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

LOCAL DE DATA 27 DE FEBRER DE 2020 
 

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: 18:20 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

 
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 
1.2. JGL2020/7 ordinari 20/02/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets del 10 al 16 de febrer de 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
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1.2. JGL2020/7 ordinària 20/02/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
20 de febrer de 2020 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 DE DATES DEL 10 AL 16 DE FEBRER DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 10 al 16 de febrer de 2020: 
 
  

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2020/263 Decret sol·licitud recursos Catàleg de Serveis DIBA 2020 10/02/2020 

RESAL2020/264 Decret AI 05_02 10/02/2020 

RESAL2020/265 Decret aprovació AD's relació Q_2020_02 11/02/2020 

RESAL2020/266 Decret pròrroga lloguer 11/02/2020 

RESAL2020/267 Decret exp.108988 11/02/2020 

RESAL2020/268 Decret contractació servei sonorització Rua infantil Carnaval 11/02/2020 

RESAL2020/269 Decret Convocatòria JGL ordinària 13022020 11/02/2020 

RESAL2020/270 Decret exp.107571 11/02/2020 

RESAL2020/271 Decret lloguer nínxol número 1701 11/02/2020 

RESAL2020/272 Liquidació emoluments 4t trimestre  - SOREA 11/02/2020 

RESAL2020/273 Decret autorització permuta 11/02/2020 

RESAL2020/274 Decret d'Alcaldia assignacions als grups municipals 11/02/2020 

RESAL2020/275 Decret atorgament llicència fibra òptica XOC 12/02/2020 

RESAL2020/276 DEC CONSTRUCCIÓ PISCINA A. GAUDÍ, 4 12/02/2020 

RESAL2020/277 Decret Alcaldia Declaració emergència 12/02/2020 

RESAL2020/278 Resolució compareixença RCA 561 2019 POUM P.G.R 12/02/2020 

RESAL2020/279 Resolució compareixença RCA 563 2019 GIBUSA 12/02/2020 

RESAL2020/280 Decret autorització transmissió pàrquing núm. 179 12/02/2020 

RESAL2020/281 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 12/02/2020 

RESAL2020/282 Decret RR exp.19000000297 12/02/2020 

RESAL2020/283 Decret RECTIFICACIÓ errada data 12/02/2020 

RESAL2020/284 decret incoació rp 12/02/2020 

RESAL2020/285 Decret canvi nom nínxol 1695 12/02/2020 

RESAL2020/286 Resolució incoació xx 12/02/2020 

RESAL2020/287 Decret d'Alcaldia aprovació padró EB SE 2020_02 i SC 2020_01 12/02/2020 

RESAL2020/288 Decret incoació expedient 12/02/2020 

RESAL2020/289 Decret RR exp. 109348 12/02/2020 

RESAL2020/290 Decret canvi de titularitat nínxol número 976 12/02/2020 
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RESAL2020/291 Decret RR exp.19-218986 12/02/2020 

RESAL2020/292 (D) Decret concert de la Damaris Gelabert - Sofia González 12/02/2020 

RESAL2020/293 Resolució Alcaldia aprovació sol licitud ajuts Catàleg 2020 12/02/2020 

RESAL2020/294 Decret 1a Tinència reconeixement triennis febrer 2020 12/02/2020 

RESAL2020/295 Decret contractació vigilant Camp de Futbol 12/02/2020 

RESAL2020/296 Resolució Alcaldia 12/02/2020 

RESAL2020/297 Decret nomenament cap accidental BOiS 12/02/2020 

RESAL2020/298 Decret resolució recurs caporals - PSC 12/02/2020 

RESAL2020/299 Decret autorització trasllat parada mercat venda no sedentària 12/02/2020 

RESAL2020/300 Decret sol. subvenció Diputació 2020- Recull empresarial 12/02/2020 

RESAL2020/301 Decret Catàleg de serveis 2020 Igualtat 13/02/2020 

RESAL2020/302 Decret  Catàleg de Serveis 2020 Participació Ciutadana 13/02/2020 

RESAL2020/303 Resolució Alcaldia Sub Cultura Catàleg DIBA 13/02/2020 

RESAL2020/304 Decret 1a Tinència aprovació IRPF gener 2020 i ordena pagament 
AEAT 

13/02/2020 

RESAL2020/305 Decret sol·licitud subvencions DIBA catàleg 2020 13/02/2020 

RESAL2020/306 Resolució sol·licitud recursos Catàleg Diputació 2020. Educació 13/02/2020 

RESAL2020/307 Resolució Sol·licitud DIBA 2020 13/02/2020 

RESAL2020/308 Decret devolució taxa atracció fira 13/02/2020 

RESAL2020/309 Decret Canvi junta directiva Esplai Bitxus 13/02/2020 

RESAL2020/310 Decret terrassa estiu 2019 -bar dau al set- 13/02/2020 

RESAL2020/311 Decret lloguer nínxol número 1550 13/02/2020 

RESAL2020/312 Decret canvi de nom 13/02/2020 

RESAL2020/313 Decret retirar jardineres pkdos 13/02/2020 

RESAL2020/314 devolució fiança Bar Av 13/02/2020 

RESAL2020/315 Devolució taxes per excés 13/02/2020 

RESAL2020/316 Decret catàleg Serveis 2020 Esports 13/02/2020 

RESAL2020/317 Decret IMI 12_02 13/02/2020 

RESAL2020/318 Decret PS 12_02 13/02/2020 

RESAL2020/319 Resolució sol·licitud subvencions Mobilitat Catàleg Diputació 13/02/2020 

RESAL2020/320 Resolució sol·licitud subvencions Habitatge Catàleg Diputació 13/02/2020 

RESAL2020/321 Decret AI 12_02 13/02/2020 

RESAL2020/322 Resolució Alcaldia sol·licitud Catàleg DIBA 2020 Sostenibilitat 13/02/2020 

RESAL2020/323 Decret incoació sancionador escombraries 13/02/2020 

RESAL2020/324 Decret incoació sancionador de residus 13/02/2020 

RESAL2020/325 Decret incoació sancionador escombraries 13/02/2020 

RESAL2020/326 Incoació sancionador escombraries 13/02/2020 

RESAL2020/327 DEC OBRA MENOR LLEDONERS, 11 14/02/2020 

RESAL2020/328 Decret d'Alcaldia de justificació de manament 14/02/2020 

 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i president de la Junta, 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 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un cop 
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sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es pro-
cedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Cultura i Patrimoni 

 
3.1.1. APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL VIIÈ PREMI DE 
NARRATIVA DE LA BIBLIOTECA P. GUAL I PUJADAS DE CANET DE MAR ACORD 
PREMI DE NARRATIVA BIBLIOTECA P. GUAL I PUJADAS 
 
Fets: 
 
L’Àrea de Cultura a través de la Biblioteca P. Gual i Pujadas realitza diverses activitats 
de dinamització de l’equipament relacionades amb l’impuls de la llengua i la lectura pú-
blica. Per aquest motiu es convoca el Premi de Narrativa al voltant de la festivitat de 
Sant Jordi. 

La Biblioteca P. Gual i Pujadas és el líder d’aquest projecte i proposa les bases següents:  
“BASES DEL VII PREMI DE NARRATIVA 

La Biblioteca P. Gual i Pujadas i l’Ajuntament de Canet de Mar convoquen el Premi de 
Narrativa Sant Jordi 2020. 
 
Optaran a premi tots els treballs presentats que compleixin les següents bases. 
 
PARTICIPACIÓ 
Hi poden participar tots els canetencs, residents o estudiants, repartits de la següent 
manera: 
 
* GRUP A: de 6 a 8 anys. 
* GRUP B: de 9 a 11 anys. 
* GRUP C: de 12 a 14 anys.  
* GRUP D: de 15 a 18 anys. 
* GRUP E: de 19 a 25 anys. 
* GRUP F: a partir de 26 anys. 
 
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat dels participants el 30 d’abril del 2020.  
 
PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
 
El tema és “lliure”” 
 
Només s’acceptarà una obra per participant. Els treballs hauran de ser individuals, es-
crits en català, totalment inèdits i no publicats en cap tipus de format (paper, digital). 
 
Els treballs tècnics i científics quedaran exclosos de la convocatòria. 
 
Extensió màxima del treball: 
- Categoria A, B, C: 5 fulls DIN-A4,  
- Categoria D, E, F: 15 fulls DIN-A4.  
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Els treballs han de ser escrits a una sola cara, en Times New Roman 12 i espais entre 
línies 1,5 punts o equivalent. 
 
Es presentaran 6 còpies. 
El treball guanyador de cada categoria, s’haurà de lliurar en suport informàtic. 
 
PLIQUES 
Els treballs han d’especificar, a la portada o a l’inici: títol, pseudònim, edat i grup. 
 
Aquestes còpies es presentaran en un sobre de format gran tancat, adreçat a: VII PREMI 
DE NARRATIVA “BIBLIOTECA DE CANET DE MAR”, indicant el TÍTOL DEL TREBALL, 
EL PSEUDÒNIM I EL GRUP. 
 
A l’interior del sobre gran s’inclourà un altre sobre petit i tancat  identificat amb el  PSEU-
DÒNIM i GRUP, que ha de contenir una targeta amb el nom, adreça, telèfon de l’autor/a 
i fotocòpia del DNI(imprescindible en el cas dels grups D, E i F). 
 
TERMINI 
Els treballs es podran presentar fins a les 20.30 h del dijous 2 d’abril del 2020 a: BIBLI-
OTECA P. GUAL I PUJADAS, Riera Sant Domènec, 1 A 08360 Canet de Mar. 
 
HORARI 
Matins de dijous i divendres de 10 a 13 h. i dissabte de 10 a 13.30 h. Tardes de dilluns 
a divendres de 16 a 20.30 h. 
 
JURAT 
El jurat estarà format per 5 persones vinculades al món cultural o educatiu de Canet de 
Mar, i en cap cas, serà personal de la Biblioteca. El jurat pot declarar desert qualsevol 
dels premis oferts o lliurar alguna menció si així ho creu oportú. 
 
PREMIS 
S’estableix un premi per a cada categoria: 
* GRUPS A, B i C: Lot de material escolar + Llibre de Sant Jordi. 
* GRUP D: 100 € + Llibre de Sant Jordi. 
* GRUP E: 150 € + Llibre de Sant Jordi.  
* GRUP F: 200 € + Llibre de Sant Jordi. 
El lliurament dels premis es celebrarà el dia 23 d’abril a ¾ de 6 de la tarda a la plaça de 
la Biblioteca. 
 
ALTRES CONSIDERACIONS  
Els treballs guanyadors quedaran a disposició de la Biblioteca i es presentaran a la 
XXXVII Mostra Literària del Maresme. L’organització es reserva el dret de publicació de 
les obres guanyadores, així com donar-les a conèixer a través de xarxes socials. Res-
taran en poder de la Biblioteca per si es volen editar. Entenem que les obres que es fan 
arribar al concurs són còpies i que l’autor en conserva l’original. En cap cas l’organització 
tornarà les obres presentades, independentment si són premiades o no, als autors.  
 
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica de Cultura que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
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FETS 
 
L’Àrea de Cultura a través de la Biblioteca P. Gual i Pujadas realitza diverses activitats 
de dinamització de l’equipament relacionades amb l’impuls de la llengua i la lectura pú-
blica. Per aquest motiu es convoca el Premi de Narrativa al voltant de la festivitat de 
Sant Jordi.  
 
La VIIena edició proposa tema lliure. La Biblioteca P. Gual i Pujadas és el líder d’aquest 
projecte i proposa les bases que es posen en consideració en aquesta proposta.  
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
1.- El Premi de Narrativa de la Biblioteca P. Gual i Pujadas és un projecte que forma part 
de les accions relacionades amb el foment de la lectura i la difusió de la literatura i l’es-
criptura al municipi. 

2.- Que la Biblioteca P. Gual i Pujades és el líder d’aquest projecte i proposa les bases 
reguladores d’aquest premi adreçat a totes les franges d’edat, i que constitueix un dels 
eixos centrals de la celebració de Sant Jordi al municipi. 

3.- Que aquest premi constitueix la fase local de la Mostra Literària del Maresme que 
organitza el Consell Comarcal. 

4.- Que en el pressupost de l’àrea de Cultura està prevista la despesa de 450€ a la 
partida 31.33400.48500, atès que és un concurs que ve celebrant-se en els darrers 
anys.  

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per a l’aprovació de les bases i la convocatòria 
de la 7ena Edició del Premi de Narrativa que es proposa a la Junta de Govern Local per 
tal de desenvolupar aquesta acció de difusió cultural al municipi. 
 
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 les bases i la convocatòria del VIIè Premi de Narrativa de la Biblioteca 
P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, amb tots els condicionats indicats a l’informe de la 
tècnica de cultura en l’informe que s’ha transcrit a la part expositiva d’aquest acord,  amb 
les bases següents: 

  

BASES DEL VII PREMI DE NARRATIVA 

La Biblioteca P. Gual i Pujadas i l’Ajuntament de Canet de Mar convoquen el Premi de 
Narrativa Sant Jordi 2020. 
 
Optaran a premi tots els treballs presentats que compleixin les següents bases. 
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PARTICIPACIÓ 
Hi poden participar tots els canetencs, residents o estudiants, repartits de la següent 
manera: 
 
* GRUP A: de 6 a 8 anys. 
* GRUP B: de 9 a 11 anys. 
* GRUP C: de 12 a 14 anys.  
* GRUP D: de 15 a 18 anys. 
* GRUP E: de 19 a 25 anys. 
* GRUP F: a partir de 26 anys. 
 
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat dels participants el 30 d’abril del 2020.  
 
PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
 
El tema és “lliure”” 
 
Només s’acceptarà una obra per participant. Els treballs hauran de ser individuals, es-
crits en català, totalment inèdits i no publicats en cap tipus de format (paper, digital). 
 
Els treballs tècnics i científics quedaran exclosos de la convocatòria. 
 
Extensió màxima del treball: 
- Categoria A, B, C: 5 fulls DIN-A4,  
- Categoria D, E, F: 15 fulls DIN-A4.  
 
Els treballs han de ser escrits a una sola cara, en Times New Roman 12 i espais entre 
línies 1,5 punts o equivalent. 
 
Es presentaran 6 còpies. 
El treball guanyador de cada categoria, s’haurà de lliurar en suport informàtic. 
 
PLIQUES 
Els treballs han d’especificar, a la portada o a l’inici: títol, pseudònim, edat i grup. 
 
Aquestes còpies es presentaran en un sobre de format gran tancat, adreçat a: VII PREMI 
DE NARRATIVA “BIBLIOTECA DE CANET DE MAR”, indicant el TÍTOL DEL TREBALL, 
EL PSEUDÒNIM I EL GRUP. 
 
A l’interior del sobre gran s’inclourà un altre sobre petit i tancat  identificat amb el  PSEU-
DÒNIM i GRUP, que ha de contenir una targeta amb el nom, adreça, telèfon de l’autor/a 
i fotocòpia del DNI(imprescindible en el cas dels grups D, E i F). 
 
 
TERMINI 
Els treballs es podran presentar fins a les 20.30 h del dijous 2 d’abril del 2020 a: BIBLI-
OTECA P. GUAL I PUJADAS, Riera Sant Domènec, 1 A 08360 Canet de Mar. 
 
HORARI 
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Matins de dijous i divendres de 10 a 13 h. i dissabte de 10 a 13.30 h. Tardes de dilluns 
a divendres de 16 a 20.30 h. 
 
JURAT 
El jurat estarà format per 5 persones vinculades al món cultural o educatiu de Canet de 
Mar, i en cap cas, serà personal de la Biblioteca. El jurat pot declarar desert qualsevol 
dels premis oferts o lliurar alguna menció si així ho creu oportú. 
 
PREMIS 
S’estableix un premi per a cada categoria: 
* GRUPS A, B i C: Lot de material escolar + Llibre de Sant Jordi. 
* GRUP D: 100 € + Llibre de Sant Jordi. 
* GRUP E: 150 € + Llibre de Sant Jordi.  
* GRUP F: 200 € + Llibre de Sant Jordi. 
El lliurament dels premis es celebrarà el dia 23 d’abril a ¾ de 6 de la tarda a la plaça de 
la Biblioteca. 
 
ALTRES CONSIDERACIONS  
Els treballs guanyadors quedaran a disposició de la Biblioteca i es presentaran a la 
XXXVII Mostra Literària del Maresme. L’organització es reserva el dret de publicació de 
les obres guanyadores, així com donar-les a conèixer a través de xarxes socials. Res-
taran en poder de la Biblioteca per si es volen editar. Entenem que les obres que es fan 
arribar al concurs són còpies i que l’autor en conserva l’original. En cap cas l’organització 
tornarà les obres presentades, independentment si són premiades o no, als autors.  
 

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i fer difusió d’aquest 
premi als col·lectius i persones del municipi que es cregui convenient, com escoles, ins-
tituts i centres culturals i també al web municipal.   

Tercer.-  Autoritzar la despesa de 450€ de premis en metàl·lic amb càrrec a la partida 
31 33400 48500.  

Quart.- Comunicar el present acord als serveis econòmics de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 

 
3.2. Secretaria 

 
3.2.1. INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICU-
LARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA 
BRESSOL EL PALAUET DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de ple extraordinari i urgent de 
data 11 de juny de 2019, va resoldre el contracte de gestió de l’Escola Bressol municipal 
a causa del greu incompliment de contracte. 
 
Atès que la Ajuntament ha passat a gestionar el servei de manera directa per tal de 
garantir la continuïtat del servei que inclou entre d’altres el menjador escolar. 
 
Atès que no és possible realitzar aquests treballs per part dels servei municipals, ja que 
no disposa ni de recursos materials ni humans suficients per fer-ho. 
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Atès que per aquesta raó és necessari procedir a iniciar la contractació del servei de 
menjador a l’Escola Bressol municipal.  
 
Vist l’informe emès en data 19 de febrer d’enguany per la tècnica d’educació, en el que 
justifica la necessitat de la present contractació, així com la idoneïtat de l’objecte del 
contracte per a satisfer la necessitat plantejada. 
 
Vist el plec de prescripcions tècniques particulars redactat per la tècnica d’educació, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat per la secretària acctal., que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el 
seu valor estimat puja la quantitat de 173.869,27 €, IVA exclòs i per tant, no supera ni 
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 
6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els 4 anys, even-
tuals pròrrogues incloses, ni els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret 
de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar aquesta competència a la 
Junta de Govern Local. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i concre-
tament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, 
que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que 
preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant”. 
 
Vistos i trobats conforme el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert  per a la contractació, del servei 
de menjador de l’escola bressol el Palauet de l’Ajuntament de Canet de Mar, i tenint en 
compte allò que es disposa a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP), pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, pel Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no es trobi 
derogat, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), pel plec de 
clàusules administratives generals, en tot allò que no contradigui la LCSP, aprovat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com per la resta de normativa legal aplicable i pel 
document en què es formalitzi el contracte, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació, per procediment obert, del servei de menja-
dor de l’escola bressol el Palauet de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb un pressupost base de 
licitació de 154.283,50 IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 14.025,77 €, per a tota la durada 
inicial del contracte, això és fins els 31 de juliol de 2022. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripci-
ons tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, els quals s’an-
nexen al present acord. 
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TERCER.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licita-
ció al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
QUART.-  Autoritzar la despesa de 43.199,38 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 51 32310 22799 del pressupost municipal per a l’any 2020 (Doc. A núm. 
220200001215). 
 
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: 67.884,74 € (aplicació pressupostària núm. 51 32310 22799) 
(Doc. A nº 220209000008) 

 Exercici 2022: 43.199,38 € (aplicació pressupostària núm. 51 32310 22799) 
(Doc. A nº 220200900008) 
 

Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, 
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, 
o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització 
del present acord. 
 
3.2.2. ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE LA PÒLISSA 
DE DANYS A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS (EXP 2017.06) 
 
ANTECEDENTS.- 
 
Atès que el CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves 
Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contrac-
tació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector 
públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació 
de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que es 
pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides 
a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis 
que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 
 
Ateses aquestes necessitats a satisfer, el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc 
del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06), mitjançant procediment obert, d’acord amb 
els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per 
acord de la Comissió Executiva del CCDL de 1 de desembre de 2017 i publicats al perfil 
de contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants dels TRLCSP i 
resta e normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord adop-
tat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de març de 2018, va aprovar 
adjudicar l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06), a l’empresa SEGUROS 
CATALANA DE OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNI-
PERSONAL, per un període màxim de vint-i-dos mesos a partir de l’1 d’abril de 2018, 
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formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent con-
tracte en data 17 d’abril de 2018. 
 
Atès que en data 7 de juny de 2018, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord 
marc del servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions. 
 
Atès que en data 19 de desembre de 2019, s’aprova i es formalitza la primera pròrroga 
de l’Acord marc del servei d’assegurança de danys a edificacions i instal·lacions (Exp. 
2017.06) per un període addicional de 12 mesos més, des del 1 de gener de 2020 fins 
a 31 de desembre de 2020. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar en data 27 de setembre de 1999 es va adherir al sistema 
d’adquisició centralitzada del Consorci Català del Desenvolupament Local. 
 
FONAMENTS JURÍDICS.- 
 
Vist el règim transitori definit a la DT 1a de la nova LCSP.  
 
D’acord amb el que determina l’article 20 del TRLCSP els contractes de serveis d’asse-
gurances tenen la consideració de contractes privats i es regeixen quant als seus efectes 
i extinció pel dret privat. 
 
Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la 
LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 
 
Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acord 
marc. 
 
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 del servei 
d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2017.06). 
 
SEGON.- Adjudicar el contracte derivat de l’acord marc del servei d’assegurances de 
danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.06), a la mercantil   Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad unipersonal, proveïda del CIF  A28119220, per un import de 17.251,00 €, im-
postos inclosos, de conformitat amb l’oferta presentada per la corredoria d’asseguran-
ces Ferrer & Ojeda Asociados en data 18 de febrer d’enguany. 
 
TERCER.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica 
legalment emesa i conformada pel tècnic amb caràcter anual. 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. 
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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 serveis 
prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini de 30 dies des de la prestació 
efectiva del servei. 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 serveis prestats davant el registre administratiu corresponent als efec-
tes 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 subministra-
ment. 

 
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 núm. 

220200000280). 
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 
administratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públi-
ques. 
 
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 Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar

L01080403 Ajuntament de Ca-
net de 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) 
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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. 
 
QUART.- De conformitat amb el que es disposa a l’article 52 del TRLCSP, es nomena 
com responsable del contracte la tècnica municipal de Recursos Humans. Les modifi-
cacions 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 actu-
acions 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 mo-
ment de l’execució i sense necessitat de notificació prèvia al contractista. 
 
La persona responsable del contracte disposarà, durant l’execució del contracte, de to-
tes les atribucions no reservades a l’òrgan de contractació i abastarà almenys els objec-
tius 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:        
 

 Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
 Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació del servei. 
 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 acreditatives del serveis presentats 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. 

 Formalitzar l’acta de recepció del servei. 
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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 deter-
minin mitjançant resolució de l’òrgan de contractació. 
 
CINQUÈ.- La durada del present contracte és de 12 mesos, iniciant la seva vigència l’1 
de març d’enguany, el qual podrà ser prorrogat per 12 mesos més. 
 
SISÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 17.251,00 € amb càrrec a l’aplicació pressu-
postària núm. 11 92000 22400 (AD núm. 220200000280) del vigent pressupost ordinari 
per al 2020. 
 
SETÈ.- Requerir a la mercantil Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros y Rease-
guros, Sociedad unipersonal, per tal que, de conformitat amb el que es disposa a la 
clàusula 36 del Plec de clàusules administratives particulars que regulen l’acord marc, 
aporti una declaració responsable conforme segueixen vigents les condicions de perso-
nalitat jurídica, capacitat d’obrar, solvència, compatibilitat i habilitació, acreditades prè-
viament en l’adjudicació de l’Acord marc. 
 
VUITÈ.- Notificar aquest acord a la mercantil Seguros Catalana Occidente, SA de Segu-
ros y Reaseguros, Sociedad unipersonal, quant a empresa adjudicatària del contracte 
derivat als efectes del seu coneixement. 
 
NOVÈ.- Notificar la present resolució a Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Segu-
ros, SL, quant a empresa adjudicatària de l’Acord marc de serveis de mediació d’asse-
gurances (Expedient 2015.01) així com a l’ACM. 
 
DESÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a la responsable del con-
tracte. 
 
ONZÈ.- Publicar en el Perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat. 
 
3.3. Acció Social i Ciutadania 

 
3.3.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/06/2020 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/06/2020 de data 27 de febrer de 2020 per 
import de 593,70€ 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. 
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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 2020. 
 
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/06/2020 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/06/2020               data: 27-02-20 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

28 XXX XXXXXXX Medicaments 209,70 €
Farmàcia Elisabeth Viejo 
Grau xxxxx 

29 XXX XXXXXXX 
Extraescolars/colònies 
d'estiu 132,00 €

Ampa Escola Misericòr-
dia xxxxx 

30 XXX XXXXXXX Material escolar/llibres 162,00 €
Institut Lluis Domenech i 
Montaner xxxxx 

31 XXX XXXXXXX Material escolar/llibres 90,00 €
Institut Lluis Domenech i 
Montaner xxxxx 

 
TOTAL                   593,70 € 

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer 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. 
 
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. 
 
3.4. Urbanisme 

 
3.4.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR XXX PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES  
 
Vista la instància presentada pel Sr. XXX, en virtut de la qual, sol·licita llicència d’obres 
per a la construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres. 
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Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 24/01/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“FETS 
 
En data de 2 d’agost de 2019 es va presentar sol·licitud d’obres majors per a la cons-
trucció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres.  
 
Consultat l’expedient 2308/2019 801 de qualificació urbanística de la finca, incoat a pe-
tició de la Sra. XXX, hi consta un informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 21 de 
novembre de 2018 on es determina l’aprofitament de la finca d’acord amb les Normes 
subsidiàries de planejament urbanístic municipal aprovades l’any 1992, si bé la qualifi-
cació urbanística ha estat modificada pel Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat 
definitivament el 18 de juliol de 2019. El certificat d’aprofitament urbanístic del referit 
expedient va ser notificat en data 21 de març de 2019 al Sr. XXX. 
 
En data de 25 d’octubre de 2019 es va notificar al Sr. XXX informe tècnic municipal per 
a l’esmena de la documentació aportada en la sol·licitud de 2 d’agost de 2019 per a les 
obres majors de construcció d’habitatge unifamiliar. Concretament es sol·licitava esme-
nar: 
 

1. El compliment del decret 141/2012 d’habitabilitat en quant a la dimensió dels 
espais de circulació 

2. L’evacuació de les aigües pluvials directament a carrer i per sota vorera. 
3. Empotrament dels baixants pluvials de la façana principal a la planta baixa 
4. Parets mitgeres vistes amb tractament de façana 
5. Aportar assumeix de direcció executiva i coordinació de seguretat i salut 
6. Signatura per part del sol·licitant del projecte aportat 
7. Càlcul de taxes i impostos en base al pressupost de referència establert per l’or-

denança 
 
En data de 8 de novembre de 2019 s’aporta la següent documentació complementària 
a la sol·licitud de llicència d’obres: 
 

1. Dues còpies del projecte bàsic signat per l’arquitecte i la propietat, amb esmenes 
d’acord amb l’informe tècnic municipal. 

2. Dues còpies de l’assumeix de la direcció facultativa 
3. Dues còpies de l’assumeix de la direcció executiva i la coordinació de seguretat 

i salut 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. (TRLLU) 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ur-
banisme. 
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- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

- Ordenances fiscals vigents 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- D’acord amb l’art. 105 del Decret Legislatiu 1/2010  pel qual s’aprova el 
TRLLU, el certificat de règim urbanístic té una vigència de sis mesos, a comptar des de 
la notificació a les persones interessades. Així mateix, sense perjudici de les prescripci-
ons de la legislació sectorial, és perceptiu d’atorgar les llicències d’edificació que siguin 
sol·licitades en la forma establerta per la legislació de règim local dins aquest termini de 
vigència i que manquin de defectes inesmenables, sempre que el projecte s’ajusti a les 
normes vigents en el moment de la sol·licitud del certificat, d’acord amb el contingut 
d’aquest. 
 
SEGONA.- El projecte presentat s’ajusta a les condicions d’aprofitament definides al 
certificat de qualificació urbanística, d’acord amb l’establert a les Normes Subsidiàries 
de Planejament Municipal de Canet de Mar. 
 
TERCERA.- La documentació aportada en data 8 de novembre de 2019 justifica el com-
pliment del decret 141/2012 d’habitabilitat així com la resta d’esmenes sol·licitades a 
l’informe tècnic municipal emès. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’exposat, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres majors per 
a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres d’acord amb les esmenes rea-
litzades a la documentació de 8 de novembre de 2019.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 30/01/2020, que es transcriu a con-
tinuació: 
 
“FETS 

En data 02/08/2019 RE6793 el senyor XXX sol·licita llicència d’obres per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, d’acord amb el projecte bàsic redactat pel 
senyor XXX, arquitecte. 

Després de valorar la documentació complementària presentada en data 08/11/2019 
RE9835, l’arquitecta municipal emet informe favorable en data 24/01/2020. 

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),  
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- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP), 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sol, 

- Ordenances fiscals vigents. 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions 
ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, va  documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
L’article 14 RPLU, relatiu al règim aplicable a l’atorgament de llicències, estableix que 
les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la legislació i 
el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació 
vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud, o en la data en què s’entenen 
produïts els efectes de la manca de resolució expressa de la sol·licitud, llevat que s’hagin 
d’atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent. 
 
L’article 105.2 TRLU, estableix que el certificat de règim urbanístic, si la finca objecte de 
consulta és edificable, té una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a 
les persones interessades. Sens perjudici de les prescripcions de la legislació sectorial, 
és preceptiu d'atorgar les llicències d'edificació que siguin sol·licitades en la forma 
establerta per la legislació de règim local dins aquest termini de vigència i que manquin 
de defectes inesmenables, sempre que el projecte s'ajusti a les normes vigents en el 
moment de la sol·licitud del certificat, d'acord amb el contingut d'aquest. 
 
En data 24/01/2020 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat, per bé que el projecte presentat s’ajusta a les condicions d’aprofitament 
definides al certificat de qualificació urbanística notificat al sol·licitant de la llicència en 
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data 21/03/2019 (Exp. 2308/2019 801) i d’acord amb l’establert a les Normes 
Subsidiàries de Planejament Municipal de Canet de Mar. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 €
Superfície Import 

Obra nova 3,34 €/m2 200,05 m2 668,17 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 07/08/2019 el sol·licitant va efectuar l’ingrés 
d’aquest import. 
 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, d’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta 
municipal, de data 23/10/2019, al projecte presentat consta un pressupost d’execució 
material de 158.207,01 euros. Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el 
pressupost resultant és de 163.197,38 euros, per la qual cosa la quota a liquidar per 
aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
163.197,38 € 4%  6.527,90 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 07/08/2019 el sol·licitant de la llicència va 
efectuar l’ingrés de 6.328,28 euros, d’acord amb el pressupost declarat i que, en data 
08/11/2019, va ingressar l’import complementari, 199,62 euros. 
 
Cinquena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que 
poguessin resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 3.263,95 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 07/08/2019 es va dipositar 3.164,14 euros 
per aquest concepte i que, en data 08/11/2019, es va dipositar l’import necessari per 
completar la garantia, 99,81 euros. 
  
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, no consta acreditat a 
l’expedient que s’hagi aportat el document d'acceptació, signat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus, en 
compliment del que preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 210/2018, de 6 
d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). En aquest document 
hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de 
dipòsit per a la posterior gestió. 
 
Setena.- Quant a l’ocupació de la via pública, al projecte presentat s’hi grafia una bastida 
a la via pública. 
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Segons preveu l’article 14 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de 
la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, estan subjectes a obtenir l'autorització 
d'ocupació del domini públic tots els actes que comportin l’ús privatiu d’aquest domini 
com ara les bastides. 
 
D’acord amb l’article 18 de la mateixa ordenança, sempre que sigui possible es farà la 
tramitació conjunta, en un sol expedient, generalment d'obres, de totes les llicències que 
concorrin en un únic fet constructiu. En aquests casos es suprimiran els documents que, 
en aplicació dels requisits exigibles a cada llicència per separat, resultin reiterats.  
 
Seran de tramitació conjunta d’ofici, quan concorrin en un únic fet constructiu, entre 
d’altres, les llicències d'obres amb les ocupacions de la via pública i, les darreres, 
ajustada a les determinacions establertes com a estàndard en l’annex I d’aquesta 
ordenança. 
 
Cal practicar la liquidació en concepte d’ocupació de la via pública. 
 
Vuitena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència 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 llicència sol·licitada si bé, prèviament a l’obtenció de la llicència, 
caldrà efectuar l’ingrés de l’import corresponent a l’ocupació de la via pública. 

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

RESULTANT que s’han 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 dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2020, 
va acordar el següent: 
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“Primer.- Concedir llicència d’obres al Sr. XXX, per a l’enderroc de l’edifici, segons pro-
jecte presentat per DAU arquitectura, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propi-
etat amb les següents condicions: 
 

- Per tal de seguir amb les recomanacions del Centre d’Estudis Canetencs, serà 
necessari garantir abans de l’inici de les obres d’enderroc, que tant la barana de 
balcó com la reixa de la finestra de planta baixa seran preservades, ja sigui amb 
la seva reubicació al nou edifici o amb alguna altra alternativa que caldrà valorar. 

 
(...)” 
 

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.- Concedir llicència d’obres al senyor XXX per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, segons el projecte bàsic presentat per DAU, Despatx 
d’Arquitectura i Urbanisme SLP, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les següents condicions particulars: 
 

- Per tal de seguir amb les recomanacions del Centre d’Estudis Canetencs serà 
necessari garantir, abans de l’inici de les obres, que tant la barana de balcó com 
la reixa de la finestra de planta baixa seran preservades, ja sigui amb la seva 
reubicació al nou edifici o amb alguna altra alternativa que caldrà valorar. 

 
- Com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar el 

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

Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import de sis mil cinc-cents 
vint-i-set euros amb noranta cèntims d’euro (6.527,90€) i per taxes urbanístiques la 
quantitat de sis-cents seixanta-vuit euros amb disset cèntims d’euro (668,17€). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia dels valors urbanístics en risc per 
import de tres mil dos-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims d’euro 
(3.263,95€). 
 
Quart.- Fer constar que en data 11/02/2020 s’ha ingressat l’import en concepte de 
l’ocupació de via pública de 194,40 euros (corresponents a 12 ml x 30 x 0,54 €/ml). 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.  
 
3.4.2. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA SALA 
D'ESPECTACLES DE L'ANTIC CENTRE PARROQUIAL 
 
Fets: 
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En virtut del Decret núm. 2337/2019, de 23 de desembre, de l’Alcaldia, es resol avocar 
la competència per a la incoació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
simplificat, tramitació ordinària, de l’execució de les obres de rehabilitació de la sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar, situada al carrer 
Eusebi Golart. 16-18, i aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, que ha de regir l’esmentada contractació, essent el pressupost 
base de licitació del present contracte de 236.270,19 euros, IVA exclòs, el qual puja la 
quantitat de 49.616,74 euros. 

La convocatòria de la licitació es publica en el perfil del contractant de la Corporació en 
data 27 de desembre de 2019, essent el darrer dia per a presentar ofertes el 16 de gener 
de 2020, a les 23:59 hores. 

Atès que segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 17 de gener 
d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les proposicions 
següents: 

Denominació social  Data entrada Hora Registre d’Entrada

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL  16/01/2020  13:41:00  ENTRA‐2020‐479 

IRON GLOBAL S.L.  16/01/2020  21:58:00  ENTRA‐2020‐502 

Vista l’acta de la sessió celebrada per la Mesa de Contractació, en data 21 de gener 
d’enguany, el contingut literal de la qual és el següent: 

“ACTA DE QUALIFICACIÓ I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES EN EL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA SALA D'ESPECTACLES DE L'ANTIC CENTRE PARROQUIAL AL 
CARRER EUSEBI GOLART, 16, DE CANET DE MAR. 

 
Lloc:                  Sala de Juntes  
Data:                  21/01/2020 
Horari:               12:00 h 
Hi assisteixen:  Josep Tenas Soler, Regidor delegat de Platges i Brigada d’obres i serveis 
  Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
  Cristina Cabruja Sagré, secretària accidental 
  Joan Méndez Martínez, interventor  

Àngel Silva, que actua com a secretari de la Mesa de Contractació. 
 

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació en data 
27 de desembre de 2019, essent l’últim dia per a presentar ofertes el 16 de gener de 2020, a les 
23:59 hores. 
 
L’import de licitació màxima es va fixar en 236.270,19 €, 21% d’IVA exclòs. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constituïda la Mesa el president informa que l’objecte de la sessió és l’obertura de les 
proposicions rebudes en el procediment obert simplificat per l’adjudicació de les obres de 
rehabilitació de la sala d'espectacles de l'antic Centre Parroquial al carrer Eusebi Golart, 16,de 
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Canet de Mar, la qualificació de la documentació presentada i la valoració dels criteris avaluables 
de forma automàtica conforme a la clàusula 16 del PCAP que regeix la present contractació. 
 
2. A continuació el secretari de la Mesa informa els presents que, segons el certificat emès des 
de l’eina Sobre Digital, s’han presentat les ofertes següents: 
 
Denominació social  Data entrada Hora Registre d’Entrada

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL  16/01/2020  13:41:00  ENTRA‐2020‐479 

IRON GLOBAL S.L.  16/01/2020  21:58:00  ENTRA‐2020‐502 

 
3. Seguidament, els custodis definits a la configuració dels sobres a PSP, això és la secretària 
municipal i la secretària de la Mesa, procedeixen a aplicar credencials per tal de permetre 
l’obertura dels sobres presentats.  
 
Una vegada oberts els sobres i comprovada la documentació presentada pels licitadors es 
constata que aquesta és correcta. 
 
Tot seguit, es procedeix a avaluar les ofertes, d’acord amb els criteris automàtics contemplats a 
la clàusula 16ena del PCAP: 
 
Oferta econòmica  
 
Fins a 65 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: 65 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

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

 

Licitador 
Oferta 

(IVA exclòs) 
Baixa Puntuació

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL 219.875,51 € 6,94% 60,91 

IRON GLOBAL, SL 197.686,32 € 16,33% 65,00 

 
 
Millores en revestiment tèxtil: s’atorgarà 12 punts al licitador que en comptes de realitzar el 
tractament ignífug in situ al revestiment tèxtil de les parets de la sala, el substitueixi per un 
revestiment nou que compleixi amb els requeriments funcionals establerts al projecte. 
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Licitador Sí/NO Punts 

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL Sí 12 

IRON GLOBAL, SL Sí 12 

 
 
Millores ambientals dels materials de l’obra:  
 
Fins a 3 punts.  Es valorarà la qualitat ambiental de la pintura d’acord amb els criteris que 
s’exposen. 
 
S’atorgarà 3 punts quan la pintura interior compleixi amb els criteris de baixes emissions de 
contaminants establerts pels sistemes de certificació Tipus I, com l’Àngel Blau, l’Etiqueta 
Ecològica de la Unió Europea, el Cigne nòrdic o equivalent. Es justificarà el compliment d’aquest 
criteri mitjançant una declaració del contractista, juntament amb la fitxa tècnica de les pintures 
proposades. Aquesta millora s’aplicarà a tota la pintura interior. 
 

Licitador Sí/NO Punts 

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL Sí 3 

IRON GLOBAL, SL Sí 3 

 
 
Oferta de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra i encarregat/da) 
 
Fins a 20 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, en treballs similars durant els darrers 10 anys, de les persones que desenvoluparan 
les funcions de cap d’obra i encarregat d’obra. L’experiència de cadascun dels membres de 
l’equip ofert es valorarà a partir de l’acreditació de participació en actuacions similars a les del 
contracte, realitzada d’acord amb els Models IV i V de l’Annex. 
 
S’entén com actuació similar a la del contracte: obres destinades a l’execució d’un equipament 
públic o privat o obres de rehabilitació d’immobles amb alt valor patrimonial en edificis amb una 
superfície no inferior a 200 m2. 
 
La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques associades a la seva posició 
tindrà en compte l’import global de les actuacions i el nombre d’actuacions en què la persona 
tècnica ha participat desenvolupant el mateix càrrec que la posició del contracte per a la qual es 
presenta. 
 
En cap cas una mateixa persona podrà assumir les funcions de cap d’obra i encarregat d’obra. 
 

- Puntuació màxima: 20 punts 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula: 

 
Pi = Puntuació cap 

d’obra 
+ 

Puntuació 
encarregat/da

 
On la puntuació per cadascun dels membres de l’equip ofert és d’un màxim de 10 punts i es 
valora segons els següents barems: 

 
 Per l’import acumulat d’experiències amb imports PEC 
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Si és ≥ 2.000.001 €   5 punts 

  Entre 1.000.001 € i 2.000.000 € 4 punts 
Entre 500.001 € i 1.000.000 € 3 punts 
Entre 300.001 € i 500.000 €  2 punts 
Entre 150.001 € i 300.000 €  1 punt 

  Si és < 150.000 €   0 punts 
 

Per nombre d’actuacions similars 
   
  4 actuacions    5 punts 

2 actuacions    3 punts 
1 actuació    1 punt 

  Cap actuació    0 punts 
 

 Cap d'obra Encarregat d'obra 

Licitador 
Import 

Acumulat 
experiències 

Nombre 
d'actuacions

Import 
Acumulat 

experiències 

Nombre 
d'actuacions 

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, SL 

1.246.174,36 € 10 1.224.949,87 € 10 

IRON GLOBAL, SL 1.126.606,15 € 6 1.126.606,15 € 6 

 
 

 Cap d'obra Encarregat d'obra TOTAL 

Licitador 
Import 

acumulat 
experiències

Nombre 
actuacions

Import 
acumulat 

experiències 

Nombre 
actuacions

Cap 
+ 

Encarregat

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, SL 

4 5 4 5 18 

IRON GLOBAL, SL 4 5 4 5 18 

 
 
Puntuació total: 
 

  Punts 

  A B C D Total 

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL 60,91 12 3 18 93,91 

IRON GLOBAL, SL 65,00 12 3 18 98,00 

 
 
A la vista dels resultats obtinguts, la licitadora IRON GLOBAL, SL és la que ha presentat l’oferta 
més avantatjosa.  

La Mesa acorda proposar l’adjudicació del contracte d’execució de les obres de rehabilitació de 
la sala d'espectacles de l'antic Centre Parroquial al carrer Eusebi Golart, 16, a l’empresa IRON 
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GLOBAL, SL, pel preu de 197.686,32 euros, IVA exclòs, si bé prèviament a l’adjudicació es 
requerirà el licitador perquè, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de la data d’enviament 
del requeriment electrònic, s’aporti la documentació relacionada a la clàusula 24ena del PCAP, 
així com el document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula 22ena del PCAP.” 

En data 23 de gener de 2020 es diposita el requeriment electrònic de documentació 
prèvia a l’adjudicació dirigit a la licitadora IRON GLOBAL, SL, segons preveu la clàusula 
24ena del PCAP,  així com el document acreditatiu de la constitució de la garantia 
definitiva, per import de nou mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims 
(9.884,32 €), corresponents al 5% del preu d’adjudicació del contracte, 197.686,32 euros 
(IVA exclòs), d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 22ena del PCAP. 

En data 03 de febrer  de 2020 RE976, la mercantil IRON GLOBAL, SL ha aportat tota la 
documentació administrativa exigida pel PCAP i ha sol·licitat que la garantia definitiva 
es consideri dipositada en compensació, mitjançant la modalitat de retenció de preu de 
les factures inicials i fins a cobrir l’import total de la garantia, segons preveu la clàusula 
22ena del PCAP, de conformitat amb l’acord pres per la Mesa de Contractació en sessió 
de 6 de febrer d’enguany. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, puix que el valor estimat del 
contracte puja la quantitat de 283.524,23 euros, 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, i 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.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels dies 
21 de gener i 6 de febrer, de 2020. 

Segon.- Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació de la sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar, situada al carrer 
Eusebi Golart, 16-18, a l’empresa IRON GLOBAL, SL, amb CIF núm. B66709601,  pel 
preu de cent noranta-set mil sis-cents vuitanta-sis euros amb trenta-dos cèntims 
(197.686,32 €), IVA exclòs, que pujarà un import de quaranta-un mil cinc-cents catorze 
euros amb tretze cèntims (41.514,13), amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP), al projecte “Rehabilitació de sala d’espectacles 
municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar”, redactat per Salvador Boada 
Xairó, que inclou les modificacions definides en l’annex bombers “Annex justificació 
condicions de seguretat en cas d’incendi, i a l’oferta presentada pel propi licitador, que 
s’accepta i que és la següent: 
 

 Compromís de substitució del revestiment tèxtil de les parets de la sala per un 
revestiment nou que compleixi amb els requeriments funcionals establerts al 
projecte. 
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 Compromís d’aplicació, en tots els interiors, de pintura que compleixi amb els 
criteris de baixes emissions de contaminants establerts pels sistemes de 
certificació Tipus I, com l’Àngel Blau, l’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, el 
Cigne nòrdic o equivalent. 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
Tercer.- El termini d’execució d’aquest contracte és de 4 mesos, a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 
Quart.- En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte, 
l’adjudicatari haurà d’aportar el Pla de Seguretat i Salut en l’obra amb el corresponent 
informe del coordinador de seguretat, per tal que sigui sotmès a l’oportuna aprovació 
per part de la Corporació municipal. 
 
Cinquè.- El termini de garantia del present contracte és d'un any, a comptar del dia 
següent al de l’acta de recepció, d’acord amb l’article 243.3 de la LCSP. 
 
Sisè.- L’adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans humans 
compromesos en la seva oferta. 
 
Setè. - Disposar la despesa per import de dos-cents trenta-nou mil dos-cents euros amb 
quaranta-cinc cèntims (239.200,45 €), IVA inclòs, en favor del tercer IRON GLOBAL, SL, 
amb CIF núm. B66246901, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 33310 63201, del 
vigent pressupost ordinari per a l’any 2020 (Doc. D núm. 220200001218). 
 
Vuitè.- 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 determina la clàusula 19 del PCAP. 
 
Novè.- 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. 
 
Desè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals i al responsable 
del contracte.  

Onzè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 

4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
- Es dona compte del recurs 516/2009-2C, en relació a la sol·licitud de SGS Tecnos, 
SAU, presentada davant del jutjat contenciós administratiu 12 de Barcelona, per tal que 
no accepti el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/2315 pel que es dona compliment a la sen-
tència 662/2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 



 

28 
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 

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 18:20 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 


