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

LOCAL DE DATA 30 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: 10:30 
Hora que acaba: 10:55 
 

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 
 
Dolors Puig Gómez, secretària accidental.  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
 
1.1. Acta de la Junta de Govern Local de data 19/12/2019 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Relació Decrets del 9 al 15 de desembre 2019 
 
2.2. Urbanisme 
 
2.2.1. Ampliació terminis ofertes licitació Vilꞏla Flora 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2019/50 ordinari 19/12/2019 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
19 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 9 AL 15 DE DESEMBRE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local , de la present relació de Decrets de dates 
del 9 al 15 de desembre de 2019: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2019/2153 retorn fiança -celler de l'abril- 09/12/2019 

RESAL2019/2154 Decret d'Alcaldia aprovació i exposició pública PP EB SC11 i SE 12 09/12/2019 

RESAL2019/2155 Decret contractació obres instalꞏlació elèctrica Ràdio Canet 09/12/2019 

RESAL2019/2156 Decret d'Alcaldía de justificació de manament 09/12/2019 

RESAL2019/2157 Decret RESOLUCIÓ gossos xxx 09/12/2019 

RESAL2019/2158 Decret contractació manteniment equipament FM Ràdio Canet 09/12/2019 

RESAL2019/2159 Decret targeta d'aparcament 09/12/2019 

RESAL2019/2160 Decret desballestament C2333BSC 09/12/2019 

RESAL2019/2161 Decret convocatòria CIG 12122019 09/12/2019 

RESAL2019/2162 Decret solꞏlicitud espais municipals-SPAAI XATRAC 10/12/2019 

RESAL2019/2163 Decret contractació servei acompanyament i assessorament formatiu i 
laboral per a joves 

10/12/2019 

RESAL2019/2164 Decret Convocatòria JGL ordinària 12122019 10/12/2019 

RESAL2019/2165 Decret AI 10_12 10/12/2019 

RESAL2019/2166 Decret PS 10_12 10/12/2019 

RESAL2019/2167 Decret d'Alcaldía aprovació padró mercat municipal desembre de 2019 10/12/2019 

RESAL2019/2168 Decret 2a Tinència aprovació memòria valorada obres accés envelat Vil la 
Flora 

11/12/2019 
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RESAL2019/2169 Decret 2a Tinència aprovació memòria valorada pista multiesportiva 11/12/2019 

RESAL2019/2170 Decret nomenament secretària acctal DPG 11/12/2019 

RESAL2019/2171 Resolució Alcaldia de modificació del decret d'Alcaldia accidental del mes de 
desembre 

12/12/2019 

RESAL2019/2172 Decret targeta d'aparcament 12/12/2019 

RESAL2019/2173 Decret alta padró 12/12/2019 

RESAL2019/2174 Decret contractació subministrament equip emmagatzematge entorn virtual 12/12/2019 

RESAL2019/2175 Decret aprovació nòmina 0,25% increment 13/12/2019 

RESAL2019/2176 (D) Decret 1a Tinència de l'Alcaldia paga extra desembre 13/12/2019 

RESAL2019/2177 Decret AI 11_12 13/12/2019 

RESAL2019/2178 Decret contractació obres arranjament accés i millora evacuació aigues 
pluvials envelat Vila Flora 

13/12/2019 

RESAL2019/2179 resolució festes -celler de les nenes- 13/12/2019 

RESAL2019/2180 Decret d’aixecament de reparament de factures F_2019_54 13/12/2019 

RESAL2019/2181 Decret d’aixecament de reparament de factures F_2019_55 Fase O 13/12/2019 

RESAL2019/2182 Decret contractació servei atraccions parc infantil de Nadal 13/12/2019 

RESAL2019/2183 Atorgament terrassa estiu 2019 -fem boca- 13/12/2019 

RESAL2019/2184 Atorgament terrassa estiu 2019 -bar ancla- 13/12/2019 

RESAL2019/2185 atorgament terrassa estiu 2019 -punt de trobada- 13/12/2019 

RESAL2019/2186 Atorgament terrassa estiu 2019 -Cal Tibu- 13/12/2019 

RESAL2019/2187 Atorgament terrassa estiu 2019 -la plaça de la Llenya- 13/12/2019 

RESAL2019/2188 Atorgament terrassa estiu 2019 -chicky- 13/12/2019 

RESAL2019/2189 Atorgament terrassa estiu 2019 -a media luz- 13/12/2019 

RESAL2019/2190 Atorgament terrassa estiu 2019 piccoloso mar sl 13/12/2019 

RESAL2019/2191 atorgament terrassa hivern 18-19 bar-knet- 13/12/2019 

RESAL2019/2192 Atorgament vetllador -el cameron- 13/12/2019 

RESAL2019/2193 Atorgament terrassa estiu 2019 -ca la rossi- 13/12/2019 

RESAL2019/2194 Atorgament terrassa estiu 2019 -Daikiri- 13/12/2019 

RESAL2019/2195 Atorgament terrassa estiu 2019 -pica-pica- 13/12/2019 

RESAL2019/2196 Atorgament terrassa estiu 2019 -l'hostalet- 13/12/2019 

RESAL2019/2197 Decret OVP 22 desembre Associació Comerciants 13/12/2019 

RESAL2019/2198 Decret INCOACIÓ civisme xxx 13/12/2019 

RESAL2019/2199 Decret registre entitat associació el centru 13/12/2019 

RESAL2019/2200 Decret 2a Tinència de l'Alcaldia 13/12/2019 

RESAL2019/2201 Decret canvi titularitat nínxol número 1125 13/12/2019 

RESAL2019/2202 Decret renúncia nínxol número 548 13/12/2019 

RESAL2019/2203 Decret baixa activitat bar playa 13/12/2019 

 
2.2. Urbanisme 
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2.2.1. AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ OFERTES A LA 
LICITACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L'EDIFICI DE 
VIL·LA FLORA 
 
 
 
Fets: 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de desembre de 
2019, es resol aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
que han de regir la contractació (en endavant, PCAP), per procediment simplificat, 
tramitació ordinària, per a la contractació de l’execució de les obres de reparació i 
rehabilitació d'elements de coberta de l'edifici Vilꞏla Flora de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
L’anunci de la licitació es publica en el perfil del contractant en data 10 de desembre de 
2019 i s’atorga un termini de vint dies per a la presentació d’ofertes, essent el darrer dia 
d’aquest termini el 30 de desembre de 2019, a les 23:59h. 
 
La clàusula 13ena del PCAP, relativa a les condicions mínimes, solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i mitjans d’acreditació preveu el següent: 
 

“IMPORTANT: La sola presentació de l’oferta implica la declaració per part dels 
licitadors d’haver complert amb l’obligació de reconèixer el lloc en què han 
d’executar-se les obres, tenir coneixement de les seves condicions i haver 
assistit a la visita a l’edifici objecte del contracte, condició indispensable 
per licitar. 
 
La data i hora de la visita es determinarà en l’anunci de licitació que es publicarà 
al Perfil del contractant. 

 
Els licitadors hauran de portar el Model IX - Justificant de visita de l’Annex, 
perquè sigui signat per ambdues parts i l'hauran de presentar en el sobre únic. 
Les ofertes sense el justificant de visita seran desestimades.” 

 
La visita a l’edifici de Vilꞏla Flora, objecte del contracte, es va fixar per al 18 de desembre 
de 2019, si bé el dia esmentat el tècnic redactor del projecte no va poder assistir-hi, el 
que comportà la impossibilitat dels potencials licitadors de complir amb una de les 
condicions indispensables per concórrer a la licitació. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 136.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), preveu 
que quan les proposicions només es puguin fer després d’una visita sobre el terreny o 
amb una consulta prèvia “in situ” de la documentació que s’adjunti al ple, els terminis 
mínims per presentar les ofertes i solꞏlicituds de participació que estableix aquesta Llei 
s’amplien de manera que tots els interessats que estiguin afectats puguin tenir 
coneixement de tota la informació necessària per preparar-les. 
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L’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (LPACAP), estableix que l’Administració, excepte 
precepte en contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels 
terminis establerts que no excedeixi la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho 
aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. 
 
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.- Ampliar en deu dies naturals el termini per a la presentació d’ofertes per a la 
contractació de les obres de reparació i rehabilitació d'elements de coberta de l'edifici 
Vilꞏla Flora de l’Ajuntament de Canet de Mar, això és, fins el dia 9 de gener de 2020, a 
les 23:59 h. 

Segon.- Determinar que el dia de la visita a l’edifici de Vilꞏla Flora, objecte del contracte, 
se celebrarà el dimecres, 8 de gener de 2020, a les 10:30 h. 
 
Tercer.- Recordar als licitadors que concorrin a la visita que hauran de portar el Model 
IX - Justificant de visita de l’Annex del PCAP, perquè sigui signat per ambdues parts i 
l'hauran de presentar en el sobre únic. 
 
Quart.- Publicar el present acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
  
 
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
4. PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 10:55 de tot el 
que jo com a secretaria  accidental, certifico. 
 


