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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 10 DE SETEMBRE 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: 17:15 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

PRESIDEIX 
PERE XIRAU ESPARRECH 
 

ASSISTENTS 
 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/33 ordinari 03/09/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets del 24 al 30 d’agost de 2020 
 
2.2. Secretaria 
2.2.1. Licitació enllumenat nadal 
 
2.3. Promoció Econòmica i Turisme 
2.3.1. Aprovació conveni de colꞏlaboració amb l'Associació de Venedors Plaça Mercat 
per a l'any 2020 
  
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. JGL2020/33 ordinari 03/09/2020 

 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
3 de setembre 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. RELACIO DECRETS DEL 24 AL 30 D'AGOST DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets de data 
del dia 24 al 30 d’agost de 2020: 
 

Codi Descripció Data 
resolució

RESAL2020/1338 Decret incoació expedient 1a pròrroga 24/08/2020 

RESAL2020/1339 Decret incoació expedient disciplinari vigilant instalꞏlació esportiva 24/08/2020 

RESAL2020/1340 Decret aprovació factura obres arranjament accés i millora evacuació aigües 
pluvials ENVELAT 7 de Ll

24/08/2020 

RESAL2020/1341 Decret Alcaldia requeriment garantia i documentació 24/08/2020 

RESAL2020/1342 Decret aprovació factures certificats 11 Fund. Els Garrofers 24/08/2020 

RESAL2020/1343 Decret Convocatòria JGL ordinària 27082020 25/08/2020 

RESAL2020/1344 Decret tarja aparcament 25/08/2020 

RESAL2020/1345 Decret tarja aparcament 25/08/2020 

RESAL2020/1346 Decret IMI 24_08 25/08/2020 

RESAL2020/1347 Decret PS 24_08 25/08/2020 

RESAL2020/1348 Decret AI 24_08 25/08/2020 

RESAL2020/1349 Decret  terrassa hivern 19-20 dyamond 27/08/2020 

RESAL2020/1350 Decret d'adjudicació projecte rehabilitació coberta sala plens 27/08/2020 

RESAL2020/1351 Decret requeriment garantia i doc AUNAR 27/08/2020 

RESAL2020/1352 Decret reparament de l’aixecament per l’aprovació de factures F_2020_39 
ADO 

27/08/2020 

RESAL2020/1353 Decret tarja aparcament discapacitat xx 27/08/2020 

RESAL2020/1354 Decret aprovació factura 2 Certificació de les obres arranjament accés i mi-
llora evac 

27/08/2020 

RESAL2020/1355 Decret 1a Tinència embargaments nòmina i quota sindicals juliol 2020 27/08/2020 

RESAL2020/1356 Decret 1a Tinència rectificació Decret RES20201204 27/08/2020 

RESAL2020/1357 Decret targeta aparcament discapacitat 27/08/2020 

RESAL2020/1358 (D) Decret 1a Tinència variables nòmina juliol 2020 27/08/2020 

RESAL2020/1359 Decret d'Alcaldia d'acceptació préstec CC 2020 (40000,00€) per maquinària 27/08/2020 

RESAL2020/1360 Decret aprovació 12a certificació obres Lot 2 27/08/2020 
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RESAL2020/1361 Decret d'Alcaldia acceptació préstec CC 2020 (45000,00 €) per vehicle 27/08/2020 

RESAL2020/1362 Decret acceptació préstec Diputació - (90.000 euros) Inversió en edificis mu-
nicipals i via pública 

27/08/2020 

RESAL2020/1363 Decret aprovació indemnitzacions per dietes i desplaçaments 27/08/2020 

RESAL2020/1364 Decret 1a Tinència indemnitzacions assistències càrrecs electes agost 2020 27/08/2020 

RESAL2020/1365 Decret lloguer nínxol 1360 27/08/2020 

RESAL2020/1366 Decret aprovació ajuts urgència social BSGG292020 27/08/2020 

RESAL2020/1367 Decret canvi nom nínxol 27/08/2020 

RESAL2020/1368 (D) Decret aprovació nòmina mes d'agost 28/08/2020 

RESAL2020/1369 (D) Decret aprovació de factures F_2020_ Fase ADO 28/08/2020 

RESAL2020/1370 Decret tarja aparcament discapacitat 28/08/2020 

 
 
2.2. Secretaria 

 
2.2.1. INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM 
DE LLOGUER, D’ENLLUMENAT NADALENC. 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar  engalanar els carrers principals 
del municipi amb enllumenat nadalenc per considerar que aquest tipus d’enllumenat 
contribueix a la dinamització de l’activitat comercial i econòmica alhora que afavoreix 
l’activitat social i festiva del municipi. 
 
Atès que l’ajuntament no disposa dels mitjans humans necessaris per prestar directa-
ment aquest subministrament. 
 
Vist l’informe emès en data 25 d’agost d’enguany per la tècnica de Promoció Econòmica, 
en el que justifica la necessitat de la present contractació, així com la idoneïtat de l’ob-
jecte del contracte per a satisfer la necessitat plantejada. 
 
Vist el plec de prescripcions tècniques particulars redactat per la tècnica de Promoció 
Econòmica, que consta a l’expedient. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat per la cap del Servei de 
Secretaria i Contractació, 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 69.965,70 €, 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, 
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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 simplificat per a la contractació, 
del subministrament, en règim de lloguer, d’enllumenat nadalenc, 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 simplificat, del 
subministrament en la modalitat d’arrendament, de l’enllumenat nadalenc, amb un pres-
supost base de licitació de 40.000,00 €, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 6.942,15 
€, per a tota la durada inicial del contracte, això és de 2 anys. 
 
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. 
 
Tercer.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licitació 
al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
Quart.-  Autoritzar la despesa de 20.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
30 43100 20800 del pressupost municipal per a l’any 2020 (Doc. A núm. 220200009914). 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu (Doc. A núm. 220209000023), en concret: 
 

 Exercici 2021: 20.000,00 € (aplicació pressupostària núm. 30 43100 20800) 
 

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. 
 
 
2.3. Promoció Econòmica i Turisme 

 
 
2.3.1. APROVACIÓ SIGNATURA DEL CONVENI PER ARTICULAR LA 
COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ASSOCIACIÓ DE 



 

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 

VENEDORS DE LA PLAÇA MERCAT PER MILLORAR LA GESTIÓ PROFESSIONAL 
DE LA DINAMITZACIÓ COMERCIAL DE L’ASSOCIACIÓ PER A L'ANY 2020 
 

L’entitat “Associació de Venedors de la Plaça Mercat” ha desenvolupat anualment un pla 
de dinamització, que recull des de campanyes de promoció en dates concretes asse-
nyalades per l’activitat social del municipi fins a campanyes periòdiques, que contribuei-
xin a evitar les fugues cap a altres poblacions i, alhora, fidelitzin la clientela actual del 
mercat. 

Atès que des de l’Àrea de Promoció Econòmica es considera necessari recolzar la rea-
lització d’activitats i campanyes de promoció i dinamització per part de l’Associació de 
Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, davant l’actual situació crisi d’aquest 
equipament. 

Atès l’esforç de l’associació en, malgrat la situació d’impàs actual, continuar proposant 
tot un seguit d’activitats dins del pla de dinamització de 2020 que s’ajusten a les propos-
tes plantejades des de Promoció Econòmica. 

Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2020 té assignació no-
minativa, entre d’altres, una subvenció per import de 1.000,00 € per a l’entitat “Associ-
ació de Venedors de la Plaça Mercat”, amb càrrec a la partida 30 43120 48300. 

Atès que per ser beneficiari d’aquest recurs econòmic es requereix la formalització d’un 
conveni entre l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat i l’Ajuntament de Canet per 
regular la relació entre ambdues entitats i establir els termes en que es regirà. 

Vista la memòria justificativa de l’aprovació del conveni de colꞏlaboració, emesa per la 
tècnica de promoció econòmica, que forma part de l’expedient. 

Vist tot l’exposat anteriorment i davant de la necessitat de enfortir i impulsar l’activitat de 
l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat es proposa a la Junta de Govern Local que 
aprovi la signatura de l’esmentat conveni el text del qual es transcriu a continuació: 

 
ES REUNEIXEN 
 
D’una part el Sr. Pere Xirau Espàrrech, amb DNI xx en la seva qualitat d’alcalde 
accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la secretària de la cor-
poració com a assessora legal preceptiva segons allò que disposa l’article 92.3 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
I d’altra part la Sra. Coia Ortiz Roig, amb DNI xx, presidenta de l’entitat Associació 
de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar. 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 
EXPOSEN 
Que l’entitat Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, NIF 
G64121379 amb seu a la Riera Buscarons 101 de Canet de Mar, és una entitat 
legalment constituïda del nostre municipi, reconeguda per la Generalitat de Ca-
talunya.  
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment 
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit cultu-
ral, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
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qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de sub-
vencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general de 
subvencions. 
 
Que des de la constitució de l’entitat esmentada, aquesta ha desenvolupat anu-
alment un pla de dinamització, que recull des de campanyes de promoció en 
dates concretes assenyalades per l’activitat social del municipi fins a campanyes 
periòdiques, que contribueixin a evitar les fugues cap a altres poblacions i, al-
hora, fidelitzin la clientela actual del mercat. 
 
Que, per l’Ajuntament, és important recolzar la realització d’activitats i campa-
nyes de promoció i dinamització per part de l’Associació de Venedors de la Plaça 
Mercat de Canet de Mar, davant l’actual situació crisi d’aquest equipament. 
 
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de colꞏlaboració de 
conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’objecte del conveni de colꞏlaboració entre Associació de Venedors 
de la Plaça Mercat i l’Ajuntament de Canet de Mar és contribuir a sufragar les 
despeses originades l’any 2020 per les següents actuacions de promoció i dina-
mització: 
 

 Actuacions d’animació i ambientació durant dates assenyalades 
(Carnaval). 

 Campanyes revetlles Sant Joan i Sant Pere (Festa Major). 
 Sorteig i obsequis: Campanya de tardor, Campanya de Nadal, i vals 

de compra mensuals. 
 Cartelleria i difusió de les actuacions promocionals 

 
SEGONA.- L’Associació de Venedors de la Plaça Mercat declara complir els re-
quisits següents necessaris per a l’obtenció de subvencions i autoritza a l’Ajun-
tament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir els certificats corresponents: 
a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 

renda de les persones físiques o l’impost sobre societats. 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual correspo-

nents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a compte. 
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau, 

les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost 
sobre el valor afegit. 

d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en compli-
ment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els articles 
93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, durant el 
període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei abans 
esmentada. 

e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, 
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, 
fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 
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f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra 
la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.  

 
TERCERA- L’Ajuntament de Canet de Mar colꞏlaborarà durant l’any 2020 al fi-
nançament d’aquestes actuacions amb una subvenció per import de 1.000,00€, 
amb càrrec a la partida 30 43120 48300. Aquesta subvenció no podrà excedir 
del 50% del cost total del projecte subvencionat. 
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o 
privada. No obstant, en cap cas l’import de les subvencions concedides pot ser 
d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb d'altres ajuts, ingressos 
o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens 
públics o privats, superi el cost de l’activitat subvencionada a desenvolupar pel 
beneficiari. 
 
QUARTA.- És obligació de l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat : 
- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni 
- Fer constar la colꞏlaboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels 

actes. 
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de Sub-

vencions. 
 

CINQUÈNA.- El termini de pagament i de justificació de la subvenció serà en la 
forma següent: 
 

Termini i forma de pa-
gament: 

Pagament del 100% de la subvenció en el termini de 
30 dies des de la signatura del conveni. Aquest paga-
ment es farà mitjançant transferència bancaria.

Termini de justificació: 31 de gener de 2021
Forma de justificació a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, 

d’acord amb els termes subvencionats, sempre 
fets dins del període al que es circumscriu la sub-
venció.  

b) Un exemplar original i autenticat de totes les edici-
ons, les publicacions i la documentació gràfica que 
hagués generat la publicitat de l’acte.  

c) Una relació classificada de les despeses i les inver-
sions de l’activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d’emissió i, en el 
seu cas, de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses deriva-
des de l’activitat, ajustades al pressupost presentat 
amb motiu de la solꞏlicitud i datades dintre del perí-
ode corresponent al seu exercici. Les factures que 
justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir 
els requisits següents: 
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-  Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades per l’ac-

tivitat objecte de subvenció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu 

contingut que són els següents:  
* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista.  
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi 

repercutida dins el preu, que consti "IVA in-
clòs".  

* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de ser-
veis professionals.  

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà su-
ficient la presentació de tiquets o vals en els ca-
sos següents:  
* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració.  
* Subministrament de begudes i comestibles.  
* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els 
vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada 

que acrediti la justificació de l’aplicació de la subven-
ció a la finalitat per a la qual fou concedida.  

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

 
SISÈNA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2020. 
 
SETÈNA.– D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot alꞏlegar com a precedent. 

 
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 de 2019, s’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar la signatura del conveni per articular la colꞏlaboració de l’Ajuntament 
de Canet de Mar i l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat per millorar la gestió 
professional de la dinamització comercial de l’associació. 

Segon.- Aprovar la subvenció nominativa a favor de l’Associació de Venedors de la 
Plaça Mercat per import de 1.000,00 €. 

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.000,00 € a favor de l’Associació 
de Venedors de la Plaça Mercat amb càrrec a la partida 30 43120 48300 del vigent 
pressupost de l’exercici 2020. 

Quart.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 1.000,00 € corresponents a la tota-
litat de l’import de la subvenció. 

Cinquè.- Notificar aquests acords a l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat 

Sisè.- Comunicar aquests acords les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria  

 
3. Propostes urgents 
 
L’alcalde accidental 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’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Recursos Humans i Organització 
 
3.1.1. APROVACIÓ BASES I OBRIR CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ 
D'UNA BORSA DE TREBALL, DE LA CATEGORIA D'ADMINISTRATIU  
 
Fets: 
 
Les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat, han anat imposant una taxa 
de reposició d’efectius que ha fet disminuir la plantilla general de l’Ajuntament, atès que 
s’han produït diverses baixes, per jubilació, incapacitació o altres causes que no s’han 
pogut suplir i això fa que, en certs àmbits, quan es produeix una baixa temporal, no es 
pugui prestar el servei amb plenes garanties, ni amb la qualitat que mereixen els 
ciutadans.  
 
Atès que la  de 6/2018,  de 3 de juliol, Llei de pressupostos generals de l’Estat, per a 
l’any 2018, prorrogada per a l’any 2020, en el seu article 19.Uno estableix les limitacions 
a la incorporació de nou personal fixant les taxes de reposició d’efectius en funció dels 
sectors i administracions.  
 
 
Atès que l’apartat Dos del mateix article 19, preveu que durant l’any 2018 i per extensió 
al 2020, no  es procedirà  a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de 
personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat en casos excepcionals i per 
a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors. 
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Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en tant que és una entitat local no està sotmesa 
a l’autorització prèvia del ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques per procedir 
a la contractació de personal laboral temporal, però si a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat en relació amb la prohibició d’incorporar nou personal excepte casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 3 de setembre de 2020, 
que es transcriu a continuació: 
 
La tècnica de Recursos Humans, en relació amb l’expedient per a la selecció de 
personal per a constituir una borsa de personal amb categoria d’administratiu, per cobrir 
diverses vacants que es puguin produir a l’Ajuntament de Canet de Mar i en virtut d’allò 
establert als articles 173 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals -ROF-, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
s’emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER. Tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els 
principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el previst en el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en la resta de l'ordenament jurídic. 
 
Les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral 
mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans 
expressats, així com els establerts a continuació: 

 
— Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
— Transparència. 
— Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
— Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció. 
— Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques 

a desenvolupar. 
— Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció. 
 

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 
 

— El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública. 
— El Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
— Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
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— El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els 
programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
d'Administració Local. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
— El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— L'article 6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del 
català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball 
de les Administracions Públiques de Catalunya. 
— Els articles 21.1.g), 91, 103 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
— Els articles 51 i 53 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes. 
 
TERCER. És personal laboral el que en virtut de contracte de treball formalitzat per 
escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la 
legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En funció 
de la durada del contracte aquest podrà ser fix, per temps indefinit o temporal. 

 
El personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regeix, a més de per la 
legislació laboral i per les altres normes convencionalment aplicables, pels preceptes 
del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que es declarin aplicables pel 
mateix. 

 
QUART. L'article 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, l'accés als cossos i escales de funcionaris o a les categories laborals es 
realitza a través dels procediments d'oposició, concurso-oposició o concurs i, si escau, 
els cursos de formació o la fase de prova que determini la convocatòria. 

 
I conforme a l'article 94 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el personal laboral no permanent serà 
seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, excepte en els 
casos de màxima urgència. 
 
CINQUÈ. Quant al coneixement del català haurà d'atendre's al que es disposa en l'article 
6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de 
l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les 
Administracions Públiques de Catalunya, que estableix que en les convocatòries de 
selecció de personal interí o personal temporal, les persones aspirants han d'acreditar 
el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita. 

 
SISÈ. D'acord amb l'establert en l'article 51 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat Efectiva de Dones i Homes, les Administracions Públiques, en l'àmbit 
de les seves respectives competències i en aplicació del principi d'igualtat entre dones 
i homes, deuran: 
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— Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de 
discriminació amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes 
en l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional. 
— Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menyscapte de la 
promoció professional. 
— Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació pública com al llarg de 
la carrera professional. 
— Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i 
valoració. 
— Establir mesures efectives de protecció enfront de l'assetjament sexual i a 
l'assetjament per raó de sexe. 
— Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o 
indirecta, per raó de sexe. 
— Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits 
d'actuació. 
 
SETÈ. Durant tot el procés de constitució de borsa, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i en la normativa vigent en matèria de transparència. 
 
VUITÈ.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base generals 
reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà completat amb les 
bases específiques que regeixin expressament cada convocatòria, i que seran les 
aquestes darreres les que determinaran els requisits específics que es requereixin en 
cada procés en concret. 
 
NOVÈ. El procediment a seguir serà el següent: 
 

A. La Junta de Govern Local, exercint una competència delegada en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, aprovarà la convocatòria i 
les bases, que posteriorment es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i  
en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix l'anunci 
de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

 
Les bases contindran, com a mínim, les dades següents (article 70 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol): 
 
a. Nombre, naturalesa i característiques de les places objecte de convocatòria i 
determinació expressa de l'escala, subescala i classe a la qual pertanyen; 
indicació del grup de titulació al fet que correspongui cadascuna d'elles i quines 
es reserven a promoció interna, si escau. 
a. Sistema selectiu. 
b. Proves d'aptitud o coneixements que s'hagin de superar, determinant el seu 
nombre i naturalesa. 
c. Condicions i requisits establerts en l'article següent. 
d. Centre o dependència on s'hagin de dirigir les instàncies i termini de 
presentació. 
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e. Proves selectives que s'hagin de celebrar i, si escau, relació de mèrits que 
s'hagin de tenir en compte en la fase de concurs, així com els sistemes 
d'acreditació i valoració d'aquests mèrits. Determinació, si escau, de les 
característiques i durada del curs de formació o del curs selectiu, així com del 
període de pràctiques amb caràcter selectiu. 
f. Designació del tribunal qualificador que hagi d'actuar i la seva categoria. Pel 
que es refereix als cursos selectius de formació, l'òrgan selectiu estarà format 
per personal designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en els 
termes previstos en el conveni que se cita en l'article 64.1 d'aquest Reglament. 
g. Sistema de qualificació i puntuació mínima de cada prova. 
h. Programa sobre el qual versaran les proves. 
i. Període d'inici de les proves, encara que sigui en termes aproximats, o fixació 
del període màxim de temps que hagi de transcórrer fins a la celebració de les 
proves. 
j. Ordre d'actuació dels aspirants segons el resultat del sorteig celebrat 
prèviament, si escau. 
k. Declaració expressa que els tribunals no podran aprovar ni declarar que ha 
superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de places objecto 
de convocatòria. 
l. Senyalització de l'equip multiprofessional a l'efecte de l'article 77 d'aquest 
Reglament. 
 
Conforme a l'article 92 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, una vegada publicada la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí 
Oficial de la Província, la resta dels anuncis es faran públics a la seu de la 
corporació local, sense perjudici del que estableix l'article 78 del mateix 
Reglament. 

 
B. Les solꞏlicituds, requerint prendre part en les corresponents proves d'accés a 
la borsa de treball, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les 
condicions exigides a les bases generals que s'adjunten a aquest expedient, es 
dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre 
Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals explicats a partir 
de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (vegeu l'article 77.1 del Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol). 
 
C. Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en el 
termini d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta 
resolució, que es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (art. 78 RPEL), 
s'assenyalarà un termini de deu dies hàbils per a esmena i possibles 
reclamacions. En la mateixa publicació es farà constar el dia de baremació dels 
mèrits dels aspirants proposats. 
 
Les alꞏlegacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies següents 
a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagués dictat resolució, s'entendran desestimades. 
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D. Quant a l'òrgan de selecció haurem d'atendre al que es disposa en l'article 60 
del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que estableix que els òrgans de 
selecció seran colꞏlegiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis 
d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la 
paritat entre dona i home. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 
 
Per altra banda, els articles 292 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en 
concordança amb el que es disposa en l'article 72 i següents del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, estableix que «Els òrgans de selecció es constituiran en cada convocatòria 
per la corporació d'acord amb les normes següents: 
 
a) Un terç està integrat per membres i/o funcionaris de la mateixa corporació. 
b) Un altre terç està integrat per personal tècnic. 
c) L'altre terç està integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública 
de Catalunya, a proposta de la mateixa Escola. 
  
En els tribunals o òrgans similars ha de garantir-se la presència de funcionaris, 
però en cap cas han de ser constituïts majoritàriament per membres en actiu del 
mateix cos o la mateixa escala per la qual ha de fer-se la selecció. El personal 
tècnic i el funcionari han de tenir la idoneïtat necessària en relació amb el tipus 
de places a proveir. 
 
La regulació de la composició i el funcionament dels tribunals o d'òrgans similars 
és la que s'estableixi reglamentàriament. 
 
Els actes del tribunal poden ser impugnats enfront de l'òrgan convocant 
mitjançant recurs d'alçada. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 
 
Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres seran 
personalment responsables de l'objectivitat del procediment, de l'estricte 
compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la 
realització i qualificació de les proves i publicació dels seus resultats. 
 
Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de 
l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-
se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria. 
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 
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E. Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, els Tribunals faran pública 
la relació d'aprovats per ordre de puntuació a la seu electrònica, precisant-se que 
el nombre d'aprovats no podrà depassar el nombre de places vacants 
convocades. 

 
Els aspirants proposats aportaran davant l'Administració, dins del termini de vint 
dies naturals des que es publiquen en el Tauler d'anuncis de  l'Ajuntament, els 
documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la 
convocatòria. 
 
Els qui dins del termini indicat, i excepte els casos de força major, no 
presentessin la documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun 
dels requisits exigits, no podran ser contractats, quedant anulꞏlades totes les 
actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver 
incorregut per falsedat en les seves solꞏlicituds de participació. 

 
F. Els aspirants que siguin anomenats per ser contractats deuran presentar-se 
davant l'Administració, dins del termini que se’ls indiqui en la notificació que se’ls 
faci per a la seva incorporació, formalitzant-se el corresponent contracte. Fins 
que es formalitzin els mateixos i s'incorporin als llocs de treball corresponents, 
els aspirants no tindran dret a percepció econòmica alguna. 
 

 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat s’informa que les bases específiques previstes d’aquest procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa d’administratius, reuneixen els requisits mínims exigits 
per la normativa legal d’aplicació 
  
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
 
Atès que en  la contractació o nomenament d'aquest personal s'han de garantir els 
principis de publicitat, mèrit i capacitat, correspon aprovar unes bases que regulin la 
convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal que pugui ser cridat en funció 
de la puntuació. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de treball 
i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals,  
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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 específiques i la convocatòria d'un concurs oposició per a la 
constitució d’una borsa  de personal amb la categoria d’administratiu (subgrup C1), per 
cobrir possibles substitucions, de caràcter temporal, a la plantilla de personal de 
l'Ajuntament de Canet de Mar  

 
Segon.- Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el web municipal i l’anunci de la convocatòria  en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tercer.-  Facultar a l’Alcaldia per signar els documents que siguin necessaris en relació 
amb aquest acord. 
 
3.2. Promoció Econòmica i Turisme 

 
3.2.1.  ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “REFORÇ EXTRAORDINARI DELS 
SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ” DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS 
LOCALS DE L’ANY 2020 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 
2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
 
Atès que en sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barce-
lona, ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi destinarà. 
 
El Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 inclou com a nou recurs el fons 
de prestació de "Reforç extraordinari dels serveis locals d'ocupació", per mitjà del 
qual es permet ampliar les plantilles dels dispositius d'intermediació laboral (SLO) per 
assegurar la prestació del servei tant de les demandes d’atenció de persones en situació 
d’atur com l’atenció a les empreses amb necessitats de cobertura de llocs de treball dels 
serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX) per 
fer front a l'impacte de la COVID-19 en el mercat de treball. 
 
Atès que d’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació 
ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material i que, al seu 
torn, els econòmics poden ser ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests últims 
transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió 
locals. 
 
Atès que els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.6), no requereixen solꞏlicitud (article 11.1) i l’acte de conces-
sió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a 
la Junta de Govern (article 24). 
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Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de juliol 
de 2020 en la qual s’aprova la concessió dels fons de prestació de “Reforç extraordi-
nari dels Serveis Locals d’Ocupació” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2020 pels serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma Telemàtica 
Xaloc (PTX) per fer front a l'impacte de la COVID-19 en el mercat de treball. 
 
Atès que aquest fons de prestació “Reforç extraordinari dels Serveis Locals 
d’Ocupació” s’estableix amb una durada pluriennal durant el període 2020 i 2021 i que 
atesa la naturalesa d’aquest recurs i les extraordinaris dificultats en les que es troben 
les tresoreries municipals provocada per la crisi de la Covid19, la Diputació de Barcelona 
farà un pagament avançat del 100% de l’import concedit a la primera anualitat un cop 
es presenti l’acceptació expressa i un pagament anticipat del 100% de l’import concedit 
a 2021 quan es produeixi la justificació mínima del 75 per cent de l’import de la primera 
anualitat, sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert. 
 
 
Vist l’informe favorable emès en data 4 de setembre de 2020 i que s’incorpora a l’expe-
dient. 
 
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.- Acceptar el fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per la seva 
totalitat, per a la realització de la següent acció per les anualitats 2020 i 2021: 
 

CODI ACTUACIÓ 
Import total 

atorgat 
Aportació 

2020 
Aportació 

2021 

J20/Y/293304 “Reforç extraordinari dels Serveis Lo-
cals d’Ocupació” 

8.678,19 € 5.640,82 € 3.037,37 € 

 
Segon.- Tramitar l’acceptació expressa de la concessió de l’ajut atorgat, així com de tots 
els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del portal 
electrònic PMT amb el model normalitzat C3-002-20, com a màxim el 30 de setembre 
de 2020. 
 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2020. 
 
Quart.-. Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, 
als efectes oportuns. 
 
3.3. Urbanisme 
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3.3.1. APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS CERTIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ 
DEL CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CANALITZACIÓ DE LES AI-
GÜES PLUVIALS DEL CARRER JOSEP MORA 
 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de desembre de 2019, va 
acordar adjudicar el contracte, per procediment obert simplificat abreujat, per a l’execu-
ció de les obres de canalització de les aigües pluvials del carrer Josep Mora, a l’empresa 
CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL, amb CIF núm. 
B66709601, pel preu de cinquanta-cinc mil noranta euros amb dos cèntims (55.090,02 
€), IVA exclòs, que pujarà un import d’onze mil cinc-cents seixanta-vuit euros amb no-
ranta cèntims (11.568,90 €), amb subjecció al plec de clàusules administratives particu-
lars (PCAP), al “Projecte de xarxa de pluvials al carrer Josep Mora a Canet de Mar”, 
redactat pels Serveis Tècnics municipals, i a l’oferta presentada pel propi licitador. 
 
Atès que en data 27 de desembre de 2019 es va procedir a la formalització del contracte, 
mitjançant la signatura d'acceptació de la notificació de la resolució de l'adjudicació. 
 
Atès que en data 20 d’abril de 2020 s’ha formalitzat una acta de fixació dels preus con-
tradictoris núm.1, redactada pel tècnic director de l’obra, Sr. Ferran Aparicio Ibáñez, la 
qual ve signada com a prova d’acceptació per part del contractista, entenent-se atorgat 
el preceptiu tràmit d’audiència. 
 
Vist l’informe emès en data 13 de juliol de 2020, pel director facultatiu de l’obra, de jus-
tificació dels anteriors preus contradictoris i de l’escreix d’amidaments.  

 
Vist l’informe emès en data 16 de juliol de 2020, per l’enginyera, en relació de la 4ª 
certificació i última (liquidació), el contingut literal del qual és el següent: 
 

“FETS 
En relació a les obres de canalització de les aigües pluvials del carrer Josep 
Mora, amb data 15 de juliol del 2020 s’aporta la quarta certificació elaborada per 
l’empresa adjudicatària Catalana d’Infraestructures i Serveis SL. i conformada 
pel director facultatiu, Ferran Aparicio Ibáñez. 
Les obres es van adjudicar en sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 
19 de desembre de 2019 per l’import de 55.090,02 €, IVA exclòs. 
FONAMENTS DE DRET: 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
Primera.- S’ha presentat la quarta certificació de l’obra, que correspon a l’última 
certificació que serveix de liquidació de la mateixa. 
 
Segona.- Els preus aplicats a la certificació es corresponen als de l’adjudicació. 
 
Tercera.- S’han inclòs 2 preus contradictoris, corresponents als preus signats en 
les actes de preus contradictoris núm. 1 i núm. 2 que consten a l’expedient, del 
20 d’abril de 2020. 
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L’import PEM del PC 1 és de 677,50 €, i el del PC2 és de 727,39 €, amb un total 
de 1.404,89 € PEM. Aquest import suposa un preu final, de 1.999,21 € (IVA in-
clòs), que no supera el 3% del preu d’adjudicació, que és 1.999,77 €. 
 
Quarta.- S’han inclòs escreixos d’amidament que han sorgit a l’obra. El total  
d’escreixos d’amidaments és de 9.969,28 € de PEM, tot i que part d’ells han 
quedat compensats per altres amidaments que no s’han executat, de manera 
que el total d’escreix d’amidaments resultant és de 4.329,22 € (PEM), és a dir, 
6.160,61 € (IVA inclòs). Aquest import suposa el 9,24% d’escreix d’amidaments 
respecte el preu d’adjudicació. El 58% d’aquest escreix es deu bàsicament a 
l’excés d’amidament del formigó de la base del paviment. 
 
Cinquena.- Tenint en compte escreixos d’amidaments i preus contradictoris, 
l’obra de 
canalització de les aigües pluvials del carrer Josep Mora queda liquidada amb 
un excés de 8.160,40 €, IVA inclòs, respecte el preu d’adjudicació. 
 
Conclusions: 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vistiplau formal a la 
4ª certificació i última, de liquidació, presentada per l’empresa Catalana d’infra-
estructures i Serveis Sl de les obres de canalització de les aigües pluvials dels 
carrer Josep Mora, conformada per la direcció facultativa de l’obra.” 
 

Vist l’informe emès en data 6 d’Agost de 2020, pel director facultatiu de l’obra, de justi-
ficació dels anteriors preus contradictoris i a l’escreix d’amidaments, el qual rectifica una 
errada aritmètica existent en el seu anterior informe, el contingut literal del qual és el 
següent: 
 

“Ferran Aparicio Ibañez, Enginyer de Camins, Canals i Ports, Tècnic Director de 
les obres del Projecte de Xarxa de Pluvials al Carrer Josep Mora, dins del Terme  
municipal de Canet de Mar 
INFORMA: 
1.- Referent als preus contradictoris aprovats, la direcció facultativa ha incorpo-
rat, per motius que no eren previsibles al moment de l’elaboració del projecte i 
les demandes de l’obra en qüestió, les unitats d’obra següents: 
- Ut. Demolició manual de marc de formigó armat, de resistència alta, per a con-
nexió de tub de D-800 mm, tallat manual i retirada d'armat existent, d'alta densi-
tat, retirada de runes manual, encofrat, formigonat "in situ" (elaborat amb sacs 
de fomigó i millorat mitjançant addició de sacs de pòrtland) i desencofrat per a 
deixar vista la cara interior del marc, rejuntat amb el nou tub. (PC1). 
- M2. Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m 
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 
(PC2) L’import PEM del PC 1 ha estat de 677,50 €; i el del PC2 ha estat de 727,39 
€, amb un total de 1.404,89 €, que representa el 3% del pressupost de licitació. 
2.- Referent a l’escreix d’amidaments, aquest concepte ha representat un total 
de 4.329,62 €, bàsicament per l’excés d’amidament del formigó de la base del 
paviment, i que representa un 9,24 % del pressupost PEM de licitació. 
El total de la liquidació económica, considerant el 13 % de despeses generals, el 
6 % de benefici industrial, i el 1,1714 % de baixa, suposa un increment de 
6.744,13 euros + IVA, sobre el pressupost adjudicat, 55.090,02 euros + IVA.” 
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Atès que en data 16 de juliol d’enguany es va formalitzar l’acta de recepció de l’obra, la 
qual ve signada per l’enginyera municipal, en representació de l’Ajuntament, el director 
facultatiu de l’obra, Sr. Fernando Aparicio Ibánez i pel Sr. Jordi Busquets, en represen-
tació de la contractista de l’obra. 
 
Vist l’informe d’intervenció 108/2020 de data 27 d’agost de 2020 de reparament suspen-
siu de la proposta.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 242 
i concordants LCSP, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aixecar el reparament i resoldre la discrepància manifestada per l’interventor a 
l’informe 108/2020 de 27 d’agost. 
 
Segon.- Aprovar l’acta de fixació de preus contradictoris núm. 1 formalitzada en data 20 
d’abril de 2020 per import de 1.999,21 euros, IVA inclòs, en relació al contracte d’obres 
formalitzat en data 27 de desembre de 2019 amb l’empresa CATALANA D'INFRAES-
TRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL, pels conceptes i imports següents: 
 

� Preu contradictori núm. 1 (PC1): Demolició manual de marc de formigó armat, 
de resistència alta, per a connexió de tub de D-800 mm, tallat manual i retirada 
d'armat existent, d'alta densitat, retirada de runes manual, encofrat, formigonat 
"in situ" (elaborat amb sacs de formigó i millorat mitjançant addició de sacs de 
pòrtland) i desencofrat per a deixar vista la cara interior del marc, rejuntat amb el 
nou tub, amb un cost d’execució material de 677,50 €. 

� Preu contradictori núm. 2 (PC2): Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador 
i càrrega sobre camió, amb un cost d’execució material de 6,49 €/m2, 

 
Amb el benentès que: 
 

A) Cal considerar que els presents preus contradictoris han estat acceptats pel con-
tractista en el tràmit d’audiència de 3 dies hàbils a que fa referència l’art. 242.2 
LCSP. 

B) Els presents preus contradictoris no són altra cosa que modificacions del con-
tracte que, de conformitat amb els articles 190, 205 i 206 LCSP, constitueixen 
una prerrogativa de l’Administració, si bé limitada als supòsits en què així ho 
requereixi l’interès públic en els casos i en la forma previstos en la LCSP 

 
Tercer.- Aprovar l’acta de recepció de l’obra formalitzada en data 16 de juliol de 2020 i 
subscrita per l’enginyera municipal, en representació de l’Ajuntament, el director facul-
tatiu de l’obra, Sr. Fernando Aparicio Ibánez i pel Sr. Jordi Busquets, en representació 
de la contractista de l’obra. 
 
Quart.- Aprovar la certificació de liquidació de les obres de canalització de les aigües 
pluvials del carrer Josep Mora, emesa per la direcció facultativa de l’obra en data 13 de 
juliol d’enguany, amb un increment  sobre la quantitat adjudicada de 8.160,40 €, IVA 
inclòs, corresponent 1.999,21 € als preus contradictoris i 6.161,29 € IVA inclòs, a escreix 
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d’amidaments, bàsicament per l’excés d’amidament del formigó de la base del paviment, 
i que representa un 9,24 % del pressupost PEM de licitació.  
 
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 8.160,40 €, a favor de la mer-
cantil CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL, amb CIF 
B66709601, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 16000 61901 del pressupost de 
l’exercici corrent (AD núm. 220200009478). 
 
Sisè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics i al responsable del contracte.   
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
No se’n presenten 
 
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 17:15 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


