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI) DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I/O EN EL REGISTRE OFICIAL DE 
LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L'ESTAT (ROLECE).  
  
(Nom del/de la sotasignat/da)……………………, amb DNI núm. .......................... en 
representació de l’empresa ………................................................. amb domicili al 
carrer ......................., núm. ................. amb NIF núm. 
..........................................   

 
DECLARO 

  
sota la meva responsabilitat, que l’empresa que represento està inscrita en el 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya i/o 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), des 
del dia ….. (dia, mes i any d’alta), amb número d’inscripció ……, i que les dades que 
n’hi consten, en el dia d’avui, són vigents, excepte per les següents:  
  
(descripció de les dades que no estan actualitzades en el RELI i/o ROLECE)  
  
En relació amb aquestes dades no actualitzades en el RELI i/o ROLECE, aporto la 
documentació següent:  
  
(descripció de la documentació aportada)  
  
 Lloc i data   Signatura  
 
3.7.2. ATORGAMENT LLICÈNCIA A GAS NATURAL PER REALITZACIÓ 
D'ESCOMESA AL C/ ST. ANTONI 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 16 d’abril de 
2019 (núm. de registre 2019/3087) mitjançant la qual sol·licita llicència per a la 
realització d’una escomesa directa de gas natural al C/ Sant Antoni, de Canet de 
Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 24 d’abril de 2019, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

 

“INFORME TÈCNIC 

FETS 
 
S’ha rebut sol·licitud de NEDGIA CATALUNYA, S.A., per a la realització d’una escomesa 
directa de gas natural al c/ Sant Antoni, amb referència GDS12919040043, registre 
d’entrada 2019/3087 i data 16 d’abril de 2019. 
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. No es 

podrà iniciar l’obra fins que no es disposi del material de reposició a l’obra. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de 

planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments 
asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en 
calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre 
terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa 
de formigó. 

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

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i 
en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable 
al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament  un 
assaig de la compactació d’aquest reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic 
rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per possibles 
talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, 
mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, 
de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura 
circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció 
del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització 
lluminosa per les hores nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la 
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

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

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i abalisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

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

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

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres organismes 

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

60 € per a les obres executades per Nedgia Catalunya S.A. al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

8,15 € (4% de 203,82 €). El tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha 
contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, per tant, 
per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitza el pressupost presentat amb la 
sol·licitud. 
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19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la 

que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 
20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 

municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals. 

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

 
OBSERVACIONS: 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la llicència, i 
que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans de compra del 
formigó. 
 
S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies hàbils per l'execució de les 
obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació de 
l’atorgament de la llicència sol·licitada, amb els condicionants esmentats en el cos d’aquest 
informe.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsol o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
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 a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
realització d’una escomesa directa de gas al C/ Sant Antoni, de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera municipal. 

Segon.- Fer constar que les taxes en concepte de l’impost sobre construccions per 
un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€),  en concepte de  taxes 
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urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u cèntims d’euro 
(168,21 €), i la fiança per un import de seixanta euros (60€), s’han ingressat en 
data 6 de maig de 2019. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i a la Tresoreria i Intervenció 
municipals. 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent 18:42 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 
La secretaria accidental      L’alcaldessa 


