ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 12 DE DESEMBRE DE 2019
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de
dades.

Caràcter: ordinari
Hora que comença:17:00
Hora que acaba: 17:30
PRESIDEIX
PERE XIRAU ESPARRECH
ASSISTENTS
LLUIS LLOVET BAYER
JOSEP M. MASVIDAL SERRA
ROSA ISABEL MADRID CAMARA
RAQUEL SERRA LERGA
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
BLANCA ARBELL BRUGAROLA
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. JGL2019/48 ordinari 05/12/2019
2. Propostes
2.1. Alcaldia
2.1.1. Relació Decrets del 25 de novembre a l'1 de desembre 2019
3. Donar compte de resolucions judicials
4. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Actes pendents d'aprovar
1.1. JGL2019/48 ordinari 05/12/2019
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia
5 de desembre 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. Alcaldia
2.1.1. Relació Decrets del 25 de novembre a l'1 de desembre 2019
2.1.1. RELACIÓ DECRETS DEL 25 DE NOVEMBRE A L'1 DE DESEMBRE 2019
Fets:
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates
del 25 de novembre a l’1 de desembre de 2019:
Codi

Descripció

RESAL2019/2029

Decret d'Alcaldia manament a justificar

Data
resolució
25/11/2019

RESAL2019/2030

Decret d’Alcaldia de manament a justificar

25/11/2019

RESAL2019/2031

Decret incoació O.E. neteja solar Av

25/11/2019

RESAL2019/2032

Decret aprovació 4a certificació obres Lot 2

25/11/2019

RESAL2019/2033

Resolució inici exp. contractació obres coberta Vil la Flora

25/11/2019

RESAL2019/2034

Decret inscripció registre parelles de fet

25/11/2019

RESAL2019/2035

Decret Alcaldia Baixes Ofici 1r Trimestre 2019

25/11/2019

RESAL2019/2036

Decret aprovació llista admesos plaça inspector

25/11/2019

RESAL2019/2037

Decret Renuncia Plaça 155 xxx

25/11/2019

RESAL2019/2038

Decret aprovació 2a certificació obres Odèon

25/11/2019

RESAL2019/2039

Decret contractació servei actuació musical Cap d'Any

26/11/2019

RESAL2019/2040

Decret 2n TA devolució de fiances d´obres i residus

26/11/2019

RESAL2019/2041

Decret 2a Tinència de l'Alcaldia

26/11/2019

RESAL2019/2042

Decret de rectificació de la nòmina del mes d'octubre

26/11/2019

RESAL2019/2043

Decret aprovació AD's Q2019_31

26/11/2019

RESAL2019/2044

Decret reingrés caporal deixant sense efecte comissió de serveis

26/11/2019

RESAL2019/2045

Decret embargament salari Sr xxx

26/11/2019

RESAL2019/2046

Aprovació factura certificació 4 de les obres a l'edifici de Fundació Garrofers

26/11/2019

RESAL2019/2047

Decret aprovació factura 3a i ultima certificació antics vagons de Renfe

26/11/2019

RESAL2019/2048

Decret de reconeixement de triennis a la senyora. xxx

26/11/2019

RESAL2019/2049

Decret AI 25_11

26/11/2019

RESAL2019/2050

Decret IMI 25_11

26/11/2019

RESAL2019/2051

09 Decret d'Alcaldia d'acceptació préstec CC 2019

26/11/2019

RESAL2019/2052

Decret desballestament C3918BTR

26/11/2019

RESAL2019/2053

Decret Convocatòria JGL ordinària 28112019

26/11/2019

RESAL2019/2054

Decret d’aixecament de reparament de factures F_2019_51 FASE ADO

27/11/2019

RESAL2019/2055

28/11/2019

RESAL2019/2056

Decret 1a Tinència indemnitzacions assistències càrrecs electes novembre
2019
Decret PS 25_11

28/11/2019

RESAL2019/2057

decret requeriment Plaça de la Llenya

28/11/2019

RESAL2019/2058

Decret Alcaldia Pàrquing

28/11/2019
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RESAL2019/2059

Aprovació de factures F_2019_51 Acumulació ADO

28/11/2019

RESAL2019/2060

28/11/2019

RESAL2019/2061

DECRET APROVACIÓ 4 CERTIFICACIÓ I ÚLTIMA COBERTA PLAÇA
MERCAT
Decret canvi de nom de nínxol 311

28/11/2019

RESAL2019/2062

Decret festa

28/11/2019

RESAL2019/2063

Atorgament permís festa

28/11/2019

RESAL2019/2064

Decret d’Alcaldia de transferència de crèdits

28/11/2019

RESAL2019/2065

Decret aprovació factura 2 certificació rehabilitació Teatre Municipal

28/11/2019

RESAL2019/2066

28/11/2019

RESAL2019/2068

Decret d'aprovació factura certificació núm. 4 i liquidació projecte obres de
rehabilitació i millora
Decret 1a Tinència de l'Alcaldia aprovació quota empresarial i ordena
pagament TC octubre 2019
Decret subministrament tòtem digital

28/11/2019

RESAL2019/2069

Decret 1a Tinència de l'Alcaldia variables nòmina octubre 2019

28/11/2019

RESAL2019/2070

Decret 1a Tinència de l'Alcaldia

28/11/2019

RESAL2019/2071

Decret d’aixecament de reparament de factures F_2019_52

28/11/2019

RESAL2019/2072

(D) Resolució Alcaldia

28/11/2019

RESAL2019/2073

Decret festa cuina Masoveria - xxx

28/11/2019

RESAL2019/2067

28/11/2019

RESAL2019/2074

(D) Aprovació de factures F_2019_ 52 Fase O

28/11/2019

RESAL2019/2075

(D) Decret 1a Tinència de l'Alcaldia- aprovació nòmina novembre 2019

28/11/2019

RESAL2019/2076

Decret aprovació llista definitiva aspirants plaça caporal

28/11/2019

RESAL2019/2077

Decret nomenament funcionària interina Sra. xx

28/11/2019

RESAL2019/2078

Decret renúncia nínxol número 1310

28/11/2019

RESAL2019/2079

Decret convocatòria Mesa revisió documentació

28/11/2019

RESAL2019/2080

Decret canvi de nom activitat

29/11/2019

RESAL2019/2081

Decret contractació subministrament cable estructurat Radio Canet

29/11/2019

RESAL2019/2082

Decret incoació restauració i sancionador polígon 3 parcelꞏla

29/11/2019

RESAL2019/2083

Decret contractació manteniment calderes i aires condicionats 2019-2020

29/11/2019

RESAL2019/2084

Decret llista definitiva admesos i exclosos agent lliure

29/11/2019

RESAL2019/2085

Decret contractació servei menjador Escola Bressol

29/11/2019

RESAL2019/2086

Aprovació llista definitiva admesos agent mobilitat

29/11/2019

RESAL2019/2087

Decret rectificació errada aritmètica RES2019/2042

29/11/2019

RESAL2019/2088

(D) Decret festa Per Nadal un Bon Sidral - Associació DEKAA

29/11/2019

RESAL2019/2089

(D) Decret events Club Volei Canet cuina Masoveria - xxx

29/11/2019

RESAL2019/2090

Resolució firaire

29/11/2019

RESAL2019/2091

Decret atorgament llicència Endesa Rda

29/11/2019

RESAL2019/2092

Decret autorització Mostra d'Artesania 4 de gener de 2020

29/11/2019

3. Propostes urgents
L’alcalde accidental i president de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51del
text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18d’abril, i 83
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 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 es procedeix tot seguit
a la seva deliberació i votació en els termes següents:
3.1. Secretaria
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3.1.1. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT,
DEL SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT DE RÈNTING, D’UN VEHICLE PER
A LA POLICIA LOCAL DE CANET DE MAR.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 d’octubre d’enguany,
va acordar aprovar l’expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat,
del subministrament, en la modalitat de rènting, d’un vehicle per a la Policia Local de
Canet de Mar, fixant-se el pressupost base de licitació en 42.645,00 €, IVA exclòs, el
qual puja 8.955,45 € per a tota la durada inicial del contracte, és a dir 4anys.
Atès que segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 31 d’octubre
d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les proposicions
següents:
1. Andacar 2000, SA
2. Banco de Santander, SA
Atès que en data 30 de maig de 2019, la Mesa de Contractació va efectuar la qualificació
i obertura dels sobres únics, presentats en el procediment obert simplificat en els termes
següents:
“ACTA D’OBERTURA, QUALIFICACIÓ I VALORACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES PLIQUES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT, D’UN VEHICLE PER A LA
POLICIA LOCAL
Lloc:
Despatx annex a l’Alcaldia
Data:
31/10/2019
Horari:
13.00 h
Hi assisteixen:
Blanca Arbell Brugarola, que actua com a presidenta
Isabel Torrent Mollera, caporal de la Policia Local
Joan Méndez Martínez, interventor
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal.
Imma Umbert Hugas, que actua com a secretària de la Mesa de Contractació
Desenvolupament de la sessió
1. Constituïda la Mesa la presidenta informa que l’objecte de la sessió és l’obertura i valoració, si
s’escau, dels sobres únics presentats en el procediment obert simplificat, per a la contractació
del subministrament, en la modalitat d’arrendament, d’un vehicle per a la policia local, així com
la qualificació de la documentació presentada.
2. A continuació la secretària municipal informa els presents que segons el certificat emès des
de l’eina Sobre Digital, s’han presentat les següents ofertes:
Denominació social

Data entrada

Hora

Registre d’Entrada

Andacar 2000, SA
Banco Santander, SA

29/10/2019
29/10/2019

09:55
14:19

ENTRA-2019-9452
ENTRA-2019-9471

3. Seguidament els custodis definits a la configuració dels sobres a PSCP, això és la secretària
acctal. municipal i la secretària de la Mesa, procedeixen a aplicar credencials per tal de permetre
l’obertura dels sobres presentats.
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Un cop oberts els sobres i comprovada la declaració responsable presentada per tots els licitadors, es constata que tots ells han aportat correctament la documentació exigida pel PCAP.
4. A continuació la secretària dóna lectura de les ofertes presentades pels licitadors en els següents termes:
Licitador
Andacar 2000, SA
Banco Santander, SA

Oferta Econòmica (IVA exclòs)
42.480,00 €
41.729,28 €

Reducció Termini
lliurament
0 setmanes
0 setmanes

Preu quilòmetre addicional
0,0100 €
0,0252 €

Preu quilòmetre
no consumit
0,0100 €
0,0252 €

5. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna de les
ofertes presentades tenint en compte els criteris previstos a l’apartat J del quadre de característiques específiques del PCAP, en els termes següents:


Oferta econòmica: Fins a 85 punts que s’atorgaran segons la fórmula següent:
Puntuació = 85 .
[Lic] :

[Lic] – [Oferta]
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS])

post
licitació
[Baixa] : Oferta més baixa
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació)
[Oferta] : Oferta a valorar


Pressubase
de

Reducció del termini de lliurament del vehicle, degudament equipats com a vehicles de policia, i amb ITV complimentada, per part del licitador. El termini computarà des del moment
en que els vehicles es posin a disposició a l’empresa adjudicatària per part del concessionari
o fabricant.
La puntuació s’atorgarà en funció del següent criteri:
-



Lliurament en 3 setmanes
Lliurament en 4 setmanes
Lliurament en 5 setmanes
Lliurament en 6 setmanes
Lliurament en 7 setmanes

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts

Cost més baix per quilòmetre addicional. Obtindrà 2,5 punts el licitador que presenti el cost
per quilòmetre addicional més baix durant el contracte, tenint en compte quatre decimals i
amb l'IVA exclòs, conforme a la següent fórmula:
Puntuació= 2,5 x Preu més baix
Preu de cada licitador



Preu més alt per quilòmetre no consumit. Obtindrà 2,5 punts el licitador que presentí el preu
més alt per quilòmetre no consumit durant el contracte (incloses les prorrogues), tenint en
compte quatre decimals i amb l'IVA exclòs, conforme a la següent fórmula:
Puntuació= 2,5 x Preu més alt
Preu presentat per cada licitador

5
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

Licitador
Andacar 2000, SA
Banco Santander, SA

% Baixa
Oferta
0,39 %
2,15 %

Puntuació Oferta
Econòmica
6,58
36,50

Termini lliurament
0
0

Preu quilòmetre
addicional
2,50
0,99

Preu quilòmetre no
consumit
0,99
2,50

Puntuació Final
10,07
40,00

6. A la vista de l’anterior valoració, la Mesa de contractació acorda per unanimitat traslladar la
documentació tècnica presentada pel licitador Banco Santander, SA, al cap de la Policia Local,
per tal que informi si compleix o no els requeriments mínims indicats al plec de clàusules administratives i al plec de prescripcions tècniques particulars.
Essent les 13:35 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la presidenta i la
secretària de la Mesa.”

Atès que en data 12 de novembre de 2019, la Mesa de Contractació va efectuar la
proposta d’adjudicació del subministrament, en la modalitat d’arrendament, d’un vehicle
de la Policia Local, en els termes següents:
“ACTA PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT, D’UN
VEHICLE PER A LA POLICIA LOCAL
Lloc:
Despatx annex a l’Alcaldia
Data:
12/11/2019
Horari:
13.30 h
Hi assisteixen:
Blanca Arbell Brugarola, que actua com a presidenta
Isabel Torrent Mollera, caporal de la Policia Local
Joan Méndez Martínez, interventor
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal.
Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de Contractació
Desenvolupament de la sessió
1. Objecte de la sessió és la lectura de l’informe solꞏlicitat al cap de la Policia Local per aquesta
Mesa en sessió de data 31 d’octubre d’enguany, en relació a si la proposta presentada pel licitador Banco de Santander, SA, compleix els requisits mínims fixats pel plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen la present contractació, així
com la formulació de la proposta d’adjudicació del contracte.
2. A continuació la presidenta dóna lectura de l’informe emès pel cap de la Policia Local, en data
7 de novembre d’enguany, el contingut literal del qual és el següent:
“Servando Gómez González, Sergent Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Canet de Mar,
respecte a la valoració tècnica demanada per part del departament de contractació, en referència
al sobre únic de la proposta realitzada pel Banc de Santander, per a la contractació
subministrament, en la modalitat d’arrendament, d’un vehicle per al servei de policia, informa:
Després de revisar la proposta tècnica, respecte al vehicle i transformació proposada pel Banc
de Santander, la proposta tècnica del vehicle (motorització, seguretat, dimensions, i acabats interiors i exteriors) corresponen amb el PPTP.
Així mateix, dir que la proposta del Banc de Santander respecte a la transformació policial del
vehicle, s’ajusta al que es demana al PPTP.
CONCLUSIONS:
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De conformitat amb les consideracions anteriors, i com la proposta presentada pel licitador
compleix amb tot allò que es demana al PPTP, s’informa favorablement a la tramitació de
l’expedient objecte del present informe.
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.”
3. A la vista d’aquest informe, la Mesa de contractació acorda per unanimitat acceptar les conclusions de l’informe tècnic emès pel sergent cap de la Policia local i elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament,
d’un vehicle per a la policia local, a la mercantil Banco de Santander, SA, atès que ha estat el
licitador que ha presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu i que s’ajusta al que es disposa
al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeixen el present contracte.
Essent les 13.45 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la presidenta i el
secretari de la Mesa.”

Atès que en data 3 de desembre de 2019, la Mesa de Contractació va efectuar la revisió
de la documentació presentada pel licitador proposat per la Mesa, en els termes
següents:
“ACTA DE REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PEL LICITADOR PROPOSAT
PER LA MESA COM A ADJUDICATARI EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER
A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT,
D’UN VEHICLE PER A LA POLICIA LOCAL
Lloc:
Despatx annex a l’Alcaldia
Data:
03/12/2019
Horari:
13.00 h
Hi assisteixen:
Blanca Arbell Brugarola, que actua com a presidenta
Isabel Torrent Mollera, caporal de la Policia Local
Joan Méndez Martínez, interventor
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal.
Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de Contractació
Desenvolupament de la sessió
1. L’objecte de la sessió és la revisió de la documentació administrativa presentada per la mercantil Banco de Santander, SA, la qual es va requerir mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.
2019/1966, de data 18 de novembre.
2. Analitzada la documentació presentada a l’Ajuntament de Canet de Mar en data 28 de novembre de 2019, es constata que el licitador proposat com a adjudicatari per aquesta Mesa, ha
dipositat a la Tresoreria municipal, mitjançant aval, l’import de 2.086,46 € en concepte de garantia
definitiva. També ha aportat la documentació administrativa requerida a excepció de la còpia del
DNI i acreditació de la representació amb la que actuen les persones que varen presentar l’oferta,
això és el Sr. xxx i el Sr. xxx.
3. La Mesa de Contractació acorda per unanimitat atorgar a la mercantil Banco Santander, SA,
un termini de 3 dies hàbils per tal que aporti DNI i escriptura de nomenament de càrrec social o
bé el poder notarial per representar a la mercantil Banco Santander, SA de les persones que han
presentat l’oferta.
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Essent les 13.35 hores es dóna per finalitzat el present acte.”

Atès que en data 5 de desembre d’enguany l’empresa Banco Santander, SA, ha aportat
la documentació requerida de conformitat amb l’acord pres per la Mesa de Contractació
en sessió de 3 de desembre d’enguany.
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa l’article
150.3 LCSP, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Adjudicar el contracte per al subministrament, en la modalitat d’arrendament,
d’un vehicle a destinar a la Policia Local, a la mercantil Banco de Santander, SA amb
CIF núm. xxxxx, pel preu global de 41.729,28 €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de
8.491,20 €, per als 48 mesos de contracte (1.046,26 €/mes, IVA inclòs), amb subjecció
al PCAP i PPTP i a l’oferta presentada pel propi licitador, amb el desglossament i les
millores següents:
 Quota lloguer: 7.098,96 €/any, IVA exclòs, el qual puja 1.490,78 €, que fa un total
de 8.589,73 €/any, per als 4 anys de contracte: 34.358,92 €.
 Manteniment: 3.009,72 €/any, IVA exclòs, el qual puja 632,04 €, que fa un total
de 3.641,75 €/any, per als 4 anys de contracte: 14.567,00 €
 Assegurança: 323,64 €/any, impostos exclosos, per als 4 anys de contracte
1.294,56 €.
El preu que l’Ajuntament haurà d’abonar al contractista, una vegada finalitzat l’arrendament, per quilòmetre addicional del quilometratge concertat és de 0,0252 € més IVA.
El preu que el contractista haurà d’abonar a l’Ajuntament, una vegada finalitzat l’arrendament, per quilòmetre no consumit del quilometratge concertat és de 0,0252 € més
IVA..
SEGON.- El termini de lliurament del vehicle serà de 8 setmanes des del moment en
que els vehicles es posin a disposició a l’empresa adjudicatària per part del concessionari o fabricant. Aquesta posada a disposició no podrà ser superior a 45 dies des de la
formalització del contracte i s’haurà d’acreditar amb un escrit emès pel concessionari o
fabricant.
TERCER.- Aquest contracte tindrà una durada de 48 mesos a comptar des de la data
de lliurament del vehicle a les dependències municipals.
QUART.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a responsable del contracte al Sergent cap de la Policia Local. Les seves funcions seran les
següents:






Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes i condicions contractuals.
Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació
contractada.
Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte.
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Recepcionar les prestacions objecte del contracte.
Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar.

CINQUÈ.- Autoritzar i Disposar la despesa d’11.508,86 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 43 13300 20400, del pressupost ordinari per a l’exercici 2020 (Doc. AD
núm. 220199000101).
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient
per poder atendre el pagament del seu preu en concret:





Exercici 2021: 12.555,12 €, aplicació núm. 43 13300 20400.
Exercici 2022: 12.555,12 €, aplicació núm. 43 13300 20400.
Exercici 2023: 12.555,12 €, aplicació núm. 43 13300 20400.
Exercici 2024: 1.046,26 €, aplicació núm. 43 13300 20400.

Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors,
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
SISÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que es
publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar.
SETÈ.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i al
responsable del contracte.
VUITÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils següents a la
recepció de la notificació del present acord, se’l citarà per tal de formalitzar el contracte.
NOVÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte com per signar
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord.
3.1.2. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DERIVAT SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2017.01 LOT 2.1
Atès que la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril
de 2019, va acordar adjudicar l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements
d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.01) a les empreses seleccionades següents:
 ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4.
 GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i
1.1.4.
 SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
 INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, i 1.2.4.
 CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4.
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 ENRIC MORAN pel lot 1.1.2.
 LA VOLA 1981 SA pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
 MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i
3.22.
 NOVATILU SL pel lot 2.1.
 ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17,
2.3.9, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
i 4.2.4.
 UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11,
2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5.
 CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12,
2.3.14, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
 CM SALVI SL pel lot 2.1.
 SACOPA SAU pel lot 2.1.
 PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21,
3.9, 3.16, 3.17 i 3.20.
 MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6,
2.3.10, 2.3.11, 2.3.13 i 2.3.15.
 ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5.
 UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA
pels lots 3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
 CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
 ELECNOR SA pel lot 4.1.
 ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1.
 ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1.
 OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1,
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
 SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
Atès que en data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC ENERGIA SL,
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS
ENERGÉTICOS SL, INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU, ENRIC MORAN, LA
VOLA 1981 SA, MIATEC INNOVA SL, NOVATILU SL, ELECTRICITAT BOQUET SL,
UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU, CITELUM IBERICA SA, CM SALVI SL, SACOPA
SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA, MUNTATGES LLEIDA SA, ALUMBRADOS
VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i
IMESAPI SA, CLECE SA, ELECNOR SA, ELECTROTECNIA MONRABAL SLU,
ENDESA ENERGIA SAU, OHL SERVICIOS INGESAN SA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY SERVICE.
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 21 de març
de 2018, va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens
locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Vist l’informe emès en data 10 de desembre d’enguany, per l’enginyera municipal, sobre
les condicions específiques d’execució del contracte basat en l’acord marc de serveis i
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01).
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Atès allò que disposa l’article 221.4 de la LCSP pel que fa a l'inici i tramitació de
l'expedient de contractació de l'encàrrec de provisió, així com la clàusula quarantaquatre del Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte de
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, on s’estableix que les entitats locals
destinatàries de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a les
clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions específiques dels
encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació doni al contractista adjudicatari
l’Administració.
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.
2019/1041 de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a l’Acord marc de serveis i
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01).
SEGON.- Aprovar les condicions específiques d’execució de l’encàrrec de provisió per
l’adquisició d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públics amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, les quals s’adjunten a l’expedient.
TERCER.- Adjudicar el contracte derivat per al subministrament de 86 llumeneres tipus
basic, 86 braços a façana, 2 llumeneres tipus vial, segons l’acord marc de serveis i
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), lot 2.1, a la mercantil CM
Salvi, SL, proveïda del CIF xxxxx, per un import de 30.090,67 €, IVA inclòs, el qual puja
la quantitat de 5.222,35 €, de conformitat amb l’oferta presentada en data 11 de
desembre d’enguany. El desglossament del pressupost és el següent:
Descripció
L BASIC S LAT W1000 8 VP 30K F2M2 VDR SC D P035
GRIS PLATA G2 P: 23W
L BASIC S LAT W1000 8 VP 30K F4M2 VDR SC D P035
GRIS PLATA G2 P: 23W
Braç a façana
L STATUS T/H 60 2*5M 30K F4M2 VDR SP DP075
GRIS PLATA G2 P: 42W
Regulació llumenera

Unitats
65

Preu unitari
181,00 €

21

181,00 €

3.801,00 €

86
2

95,00 €
188,00 €

8.170,00 €
376,00 €

88

8,00 €
Subtotal
RAEE
TOTAL (IVA exclòs)
IVA (21%)
TOTAL (IVA inclòs)

Import
11.765,00 €

704,00 €
24.816,00 €
52,32 €
24.868,32 €
5.222,35 €
30.090,67 €

S’ha inclòs en el pressupost el cost de la gestió final dels residus d’aparells elèctrics i
electrònics, cost que ha de finançar el consumidor final en la compra d’aparells elèctrics
i electrònics. D’acord amb el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus
d’aparells elèctrics i electrònics, el cost RAEE ha d’aparèixer a la factura i se li aplica
l’IVA.
QUART.- Adjudicar el contracte derivat per al subministrament de 6 punts de llum
fotovoltaics, segons l’acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència
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energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2017.01), lot 2.1, a la mercantil Novatilu, SL, proveïda del CIF xxxxx, per un import de
9.278,28 €, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 1.610,28 €, de conformitat amb l’oferta
presentada en data 11 de desembre d’enguany. El desglossament del pressupost és el
següent:
Descripció
Columna solar DIBA 6 m amb pletina + perns

Unitats
Preu unitari
6
1.278,00 €
TOTAL (IVA exclòs)
IVA (21%)
TOTAL (IVA inclòs)

Import
7.668,00 €
7.668,00 €
1.610,28 €
9.278,28 €

CINQUÈ.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, una vegada entregat el
subministrament. En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent,
s’indicaran els defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al
pagament. El pagament es farà per transferència bancària.
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat dels
subministraments. No obstant, en cas que la factura es presenti amb posterioritat a la
data de l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies començarà a comptar des de
l’entrada de la factura al registre de l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de demora
en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 216 TRLCSP.
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la factura que
hagi expedit pels subministraments davant el registre administratiu corresponent als
efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la
tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de l’entrega efectiva del
subministrament.
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, els següents extrems previstos en
l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada.
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de

Canet de Mar.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat

pública és la Intervenció municipal.
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal.
d) Cal indicar el número d’autorització i disposició de la despesa (AD
220190015587 per a CM SALVI, S.L.- AD220190015590 per a
NOVATILU,S.L.).
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que
permeti identificar l’objecte del contracte
De conformitat amb la disposició addicional 3a. de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de
març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de
factures, les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius
que participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats
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administratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions
Públiques.
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents:
Oficina comptable

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

L01080403 Ajuntament de Canet de L01080403 Ajuntament de Canet de
L01080403 Ajuntament de Canet de Mar
Mar
Mar

Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són:



Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca)
Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia)

El contractista que tingui dret al cobrament davant l’Administració, podrà cedir-lo amb
les condicions i requisits establerts a l’article 218 del TRLCSP.
SISÈ.- El termini de lliurament del material és de trenta dies des de la data de la

comanda.
SETÈ.- De conformitat amb el que es disposa a l’article 52 del TRLCSP, es nomena com
responsable del contracte l’enginyera municipal. Les modificacions posteriors de la
identitat de la persona responsable del contracte es notificaran al contractista i seran
eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas d’urgència, el facultatiu podrà
intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici de les actuacions de seguiment
davant del contractista o de qualsevol altre que pogués haver rebut la notificació.
Llevat que es disposi una altra cosa en les condicions de l’encàrrec, les actuacions
posteriors de la persona responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol
moment de l’execució i sense necessitat de notificació prèvia al contractista.
La persona responsable del contracte disposarà, durant l’execució del contracte, de
totes les atribucions no reservades a l’òrgan de contractació i abastarà almenys els
objectius i funcions següents:
a) Objectius:
-

-

Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec.
Precisar els termes d’execució.
Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contractada.
Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments
contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia
comunicació a l’òrgan de contractació.
Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes i
actes generals pressupostaris.

b) Funcions:
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-

-

-

Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte derivat de
l’encàrrec.
Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament del
subministrament.
Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons
correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa
d’altres mesures.
Conformar les factures i albarans acreditatius dels subministraments per l’empresa
adjudicatària.
Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent
per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec.
Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació o el
titular del centre directiu i el cap de la unitat administrativa responsables de
l’execució del contracte.
Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària de
l’encàrrec.

Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran instrumentar
en un llibre d’ordres, el qual tindrà el format i característiques fonamentals que es
determinin mitjançant resolució de l’òrgan de contractació.
VUITÈ.- El termini de garantia es fixa en un any a comptar des de la data del lliurament
del bé.
Les llumeneres lliurades tindran una garantia tècnica de deu anys que s’haurà d’aportar
pel subministradors o les empreses de manteniment i gestió energètica en nom del fabricant.
NOVÈ.- Requerir a l’empresa CM Salvi, SL, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a
comptar a partir de la notificació de la present adjudicació, acrediti que ha constituït a
disposició de la Tresoreria municipal, una garantia definitiva xifrada en 1.243,42 €,
equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació, exclòs l’IVA.
Aquesta garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes regulades en l'art. 96
del TRLCSP, tenint en compte que, en cas que es presenti mitjançant aval o
assegurança de caució, els poders que legitimin als apoderats de les entitats avalistes
o asseguradores per autoritzar-los, hauran de ser validats prèviament per la secretària
de l’Ajuntament.
DESÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 30.090,67 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 21 16500 63300 (AD núm. 220190015587) i de 9.278,28 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 21 16500 62300 (AD núm. 220190015590) del
vigent pressupost ordinari per al 2019.
ONZÈ.- Notificar aquest acord a CM Salvi, SL i a Novatilu, SL, com a empreses
adjudicatàries dels contractes derivats de l’Acord marc de serveis i subministrament
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, així com al Consorci Català
pel Desenvolupament Local – CCDL, per e-notum al NIF xxx i el correu electrònic
ccdl@ccdl.cat, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
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DOTZÈ.- Comunicar aquest
centraldecompres@acm.cat.

acord

a

l’ACM

per

correu

electrònic

a

TRETZÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al responsable del
contracte.
CATORZÈ.- Publicar en el Perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat.
3.2. Educació, Igualtat i Participació
3.2.1. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT
DE CANET DE MAR I EL CONSORCI DEL CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED DE
TERRASSA, CURS 2017-2018
Fets:
La Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2018 va aprovar l’addenda
econòmica al conveni entre l'Ajuntament de Canet de Mar i el Consorci del Centre
Associat de la UNED de Terrassa, avui Consorci Universitari Centre Associat a la UNED
de la província de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern Local de l'Ajuntament
de Canet amb data 9 d'octubre de 2002. l’addenda esmentada es va signar amb data
21 de desembre de 2018.
Al pacte onzè de l’addenda s’estableix que la justificació del conveni es regirà per allò
que es disposa a l’article 19 de l’ordenança municipal de subvencions, i serà necessari
aportar la documentació següent referida al curs motiu de l’addenda un cop aquest hagi
finalitzat:
A) una memòria detallada de l’activitat realitzada, que en cada cas esmentarà els
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d'acord
amb els termes del conveni com ara nombre d’assignatures impartides, contingut
d’aquestes, el nombre d’alumnes participants, grau d’assoliment dels objectius de
cada assignatura i altres activitats associades així com documents justificatius de
la despesa corresponent a la docència de les diferents assignatures recollides al
conveni i sempre realitzades dins del període al que es circumscriu aquest.
B) un exemplar original i autenticat de totes les edicions, publicacions i documentació
gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat.
C) una còpia de la documentació suport de les despeses de tutories i coordinació
mensuals satisfetes, ajustades al pressupost presentat amb motiu del conveni i
datades dintre del període corresponent al seu exercici.
Posteriorment el Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de
Barcelona ha fet arribar a l’ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció
atorgada.
Vist l’informe tècnic emès en data 5 de desembre de 2019 que es transcriu a continuació:
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Identificació de l’expedient: 2242/2019 3666
Assumpte: Justificació addenda conveni UNED curs 2017-2018
INFORME TÈCNIC
FETS
Vist que la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2018 va aprovar
l'addenda econòmica al conveni per al curs 2017-2018, per import de 17.263,92€.
Atès que al pacte onzè del conveni s’estableix que la justificació del conveni es regirà
per allò que es disposa a l’article 19 de l’ordenança municipal de subvencions, i serà
necessari aportar la documentació següent referida al curs motiu de l’addenda un cop
aquest hagi finalitzat:
A) una memòria detallada de l’activitat realitzada, que en cada cas esmentarà els
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d'acord
amb els termes del conveni com ara nombre d’assignatures impartides, contingut
d’aquestes, el nombre d’alumnes participants, grau d’assoliment dels objectius de
cada assignatura i altres activitats associades així com documents justificatius de
la despesa corresponent a la docència de les diferents assignatures recollides al
conveni i sempre realitzades dins del període al que es circumscriu aquest.
B) un exemplar original i autenticat de totes les edicions, publicacions i documentació
gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat.
C) una còpia de la documentació suport de les despeses de tutories i coordinació
mensuals satisfetes, ajustades al pressupost presentat amb motiu del conveni i
datades dintre del període corresponent al seu exercici.
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
PRIMERA.- Vist que la documentació presentada per l’ entitat a mode de justificació
s'ajusta en forma i contingut a allò que preveu el conveni de referència i es concreta en:
a) memòria detallada del desenvolupament del curs 2017-2018, amb la relació
d'assignatures, objectius, continguts, competències, avaluació i bibliografia per a
cadascuna d'elles, descripció del procés de matriculació dels alumnes, calendari del
curs i recull de premsa
b) exemplar de les publicacions i cartells que s'ha generat a l'activitat i que són a l'arxiu
de l'Àrea d'Educació
c) còpia de la documentació suport de les despeses de tutories i coordinació mensuals,
ajustades al pressupost presentat amb motiu del conveni i datades dintre del període
corresponent al seu exercici, segon el detall següent:
- auditoria del consorci de l’any 2018
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- Certificats de retencions de renda dels tutors per import de 15.600,26€
corresponents a l’any 2019.
- declaració responsable del representant de l’entitat.
- certificats d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Estatal Tributària i amb
la Seguretat Social
- Justificants dels pagaments de les nòmines dels tutors i coordinadors des
d’octubre de 2017 a maig de 2018 per import de 12.849,48€.
SEGONA.- Atès que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per
alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions
Vist que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar
al beneficiari o entitat colꞏlaboradora, referits a la mateixa subvenció.
CONCLUSIONS:
De conformitat amb les consideracions anteriors, es considera acreditat el fi públic pel
qual es va atorgar el conveni i es proposa el pagament.
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm.
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Donar per correctament justificat l’import següent corresponent a l’import de
l’addenda econòmica al conveni entre l'Ajuntament de Canet de Mar i el Consorci del
Centre Associat de la UNED de Terrassa, avui Consorci Universitari Centre Associat a
la UNED de la província de Barcelona
SEGON.- Reconèixer l’obligació per import de 17.263,92€ (O núm. 220190015451) amb
càrrec a la partida 51 32610 48300.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
QUART.- Comunicar el present acord a.la Tresoreria municipal.

3.3. Acció Social i Ciutadania
3.3.1. APROVACIÓ
BSGG/41/2019

RELACIÓ

D’AJUTS

SOCIALS

PUNTUALS

NÚMERO

Fets:
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Vista la relació de despeses número BSGG/41/2019 de data 12 de desembre de 2019
per import de 1.345,07€ corresponent a ajuts socials puntuals.
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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.
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm.
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/41/2019 en favor dels
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que
s’indiquin:
RELACIO NUM.: BSGG/41/2019
NÚM. BENEFICIARI

DNI

data: 12-12-19
CONCEPTE

IMPORT

ENDOSSATARI

DNI/NIF

250

Xxx

Xxx

Habitatge/Subministrament-aigua

129,78 €

SOREA

Xxx

251

Xxx

Xxx

Habitatge/Subministrament-llum

184,09 €

Endesa Energia SAU

Xxx

252

Xxx

Xxx

Habitatge/Lloguer-hipoteca

560,00 €

Manpad SL

Xxx

253

Xxx

Xxx

Menjador escolar extraordinari

80,16 €

Saned

Xxx

254

Xxx

Xxx

Habitatge/Subm-llum/aigua

115,19 €

Al mateix

Xxx

255

Xxx

Xxx

Habitatge-lloguer-hipoteca

275,85 €

Al mateix

Xxx

TOTAL

1.345,07€

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 corrent.
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats.
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Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra
fiscalització plena a posteriori.
3.3.2. RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES I RECURSOS DE REPOSICIÓ DE LES SUBVENCIONS DE L’IBI EXERCICI 2018
Fets:
Atès que en data 14 de novembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar les
bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre
béns immobles, corresponent al domicili habitual, per minorar la repercussió econòmica
del pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida, per a l’exercici 2018.
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei, de
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern.
Atès que en aquesta convocatòria es van presentar 66 solꞏlicituds per a l’atorgament de
la subvenció sobre l’import de l’impost de béns immobles, de les quals 37 van ser concedides i 29 van ser denegades.
Atès que s’han presentat els següents recursos sobre les solꞏlicituds denegades, que tot
seguit especifiquem:
Expedient
23/2018

Registre
2019/5167

DNI
XXXXXX

35/2018

2019/6374

XXXXX

59/2019

2019/5881

XXXXX

Motiu
Alꞏlega que compleix amb
totes
les
obligacions
tributàries
i
aporta
documentació acreditativa
Alꞏlega que està al corrent
de pagament de tributs i
presenta
documentació
acreditativa
Alꞏlega que compleix la
condició
d’estar
empadronat al domicili pel
qual solꞏlicita la subvenció
de l’IBI abans d’1 de gener
del 2018.

Atès que s’ha presentat el següent recurs sobre una solꞏlicitud concedida:
Expedient
09/2018

Registre
2019/7523

DNI
XXXXX

Motiu
Alꞏlega ser propietària al
100% de l’immoble i per
tant cobrar el 100% de la
subvenció i no el 50%.

Vist l’informe tècnic emès per la coordinadora de serveis socials en data 9 de desembre
de 2019, i que es transcriu a continuació:
“INFORME TÈCNIC
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FETS
- En data 14 de novembre es van aprovar les bases reguladores de a l’atorgament d’una
subvenció sobre l’import de l’IBI, corresponent al domicili habitual, per minorar la
repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica
desfavorida.
- En aquesta convocatòria es van presentar 66 solꞏlicituds per a l’atorgament de la
subvenció de l’IBI.
- En data 26 de maig de 2019, i amb número de Decret 2019/871, es va resoldre aprovar
37 de les solꞏlicituds i denegar-ne 29.
- Una vegada notificada la resolució s’han presentat 3 recursos sobre les solꞏlicituds
denegades i 1 recurs sobre una solꞏlicitud aprovada, que a continuació s’especifica:
Expedient
09/2018

Registre
2019/7523

DNI
XXXXX

23/2018

2019/5167

XXXXX

35/2018

2019/6374

XXXXX

59/2019

2019/5881

XXXXX

Motiu
Alꞏlega ser propietària al
100% de l’immoble i per
tant cobrar el 100% de la
subvenció i no el 50%.
Alꞏlega que compleix amb
totes
les
obligacions
tributàries
i
aporta
documentació acreditativa
Alꞏlega que està al corrent
de pagament de tributs i
presenta
documentació
acreditativa
Alꞏlega que compleix la
condició
d’estar
empadronat al domicili pel
qual solꞏlicita la subvenció
de l’IBI abans d’1 de gener
del 2018.

FONAMENTS DE DRET:




Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de
subvencions.
Bases de la convocatòria de subvenció de l’IBI 2018.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
PRIMERA.- La solꞏlicitud nº2019/7523, expedient 09/2018, presenta documentació
acreditativa del registre de la propietat conforme és propietària de ple domini de la finca
on resideix com a domicili habitual, resultat d’una herència, tot i que el certificat del
cadastre indica que és propietària del 50% de la finca objecte de la subvenció de l’IBI.
L’altre 50% consta a cadastre com a propietat de la resta d’hereus. Es detecta error del
registre de la propietat d’Arenys de Mar al no haver comunicat al cadastre el canvi de
titularitat de l’habitatge referenciat. Queda acreditada, doncs, la titularitat del 100% de
l’habitatge.
SEGONA.- Pel que fa a la documentació presentada per la solꞏlicitud nº2019/5167,
expedient nº 23/2018, i després d’entrevista mantinguda amb la interessada, es fa palès
un possible error en les dades que figuren dins l’organisme AEAT sobre la situació del
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deute de l’interessada. Per tot això, i una vegada comprovades la resta de dades,
compleix amb els requisits de les bases per rebre la subvenció.
TERCERA.- Pel que fa a la solꞏlicitud nº 2019/6374, expedient nº35/2018, un cop
revisada la documentació aportada, queda acreditat que la interessada estava al corrent
de pagament de tributs i/o obligacions a data 1/01/2018, i per tant compleix els requisits
per rebre la subvenció.
QUARTA.- Pel que fa a la solꞏlicitud nº2019/5881, expedient nº59/2018, i després de
revisar la documentació de l’expedient, queda acreditat que compleix la condició d’estar
empadronat a 1 de gener de 2018 a l’habitatge pel qual es solꞏlicita la subvenció. Al
haver-se produït un canvi d’habitatge al setembre del mateix any, li correspondrà la part
proporcional de l’import de la subvenció, segons els mesos que va residir l’habitatge
objecte de l’impost.
CONCLUSIONS:
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació
de l’expedient objecte del present informe, i es proposa l’estimació dels següents
recursos:
Expedient
23/2018
59/2019
35/2018
09/2018

Registre
2019/5167
2019/5881
2019/6374
2019/7523

DNI
XXXX
XXXXX
XXXX
XXXX

La Coordinadora de Serveis Socials
Núria Gibert Llobet
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm.
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Estimar les alꞏlegacions següents, atès que s’ha pogut acreditar el
compliment de les bases:
Expedient
09/2018
23/2018
35/2018
59/2019

Registre
2019/7523
2019/5167
2019/6374
2019/5881

DNI
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Import
125,00€
239,92€
250,00€
170,49€

SEGON.- Autoritzar I disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import 785,41€
amb càrrec a l’aplicació 40 23100 48201.
TERCER.-, Notificar els presents acords als interessats.
QUART.- Comunicar els presents acords a la Tresoreria i la Intervenció municipals.

3.4. Urbanisme
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3.4.1. CONCESSIÓ PRÒRROGA LLICÈNCIA OBRES MAJORS AL CARRER
VERDAGUER I CALLÍS,
Fets:
Vista la instància presentada per la Sra. xxx, en data 25/02/2019, sol.licitant ampliació
del termini del permís d’obra major per al canvi d’ús de magatzem a habitatge al
C/Verdaguer i Callís, aprovada per Junta de Govern Local de data 3/05/2017.
Vist l’informe tècnic emès en data 5/04/2019, que es transcriu a continuació:
“FETS
En relació a la solꞏlicitud d’una pròrroga de la llicència d’obres majors per al canvi
d’ús de local a habitatge al carrer Verdaguer i Callís, (expedient 4/2017), presentada en
data 25 de febrer del 2019 i número d’expedient 731, un cop revisada la documentació
aportada es constata el següent:
1. Tant la solꞏlicitant de la pròrroga com el titular de la llicència és la senyora xxx.
2. La llicència es va concedir en data 3 de maig de 2017 en virtut de l’acord de la
junta de govern local. No consta la data de recepció de la notificació de la
llicència al titular.
FONAMENTS DE DRET
-

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

-

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

-

Ordenances fiscals vigents.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES
Primera.- Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent i les
modificacions puntuals posteriors de les esmentades Normes, es constata que els
terminis per a l’execució de les obres són els següents:
a) Sis mesos per començar-les.
b) Dos anys per acabar-les.
En ambdós casos els terminis s’han de comptar des de la data de la notificació de la
llicència al seu promotor.
Segona.- Consultada l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la
intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, es constata que a l’article 26, en relació a
la pròrroga de les llicències, s’especifica que les obres que no es puguin executar en el
termini previst en la llicència, abans d’un mes del seu venciment s’haurà de solꞏlicitar
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l’ampliació.
Tercera.- Per altra banda, realitzada una inspecció visual al carrer Verdaguer i Callís,
en data 28 de març del 2019, es constata que les obres s’han iniciat tot i que únicament
s’han realitzat alguns dels treballs previs de sanejament i enderrocs.
Quarta.- L’ordenança fiscal núm. 20 “ Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme” d’enguany, estableix una quantia de 67,59 € per
a les pròrrogues de llicència d’obres.
CONCLUSIONS
Per tot l’esmentat, donat que les obres ja s’han iniciat i la solꞏlicitud de pròrroga de la
llicència d’obres s’ha realitzat dins dels terminis previstos per la normativa urbanística
vigent, s’informa FAVORABLEMENT a la seva concessió.
Finalment, indicar, que caldrà realitzar la liquidació de les taxes corresponents d’acord
amb les ordenances fiscals vigents.”
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 22/10/2019, que es transcriu a
continuació:
INFORME JURÍDIC
FETS
En data 12/01/2017 RE192 la senyora xxx solꞏlicita llicència d’obres per al canvi d’ús de
magatzem a habitatge de l’immoble situat al carrer Verdaguer i Callís, de Canet de Mar.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 03/05/2017, pren, entre d’altres,
l’acord de concessió de la llicència solꞏlicitada. L’esmentat acord és notificat a la
solꞏlicitant en data 05/06/2017.
En data 25/02/2019 RE1391 la senyora xxx solꞏlicita pròrroga de la llicència d’obres.
En data 05/04/2019 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable a la solꞏlicitud
de pròrroga presentada.
FONAMENTS DE DRET
-

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (TRLU),
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística (RPLU),
Ordenances fiscals vigents.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera.- Segons disposa l’article 189.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), la llicència urbanística caduca
si, en finir qualsevol dels terminis per començar les obres o bé per acabar-les, aquestes
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no s'han començat o no s'han acabat. A aquests efectes, el document de la llicència ha
d'incorporar l'advertiment corresponent.
Examinat el document de la llicència objecte de la present solꞏlicitud de pròrroga, es
comprova l’existència de l’advertiment esmentat relatiu als terminis per a l’execució de
les obres.
Segona.- L’apartat 4 del mateix article 189 TRLU contempla el dret de les persones
titulars d'una llicència urbanística a obtenir una pròrroga tant del termini de
començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei,
per la meitat del termini de què es tracti, si la solꞏliciten d'una manera justificada abans
d'exhaurir-se els terminis establerts.
En el cas present, la solꞏlicitud de pròrroga ha estat presentada tres mesos abans
d’exhaurir-se el termini per a la finalització de l’obra.
Consta a l’expedient administratiu l’informe favorable a la solꞏlicitud de pròrroga de
l’arquitecta tècnica municipal i del cap de Disciplina urbanística.
Tercera.- L’ordenança fiscal núm. 20 “ Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme” d’enguany, estableix una quantia de seixanta-set
euros amb cinquanta-nou cèntims (67,59 €) per a les pròrrogues de llicències d’obres.
Consta acreditat a l’expedient que en data 02/09/2019 s’ha aportat el comprovant de
pagament d’aquesta taxa.
Quarta.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència, així com la seva
pròrroga, és de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local,
mitjançant Decret núm. 2019/1041, de data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els
seus estrictes termes, caldrà que en la resolució d’atorgament es faci constar el següent:
“Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta Junta
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant
Decret núm. 2019/1041 de 18 de juny.”
CONCLUSIONS
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement
l’atorgament de la pròrroga solꞏlicitada, per la meitat del termini atorgat inicialment.
Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta Junta de
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret
núm. 2019/1041 de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir a la Sra. xxx, pròrroga de la llicència d’obres majors de canvi d’ús
de local a habitatge al C/Verdaguer i Callís, 9, baix, s/expedient 4/2017, pel termini d’un
any a comptar des de la data de recepció d’aquest acord.
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SEGON.- Aprovar les taxes dipositades en data 2 de setembre de 2019, per valor de
seixanta-set euros amb cinquanta-nou cèntims d’euro (67,59€) corresponents a la
tramitació de les pròrrogues de llicència d’obres.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
3.4.2. APROVACIÓ CINQUENA CERTIFICACIÓ CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ
DE LES OBRES DE TANCAMENT DE LATERALS I AMPLIACIÓ DE LA ZONA
COBERTA DE LA PISTA POLIESPORTIVA POLIVALENT DEL CARRER
TARRAGONA
En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27
de desembre de 2018, es va adjudicar el contracte d’execució de les obres de tancament
de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva polivalent del carrer
Tarragona a l’empresa XAVIER ALSINA, SA, amb CIF núm. xxxxxx, per import total de
cent cinquanta-set mil vuit-cents vint-i-cinc euros (157.825,00 €), IVA exclòs.
En data 23 d’octubre de 2019, amb ID ENTRA-2019-9293, s’ha registrat d’entrada, per
part del Sr. xxx, la cinquena certificació per import de cinquanta-sis-mil set-cents
setanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims d’euro, IVA inclòs (56.773,86€).
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 31 d’octubre de 2019, el contingut
literal del qual es transcriu a continuació:
“FETS
Amb data 23 d’octubre del 2019 s’aporta la cinquena certificació de les obres de
“Tancament de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva
polivalent”, elaborada per l’empresa adjudicatària Xavier Alsina, S.A. i conformada per
la direcció facultativa formada per Domènec Parera i Carme Vives.
Les obres es van adjudicar per la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de
desembre de 2018, per l’import de 157.825,00 €, IVA exclòs.
FONAMENTS DE DRET:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
PRIMERA.- Els preus aplicats a la certificació es corresponen als de l’adjudicació.
SEGONA.- No s’han inclòs preus contradictoris.
TERCERA.- Consten els següents excessos de mesuraments:

Amortització diària de bastida tubular
Enderroc tancament plaques grecades polièster

Excés
unitari
39.621,00
16,76

Preu
unitari
0,09
26,56

Total
3.565,89
445,15
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Formigó per a rases i pous de fonaments

2,12

112,97

239,50

Que en el seu conjunt suposen un cost de 5.857,20 € (IVA inclòs), això és un cost inferior
al 10% del preu d’adjudicació.
QUARTA.- La certificació té un import total, IVA inclòs, de cinquanta-sis mil set-cents
setanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (56.773,86 €).
CONCLUSIONS:
De conformitat amb les consideracions anteriors, i d’acord amb el que disposa l’art. 242
de la LCSP sobre els excessos d’amidaments, es dona el vistiplau formal a la cinquena
certificació presentada per l’empresa Xavier Alsina, S.A, de les obres de “Tancament de
laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva polivalent”, conformada
per la direcció facultativa de l’obra.”
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la cinquena certificació corresponent a l’execució de les obres de
tancament de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva polivalent
del carrer Tarragona, emesa per na xxx, com a directora executiva de l’obra, en data 14
d’octubre de 2019, per import total, IVA inclòs, de cinquanta-sis mil set-cents setantatres euros amb vuitanta-sis cèntims (56.773,86 €).
SEGON.- Notificar aquest acord al contractista i a la Intervenció municipal.
3.4.3 APROVACIÓ SISENA CERTIFICACIÓ CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES DE TANCAMENT DE LATERALS I AMPLIACIÓ DE LA ZONA COBERTA
DE LA PISTA POLIESPORTIVA POLIVALENT DEL CARRER TARRAGONA
En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27
de desembre de 2018, es va adjudicar el contracte d’execució de les obres de tancament
de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva polivalent del carrer
Tarragona a l’empresa XAVIER ALSINA, SA, amb CIF núm. xxxx, per import total de
cent cinquanta-set mil vuit-cents vint-i-cinc euros (157.825,00 €), IVA exclòs.
En data 18 de novembre de 2019, amb ID ENTRA-2019-10147, s’ha registrat d’entrada,
per part del Sr. xxx, la sisena certificació per import de trenta-nou mil sis-cents trentacinc euros amb cinquanta-vuit cèntims d’euro (39.635,58€), IVA inclòs.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 21/11/2019 de 2019, el contingut
literal del qual es transcriu a continuació:
“FETS
Amb data 18 de novembre del 2019 s’aporta la sisena certificació de les obres de
“Tancament de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva
polivalent”, elaborada per l’empresa adjudicatària Xavier Alsina, S.A. i conformada per
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la direcció facultativa formada per Domènec Parera i Carme Vives.
Les obres es van adjudicar per la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de
desembre de 2018, per l’import de 157.825,00 €, IVA exclòs.
FONAMENTS DE DRET:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
PRIMERA.- Els preus aplicats a la certificació es corresponen als de l’adjudicació.
SEGONA.- No s’han inclòs preus contradictoris.
TERCERA.- Consten els següents excessos de mesuraments:

Amortització diària de bastida tubular
Enderroc tancament plaques grecades polièster
Formigó per a rases i pous de fonaments
Acer per a corretja formada per peça simple
Acer per a pilars formats per peça composta
Gelosia d’alumini anoditzat amb lamelꞏla fixa
Pintat d’estructura d’acer a l’esmalt sintètic

Excés
unitari
45.522,00
16,76
2,12
1.082,28
1.527,92
4,35
43,33

Preu
unitari
0,09
26,56
112,97
2,10
1,79
171,39
25,34

Total
(PEM)
4.096,98
445,15
239,50
2.272,79
2.734,97
745,03
1.097,98

Que en el seu conjunt suposen un cost de 9.720,92 € (IVA inclòs), això és un cost inferior
al 10% del preu d’adjudicació.
QUARTA.- La certificació té un import total, IVA inclòs, de trenta-nou mil sis-cents trentacinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (39.635,58 €).
CONCLUSIONS:
De conformitat amb les consideracions anteriors, i d’acord amb el que disposa l’art. 242
de la LCSP sobre els excessos d’amidaments, es dona el vistiplau formal a la sisena
certificació presentada per l’empresa Xavier Alsina, S.A, de les obres de “Tancament de
laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva polivalent”, conformada
per la direcció facultativa de l’obra.”
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm.
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la sisena certificació corresponent a l’execució de les obres de tancament de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva polivalent del
carrer Tarragona, emesa per na xxx com a directora executiva de l’obra, en data 11 de
novembre de 2019, per import total, IVA inclòs, de trenta-nou-mil sis-cents trenta-cinc
euros amb cinquanta-vuit cèntims (39.635,58 €).
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SEGON.- Notificar aquest acord al contractista i a la Intervenció municipal.
3.4.4. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU,
SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG CONVOCATÒRIA 1/2019
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, va
aprovar definitivament l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet
de Mar.
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa.
Atès que en virtut del Decret núm. 1006/2019, d’11 de juny, de l’Alcaldia, es va resoldre
aprovar la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència competitiva, per a
l’exercici 2019, a favor de les persones físiques i d’entitats públiques i privades que
realitzin activitats d’utilitat pública o interès social, en els àmbits cultural, educatiu, social,
artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, que complissin els requisits
generals i específics establerts en les bases i estiguessin legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions.
En virtut del mateix acord, s’autoritzava la despesa derivada de l’acord anterior, per un
import total de vuitanta-dos mil vuit-cents euros (82.800,00 €), amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries de l’exercici 2019:
Programa

Aplicació pressupostària

Import

A

BENESTAR SOCIAL

40 23100 48200

12.000,00 €

22019007569

CULTURA

31 33400 48200

22.500,00 €

22019007570

EDUCACIÓ

51 32000 48200

12.000,00 €

22019007571

ESPORTS

52 34100 48200

31.800,00 €

22019007572

JOVENTUT

41 33700 48200

3.000,00 €

22019007573

IGUALTAT DE GÈNERE

15 92400 48200

1.500,00 €

22019007574

Atès que en compliment d’allò que es disposa als articles 45 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 20.8
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la resolució anterior
van ser objecte de publicació al BOPB del dia 17 de juny de 2019.
Atès que els tècnics municipals, en compliment de la previsió de l’article 7 de la
convocatòria, han elevat la documentació presentada pels solꞏlicitants, juntament amb
els seus informes, a l’òrgan colꞏlegiat, qui ha fet l’examen i valoració de les solꞏlicituds.
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Vist l’informe emès pel tècnic de Joventut, de data 6 de setembre de 2019, que consta
a l’expedient administratiu.
Vist l’informe emès per la tècnica de Benestar Social, de data 11 d’octubre de 2019, que
consta a l’expedient administratiu.
Vist l’informe emès per la tècnica d’Educació, de data 11 d’octubre de 2019, que consta
a l’expedient administratiu.
Vist l’informe emès pel tècnic auxiliar de Participació Ciutadana, de data 11 d’octubre de
2019, que consta a l’expedient administratiu.
Vist l’informe emès per la tècnica de Cultura, de data 22 d’octubre de 2019, que consta
a l’expedient administratiu.
Vist l’informe emès pel tècnic d’Esports, de data 5 de novembre de 2019, que consta a
l’expedient administratiu.
Vista l’acta de la reunió de l’òrgan colꞏlegiat, de data 5 de novembre de 2019, de la qual
n’ha resultat la proposta de concessió de les subvencions següent.
Vist l’informe emès pel tècnic d’Esports, de data 9 de desembre de 2019, que consta a
l’expedient administratiu.
Atès que, es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i als
articles 118 i 119 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS) aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Atorgar subvenció, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria
1/2019, a les entitats i per als projectes següents:
BENESTAR SOCIAL
ENTITAT

NIF

PROJECTE

IMPORT

Associació de voluntaris i amics de
l’Hospital de Sant Jaume de Calella
(AVAH)

xxx

Servei de suport immediat a domicili
(SSID)

Associació de Gent Gran l’Esplai
de Canet de Mar

xxx

Festa del soci 2019, activitats lúdiques

908,11 €

Fundació Privada del Maresme Pro
Persones amb disminució psíquica

xxx

Servei d’acollida i orientació per
persones amb discapacitat intelꞏlectual
2019

2.562,16 €

Associació “Terra i Cel”

xxx

Casal d’estiu 2019 per a persones amb
discapacitat greu i severa

3.243,24 €

Associació d’ajut humanitari GEA
XXI

xxx

Vinafelindi

1.005,41 €

2.367,57 €
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Esplai Bitxus

xxx

Beques activitats per infants en risc
d’exclusió

Nara, iniciatives socials i serveis
educatius

xxx

Projecte d’Acompanyament
socioeducatiu a infants i adolescents

Fundació Privada Marpi

xxx

Esplai Mediterrània per persones amb
discapacitat

194,59 €

1.362,16 €

356,76 €

CULTURA
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ENTITAT

NIF

PROJECTE
Teatralització i vermut modernista

Cedim

xxx

Domenechiana 14 i 15
Itineraris Lluís Domènech i Montaner

IMPORT
300,00 €
1.414,91 €
947,10 €

CEC

xxx

Recerca, investigació, estudi i publicació
de documents històrics de Canet

1.424,46 €

ACPO

xxx

Programació cultural i de Medi Ambient 2019 - ACPO

1.537,12 €

Som Àfrica Festival Intercultural 2019

1.069,30 €

Mares Malabaristes

Amics Ball

Àgora

xxx
868,81 €

Diumenges de Ball a l'envelat de Vilꞏla
Flora

1.575,31 €

Revetlles i festes populars a l'envelat de
Vilꞏla Flora

1.155,23 €

Tertúlies d'actualitat - Àgora

1.000,00 €

Representació de la Passió

250,00 €

Concert del Centenari

400,00 €

Sopar de celebració del centenari

500,00 €

xxx

xxx

Orfeó Misericòrdia

Activitats del foment de la Cultura - 2019

xxx

Soroll.som

xxx

Manteniment Seu, assegurança i benzina

Ballet Juvenil Ensemble

xxx

Festival per a la Marató de TV3

Amics Sardana

xxx

Promoció de la sardana a Canet

Perkutes

xxx

Percussió com a eina de colꞏlaboració i
difusió social

1.269,79 €
483,54 €
1.348,08 €

512,00 €

EDUCACIÓ
ENTITAT

NIF

PROJECTE

IMPORT
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Escola Misericòrdia

xxx

FEDAC Canet

xxx

Activitat piscina

466,19 €

Compra material informàtic

595,68 €

Projectes escola

379,86 €
77,70 €

setmana de la ciència
Institut Lluís Domènech i
Montaner

Colꞏlegi Yglesias

Escola Turó del drac

xxx

xxx

Conferències, xerrades i tallers

552,52 €

Diada de St. Jordi

293,53 €

Calendari festiu escola

379,86 €

Teatre en anglès

595,68 €

Innovamat

595,68 €

Ús noves tecnologies

552,52 €

activitats esportives

682,01 €

xxx

Sisè Sentit

xxx

Forma Dansa

474,82 €

INS Sunsi Mora

xxx

Projecte esportiu

647,48 €

Projecte patis 2019

630,22 €

AMPA Turó del drac

xxx
Projecte noves tecnologies

483,45 €

AMPA Misericòrdia

xxx

Servei acollida

517,99 €

AMPA FEDAC

xxx

Activitats de suport calendari festiu

336,69 €

AMPA INS LLDiM

xxx

Revista Ai Domènech

612,95 €

Associació Ballet J Ensemble

xxx

Projecte formació preprofessional

440,29 €

AMPA El Palauet

xxx

Activitats anuals

310,79 €

Ampliació fons bibliogràfic

630,22 €

AMPA INS Sunsi Mora

xxx
Suport extraescolars

587,05 €

Atenció psicopedagògica i social

604,32 €

xxx

Nara

ESPORTS
ENTITAT

NIF

PROJECTE

CLUB BILLAR CANET

xxx

Final campionat de Catalunya (3
bandes) lliga catalana de l’amistat
Final campionat Catalunya
Billar a carambola lliure

CLUB ESCACS CANET

xxx

Federació catalana d’escacs

IMPORT

659,47 €

862,90 €
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CLUB TENNIS TAULA CANET

xxx

Lliga veterans

709,18 €

CLUB BOTXES CANET

xxx

Competicions esportives Botxes i
Petanca
Tramitació llicències
Inscripcions, desplaçaments i
allotjaments

1.382,50 €

CANET FUTBOL SALA

xxx

Temporada esportiva

5.330,66 €

CLUB VOLEI CANET

xxx

Campionat Espanya de Volei

992,85 €

CLUB HOQUEI CANET

xxx

Temporada esportiva

413,69 €

CANET FUTBOL CLUB

xxx

Temporada esportiva

6.301,83 €

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC
CANET

xxx

Competicions esportives Maresme
Llicències i proves de nivell
Competicions esportives Nacionals
interclubs

3.191,32 €

DRACS ATLÈTIC CANET FC

xxx

Activitat de futbol

590,98 €

CLUB ATLETISME SPORT CANET

xxx

Temporada esportiva

673,72 €

CLUB BÀSQUET CANET

xxx

Participació competicions FCBQ

CLUB PETANCA CANET DE MAR

xxx

Activitats gent gran

450,00 €

CP ATLÈTICO CANET

xxx

Fitxes federació i equipació

500,00 €

AMPA LLUIS DOMENECH

xxx

Equipacions

319,13 €

CLUB ESPORTIU CANET RUN

xxx

Casal estiu escola atletisme

700,00 €

CLUB CICLISTA CANET

xxx

Pedalada popular

1.165,18 €

IES

xxx

Jornada solidària

200,00 €

TRIESPORT

xxx

La Nocturna de Canet

1.052,36 €

MARTA ALSO

xxx

Competició esportiva

1.000,00 €

4.704,22 €

JOVENTUT
ENTITAT

NIF

PROJECTE

IMPORT

OTAKU SOUL

xxx

Activitats diverses

725,00 €

Esplai Bitxus

xxx

Activitat ordinària del 2019

564,00 €

Mandràgora

xxx

Dones i Música

864,00 €
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DEKAA

xxx

Festa 10 anys

768,00 €

IGUALTAT DE GÈNERE
ENTITAT

NIF

PROJECTE

IMPORT

Mares Malabaristes Associació
Cultural

xxx

Xarxa de Dones

500,00 €

Associació Feminista Mandràgora de
Canet de Mar

xxx

Activitats de conscienciació, promoció,
prevenció i suport al voltant del feminisme i
la igualtat de gènere

140,00 €

SEGON.- Comprometre la despesa corresponent a l’acord anterior amb càrrec a les
aplicacions, següents:
Programa

Aplicació pressupostària

Import

BENESTAR SOCIAL

40 23100 48200

12.000,00

CULTURA

31 33400 48200

16.055,65

EDUCACIÓ

51 32000 48200

11.447,50

ESPORTS

52 34100 48200

31.199,99

JOVENTUT

41 33700 48200

2.921,00

IGUALTAT DE GÈNERE

15 92400 48200

640,00

TERCER.- D’acord amb els informes tècnics que consten a l’expedient administratiu,
desestimar les solꞏlicituds següents:
EDUCACIÓ

ENTITAT

FEDAC

PROJECTE
Recolzament pel centre

ESPORTS

ENTITAT

CLUB TENNIS CANET

PROJECTE

Competicions esportives federades
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CANET DE MAR SPORTS SL

El Judo com esport per aprendre

CLUB ESPORTIU FEM ESPORT MATARÓ

Club Esportiu fem esport Mataró

XAVIER MUNNÉ

Escola d’arts marcials

ESPORTISTA INDIVIDUAL

ÀLEX CASTEJON

PROJECTE

Competició esportiva

QUART.- Reconèixer l’obligació d’una bestreta del 50% a compte del import total de la
subvenció concedida al conjunt de les entitats, tenint en compte la data de concessió de
la convocatòria d’enguany.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats, i comunicar a cada departament així
com a la Tresoreria i a la Intervenció municipals, pel seu coneixement i als efectes
oportuns.
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS
- Es dona compte de l’escrit de data 3 de desembre de 2019, presentat davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, pel senyor xxx, Procurador dels Tribunals i de l’HOTEL CARLOS, SA, en relació al Procediment Abreujat 289/2019-A, interposat per HOTEL CARLOS, SA, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, formulant recurs
contenciós administratiu de responsabilitat patrimonial contra Decret d’Alcaldia núm.
2019/435 de 26 de març de 2019, dictat per l’Ajuntament de Canet de Mar, en l’expedient
de reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 1362/2019 509, que estima la reclamació patrimonial interposada en data 4 d’agost de 2016, pel senyor xxx, administrador
de la mercantil HOTEL CARLOS, SA, al ser la resolució contraria a Dret.
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 les 17:30 hores, de
tot el que jo, com a secretaria accidental, certifico.
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