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

LOCAL DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2020 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:16 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
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. JGL2020/47 ordinari 10/12/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Acció Social i Ciutadania 
2.1.1. Aprovació ajuts socials BSGG39/2020_Beques esports diputació 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets de data del 30 novembre al 6 desembre 2020 
 
2.3. Secretaria 
2.3.1. Adjudicació arrendament local 1 ubicat a l'Hotel d'Entitats 
2.3.2. Adjudicació de la contractació derivada del subministrament d'un camió per la 
brigada 
  
3.Donar compte de resolucions judicials 
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4.Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/47 ordinari 10/12/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
17 de desembre 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. Acció Social i Ciutadania 
 
2.1.1. APROVACIÓ AJUTS SOCIALS BSGG39/2020_BEQUES ESPORTS 
DIPUTACIÓ 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/39/2020 de data  30 de novembre 2020 per 
import de 1448,48 € corresponent a ajuts socials puntuals. 

Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 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. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/39/2020 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
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 RELACIÓ NÚM.: BSGG/39/2020   30-11-20  
NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

283 - - beques esports diputació 491,00 €
AMPA Escola Turó del 
Drac 

G64580731 

284 
-. - 

beques esports diputació 375,48 €
FUNDACIÓ H2O CANET 
ESPORT I SALUT G-67132472

285 
- 

-Z beques esports diputació 243,00 €
AMPA Escola Turó del 
Drac G64580731

286 - - beques esports diputació 50,00 € Canet Futbol Club G60754363 

287 - -B beques esports diputació 289,00 € AMPA MISERICÒRIDA G62823323

total      1.448,48 €    

       
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el 
termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 

2.2. Alcaldia 
 

2.2.1. RELACIÓ DECRETS DEL 30 DE NOVEMBRE AL 6 DE DESEMBRE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 30 de novembre al 6 de desembre de 2020, i que són els següents: 
 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2020/2055 Decret préstec 3 peces museu a la DIBA 30/11/2020 

RESAL2020/2056 Decret nomenament funcionària de carrera_- 30/11/2020 

RESAL2020/2057 Decret requeriment garantia i documentació 30/11/2020 

RESAL2020/2058 Decret adjudicació servei telefonia 30/11/2020 

RESAL2020/2059 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC 
octubre 2020 

30/11/2020 

RESAL2020/2060 Decret encàrrec servei formació coeducació 30/11/2020 
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RESAL2020/2061 Decret PS 30_11 30/11/2020 

RESAL2020/2062 Decret IMI 30_11 30/11/2020 

RESAL2020/2063 Decret aprovació AD's relació Q_2020_28 30/11/2020 

RESAL2020/2064 Decret estimació rp 30/11/2020 

RESAL2020/2065 Inici expedient modificació contracte 30/11/2020 

RESAL2020/2066 Decret AI 30_11 30/11/2020 

RESAL2020/2067 Decret contractació obres sanejament mur Pl 01/12/2020 

RESAL2020/2068 Decret Convocatòria JGL ordinària 03122020 01/12/2020 

RESAL2020/2069 decret incoació rp 01/12/2020 

RESAL2020/2070 Decret incoació rp 01/12/2020 

RESAL2020/2071 Decret renúncia nínxol 1556 02/12/2020 

RESAL2020/2072 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia liquidacio residus 1r semestre 2020 addicional 02/12/2020 

RESAL2020/2073 Decret targeta d'aparcament individual 04/12/2020 

RESAL2020/2074 Decret targeta d'aparcament 04/12/2020 

RESAL2020/2075 Decret adhesió Pla Agrupat Diputació 2021 04/12/2020 

RESAL2020/2076 Decret convocatòria CIG ordinària 101220 04/12/2020 

RESAL2020/2077 Decret INCOACIÓ civisme - 04/12/2020 

RESAL2020/2078 Decret renovació targeta aparcament 04/12/2020 

RESAL2020/2079 Decret INCOACIO civisme - 04/12/2020 

RESAL2020/2080 Decret INCOACIÓ civisme - 04/12/2020 

RESAL2020/2081 Decret 1a Tinència aprovació indemnitzacions per dietes i desplaçaments 04/12/2020 

RESAL2020/2082 04 Decret d'Alcaldia devolució preu sortides al teatre 04/12/2020 

RESAL2020/2083 Decret designar advocats RCA 318_2020-E 04/12/2020 

RESAL2020/2084 Decret INCOACIÓ civisme - 04/12/2020 

RESAL2020/2085 Decret INCOACIÓ civisme - 04/12/2020 

RESAL2020/2086 Decret INCOACIÓ CIVISME - 04/12/2020 

RESAL2020/2087 Decret nomenament secretària acctal _ desembre-gener 04/12/2020 

 
2.3. Secretaria 

 
2.3.1. ADJUDICACIÓ ARRENDAMENT LOCAL 1 UBICAT A L’HOTEL D’ENTITATS 
 
Atès que en data 3 d’abril de 2019 es va formalitzar un contracte per a l’arrendament del 
local núm. 1 ubicat a l’hotel d’entitats annex a la piscina municipal, així com d’un espai 
per a l’estacionament de l’ambulància de 32,00 m2 (4,00 x 8,00), amb la mercantil Trans-
port Sanitari de Catalunya, SLU. 
 
Atès que en la clàusula segona de l’esmentat contracte s’establia una durada d’un any 
a comptar des del dia 1 de maig de 2019, preveient-se la possibilitat que fos prorrogat 
per un any més per voluntat expressa d’ambdues parts. 
 
Atès que arribada la data de venciment del contracte no consta que la mercantil Trans-
port Sanitari de Catalunya hagi sol·licitat la pròrroga del contracte d’arrendament, no 
obstant, es té constància que segueix ocupant l’esmentat local. 
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Vist que amb data 26 d’octubre d’enguany, s’ha emès una memòria per part de la tècnica 
de Medi Ambient en la que acredita l’interès públic d’arrendar, a la mercantil Transport 
Sanitari de Catalunya, SL, un local de l’hotel d’entitats, propietat d'aquest Ajuntament, 
qualificat com bé patrimonial en l'Inventari Municipal i situat al rial Figuerola, s/n, d'a-
quest Municipi, per destinar-lo a zona de decans dels 2 tècnics de guàrdia del servei 
urgent a Canet de Mar a través del 112 SEM. 
 
Atès que al costat de l’esmentat local es disposa d’un espai adequat per a la ubicació 
de l’ambulància. 
  
Vist que segons el certificat de l'Inventari Municipal de Béns adjuntat a l’expedient, l’es-
mentat local té la qualificació de patrimonial. 

 
Vist que amb data 19 de novembre de 2020, es va emetre pels Serveis Tècnics informe 
sobre el valor de l’arrendament del local, establint-se en 220,37 €/mes, IVA inclòs. 

 
Vist l’informe jurídic emès per la cap del servei de Secretaria de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Atès que segons disposa l’apartat 9 de la Disposició Addicional segona de la LCSP, 
correspon a l’Alcalde la competència per a celebrar contractes privats quan el seu pres-
supost base de licitació no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’im-
port de 3.000.000 €. 
 
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. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER. Adjudicar a la mercantil Transport Sanitari de Catalunya, SLU, amb NIF  núm. 
B62003280 el contracte d'arrendament del local núm. 1 ubicat a l’hotel d’entitats annex 
a la piscina municipal per adjudicació directa, en haver-se acreditat la concurrència d’un 
interès públic com és el servei d’atenció urgent al municipi a través del 112 de SEM.  
 
SEGON.- Requerir a la mercantil Transport Sanitari de Catalunya, SLU, per tal que, de 
conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal i l’enginyera municipal, 
realitzi les següents actuacions, una vegada comprovat que no s’han realitzat, per tal de 
condicionar l’espai i delimitar-lo: 
 

 Retirada i reubicació de la tanca existent formada per suports de fusta i corda, 
de manera que es mantingués l’accés a l’espai delimitat d’ús restringit. 

 Delimitació de la nova plaça d’aparcament per a l’ambulància, amb una tanca de 
les mateixes característiques que l’existent. 

 Retirada dels bordons de senyalització encastats al terra i reubicació en el cas 
que fos necessari. 
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TERCER.- Disposar que l’import de l’arrendament serà de 220,37 €/mes, IVA inclòs, de 
conformitat amb l’informe de valoració efectuat pels serveis tècnics municipals, que 
s’abonarà, entre els dies 1 i 5 de cada mes, prèvia emissió de la corresponent factura 
per part de l’Ajuntament de Canet de Mar.   
 
QUART.- La durada del present contracte és d’un any a comptar des de l’1 de maig de 
2020, per bé que podrà ser prorrogat per un any més per voluntat expressa d’ambdues 
parts, que es posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat 
pel contractista. 
 
CINQUÈ.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a respon-
sable d’aquest contracte la tècnica de Medi Ambient. Les seves funcions seran les se-
güents: 
 

 Seguiment i supervisió de l’objecte del contracte. 
 Donar les instruccions necessàries per a la correcta execució del contracte. 
 Emetre les corresponents factures i proposar-ne l’aprovació. 
 Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte. 
 Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar. 

 
SISÈ.- Ordenar que s’expedeixin les factures corresponents als mesos de maig, juny, 
juliol, agost, setembre, octubre i novembre de 2020, tot requerint a l’adjudicatària perquè 
procedeixi a la seva liquidació. 
 
SETÈ.- Notificar a la mercantil Transport Sanitari de Catalunya, SLU, adjudicatari del 
contracte, el present acord i comunicar-li que dins del termini de 15 dies hàbils següents 
a la recepció de la notificació de la present resolució, se’ls citarà per tal de formalitzar el 
contracte. 
 
2.3.2. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DEL SUBMINIS-
TRAMENT D’UN CAMIÓ PER A LA BRIGADA. 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que el Consorci Català per desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’As-
sociació Catalana de Municipis (ACM) i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plec de clàusules administratives parti-
culars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de 
data 4 de desembre de 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, l’esmentada 
Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 23 de juliol de 2020, va acordar 
adjudicar l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de trans-
port i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Ex-
pedient 2018.04), d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries 
en l’Acord marc. 
 
Atès que la Comissió executiva del CCDL, en la seva sessió de data 23 de juliol de 2020, 
va resoldre adjudicar l’acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements 
de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalu-
nya, d’acord amb el detall d’empreses adjudicatàries i seleccionades, segons el cas, 
pels lots objecte de licitació. En concret, el lot 19 Vehicle (Camionet) de menys de 3500 
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kg amb bolquet i grua, ISUZU L35 F MODEL L35 150 CV EURO VI OBD-D AMB BOL-
QUET I GRUA, es va adjudicar a un únic licitador, ROMAUTO GRUP CONCESSIONA-
RIS, SL. 
 
Atès que en data 30 de setembre, es va formalitzar, entre el CCDL i la  entitat mercantil, 
el corresponent contracte com adjudicatària del l’Acord marc de subministrament de 
maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya, en els lots 10,15,17,19 i 22, licitat de conformitat amb 
el procediments referenciat a l’apartat anterior. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar es troba adherit a l’esmentat Acord marc de 
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteni-
ment amb destinació a les entitats locals. 
 
Vist l’informe emès en data 2 de desembre d’enguany, pel cap de la brigada d’obres i 
serveis, sobre les condicions específiques d’execució del contracte basat en l’acord 
marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de 
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.04). 
 
 Atès que es van aprovar les condicions específiques de l’acord marc de subministra-
ment de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per Acord de la Junta de Govern Local de 
data 26 de novembre d’enguany. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en data 27 de setembre de 1999 es va adherir 
al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
Atès allò que disposa l’article 221.4 de la LCSP pel que fa a l'inici i tramitació de l'expe-
dient de contractació de l'encàrrec de provisió, així com la clàusula 49 del Plec de clàu-
sules administratives particulars que regula el contracte de subministrament de maqui-
nària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, on s’estableix que les entitats locals destinatàries de l’Acord 
marc poden realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a les clàusules administratives 
particulars de l’Acord marc, les condicions específiques dels encàrrecs i les instruccions 
que per la seva interpretació doni al contractista adjudicatari l’Administració. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041 de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a l’Acord marc de subminis-
trament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.04). 
 
SEGON.- Adjudicar el contracte derivat per al subministrament  d’un camió per la brigada 
model ISUZU L35 F MODEL L35 150 CV EURO VI OBD-D AMB BOLQUET I GRUA, 
segons l’acord marc de  de subministrament de maquinària tècnica i elements de trans-
port i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Ex-
pedient 2018.04), lot 19 Vehicle (Camionet) de menys de 3500 kg amb bolquet i grua, a 
la mercantil Romauto Grup Concessionaris, SL, proveïda del CIF B08633950, per un 



 

8 
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 

import 38.299,00 € IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 8.042,79 €, de conformitat 
amb l’oferta presentada en data 2 de desembre d’enguany. El desglossament del pres-
supost és el següent:  
 
Oferta 2855/2020 - Lot 19 Acord Marc ACM 
“L35 SERIE BLUE MOTOR DIESEL 150 CV Aire Acondicionado CARROCERIA 
BOLQUET + GRUA” 
Base 38.299,00 € 
Iva      8.042,79 € 
Total 46.341,79 €  
 
TERCER.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, una vegada entregat el vehicle. En 
el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes exis-
tents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà 
per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 198.4 LCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de l’acta de conformitat. 
En cas de demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 198 LCSP. 
 
El format de la factura electrònica serà l’indicat a l’art. 5 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i haurà d’incloure 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 Públi-
ques, 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 pú-
blica és la Intervenció municipal. 

c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número d’autorització i disposició de la despesa (núm. AD). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que per-

meti 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 par-
ticipin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats adminis-
tratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 

Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  

L01080403 Ajuntament de 
Canet de 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: 
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 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
QUART.- El termini de lliurament del material és de 90 dies des de la data en que quedi 
acreditada fefaentment la notificació de l’acord d’adjudicació. El lloc de lliurament serà 
a la nau de la brigada municipal ubicada a l’Av. Àngel Planet, s/n, de Canet de Mar. 
 
CINQUÉ.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a respon-
sable del contracte al cap de la brigada i obres municipal, les seves funcions seran les 
següents: 
 

 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
 Determinar si el subministrament lliurat pel contractista s’ajusta a les prescripci-

ons establertes i condicions contractuals. 
 Donar les instruccions necessàries per a la correcta execució del contracte. 
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
 Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
 Recepcionar el subministrament objecte del contracte. 

 
SISÉ.- El  termini de garantia es fixa en 24 mesos per al lot 19, a comptar des de la data 
del lliurament del vehicle. 
 
SETÉ.- Requerir a l’empresa Romauto Grup Concessionaris, SL, perquè en el termini 
de 10 dies hàbils, a comptar a partir de la notificació de la present adjudicació, acrediti 
que ha constituït a disposició de la Tresoreria municipal, una garantia definitiva xifrada 
en 1.914,95 €equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació del lot 19, exclòs l’IVA. 
 
Aquesta garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes regulades en l’art. 108 
LCSP, tenint en compte que, en cas que es presenti mitjançant aval o assegurança de 
caució, els poders que legitimin als apoderats de les entitats avalistes o asseguradores 
per autoritzar-los, hauran de ser validats prèviament per la secretària de l’Ajuntament. 
 
En el cas que es vulgui dipositar la garantia mitjançant transferència bancària, es farà 
l’ingrés al compte següent: 

ES67 2100 0037 1702 0000 6129 
 
Caldrà indicar el nom o raó social del titular i el número d’identificació de l’expedient de 
Contractació, 1424/2020 4440. En aquest cas, el document acreditatiu serà la carta de 
pagament expedida per Tresoreria o, en el seu defecte, el comprovant bancari de l’in-
grés o la transferència. 
 
En el cas que es vulgui dipositar la garantia amb aval bancari o assegurança de caució, 
aquest document s’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Carrer Ample, 
11) de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dijous de les 17 a les 19 hores. En aquest 
cas el document acreditatiu serà la carta de dipòsit expedida per la Tresoreria, prèvia 
validació de poders per la secretària municipal i comprovació del compliment dels requi-
sits dels articles 56 a 58 RLCAP. 
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VUITÉ.- Autoritzar i disposar la despesa de 46.341,79 € amb càrrec a l’aplicació pres-
supostària núm. 21 15320 62400 (AD núm. 220200015189) del vigent pressupost ordi-
nari per al 2020. 
 
NOVÈ.- Notificar aquest acord a  Romauto Grup Concessionaris, SL , com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat  de l’Acord marc de subministrament de maquinària 
tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Expedient 2018.04). 
 
DESÈ.- Notificar aquest acord a l’ACM i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
ONZÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al responsable del con-
tracte. 
 
DOTZÈ.- Publicar en el Perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta 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 OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ ANY 2020 
 
Fets: 
 
Vist que l'art. 70 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre de 2015, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, disposa que les necessitats de recursos 
humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorpo-
ració de personal de nou ingrés seran objecte de l'oferta d'ocupació pública, o mitjançant 
un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal, el que 
comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les pla-
ces compromeses i fins un 10% addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria 
dels mateixos. En tot cas, l'execució de l'oferta d'ocupació pública o instrument similar 
haurà de desenvolupar-se dintre del termini improrrogable de tres anys.  
 
Vist el Reial Decret 936/2020, de 27 d’octubre, pel que s’aprova l’oferta pública 
d’ocupació per a l’estat, per a l’any 2020, la qual es regirà per allò que estableix la Llei 
6/2018, de 3  de juliol de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2018 i que establia 
que la taxa de reposició seria del 100 % en les administracions públiques que en 
l’exercici anterior hagin complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic 
i la regla de despesa, tindran una taxa de reposició del 100 per cent, essent la taxa de 
reposició del 75% per a la resta d’administracions. 
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Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’any 2019, no ha complert amb la regla 
de la despesa. 
 
Atès que conforme el càlcul de la taxa de reposició d’efectius (article 19.U.7 de la LPGE), 
es poden incorporar a l’OPO 2020 sis places. 
 
Atès, així mateix, que l’esmentat article 19.U.7 de la LPGE, estableix que no computaran 
dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius, aquelles places 
que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de promoció interna i les 
corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 14 de desembre de 
2020, que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
La cap de Recursos Humans, en relació amb l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupa-
ció per a l’any 2020,  emet el següent informe: 
 
Relació de fets i fonaments de dret  
 
Primer.- El Reial Decret 936/2020, de 27 d’octubre, pel que s’aprova l’oferta pública 
d’ocupació per a l’estat, per a l’any 2020, la qual es regirà per allò que estableix la Llei 
6/2018, de 3  de juliol de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2018, sense fer 
esment de les administracions locals, per la qual cosa es considera d’aplicació 
subsidiària.  
 
Segon.- Segons l'article 19.U.2,  de la LPGE de l’any 2018, s'estableix que respectant 
les disponibilitats pressupostàries del Capítol I dels corresponents pressupostos de 
despeses, en els sectors i administracions que esmenta, la taxa de reposició seria del 
100 % en les administracions públiques que en l’exercici anterior hagin complert els 
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i la regla de despesa, tindran una 
taxa de reposició del 100 per cent i per a la resta d’administracions serà del 75%. 
 
A l’any 2019, l’Ajuntament de Canet de Mar, no va complir amb la regla de la despesa, 
per la qual cosa la taxa de reposició per a l’any 2010, serà del 75%. 
 
Tercer.- Així mateix, l'article 19.U.4, estableix que per a calcular la taxa de reposició 
d’efectius, el percentatge de taxa màxim fixat s’aplicarà sobre la diferència resultant 
entre el número d’empleat fixes que, durant l’exercici pressupostari anterior, van deixar 
de prestar serveis en cadascun dels respectius sector, àmbits, cossos o categories, i el 
número d’empleats fixos que s’haguessin incorporat en els mateixos, en el referit 
exercici, per qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes públiques d’ocupació, o 
reingressat des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests 
efectes es computaran els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, mort, 
renúncia, declaració en situació d'excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua 
de la condició de funcionari de carrera o l'extinció del contracte de treball o en qualsevol 
altra situació administrativa que no suposi reserva del lloc de treball o la percepció de 
retribucions amb càrrec a l'administració en la que cessa. Igualment es tindran en 
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compte les altes i baixes produïdes pel concursos de trasllats a altres administracions 
públiques.  
 
No computarà dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d'efectius 
les places que es convoquin per a la seva provisió, mitjançant processos de promoció 
interna i les corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència 
judicial. 
 
Quart.- Durant l'any 2019 a l'Ajuntament de Canet de Mar, varen causar baixa: 
 

Data baixa Empleat públic Motiu Lloc ocupat Relació jurídica

10.03.2019 - Voluntària Vigilant Inst. Municipals Personal laboral

13.03.2019 - Voluntària Tècnic auxiliar via pública Personal laboral

26.04.2019 - Jubilació Oficial 1a Brigada Personal laboral

24.05.2019 - Acomiada
ment

Notificador Personal laboral 

28.05.2019 - Jubilació Auxiliar administrativa Funcionària

14.06.2019 - Jubilació Oficial 1a. Pintor Personal laboral

12.09.2019 - Jubilació Conserge Escola Funcionari

24.10.2019 -. Voluntària Auxiliar administrativa Personal laboral

 
Per tant es poden incorporar a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2020, sis places 
 
Cinquè.- A la plantilla de personal de l'Ajuntament de Canet de Mar, a data 1 de gener 
de 2020, constaven vacants les places que es relacionen a continuació, les quals, a data 
d'avui estan totes elles ocupades interinament: 
 

Plaça Data ocupada interinament

Treballadora familiar 14/10/2015

Peó Brigada 15/04/2016

Conserge Vil·la Flora 01/01/2017

Vigilant Carpa Envelat 01/01/2017

Delineant 09/10/2017

Tècnica de Medi Ambient 25/10/2017

Conserge Escola 06/11/2017

Auxiliar administrativa 03/12/2018

Tècnica auxiliar de turisme 08/02/2019

Treballador Social 21/02/2019

Agent de la Policia Local 01/04/2019

Oficial 1a Paleta 01/07/2019



 

13 
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 

Auxiliar administrativa 30/07/2019

Vigilant instal·lacions municipals 02/09/2019

Conserge Vil·la Flora 02/09/2019

Auxiliar administrativa 05/11/2019

Agent Policia Local 27/01/2020

Tècnica de Contractació 03/08/2020

Arquitecte 03/08/2020

Enginyer tècnic 07/09/2020

 
Proposta 
 
Que es presenti a la consideració de la Junta de Govern Local l’aprovació de l’oferta 
pública d’ocupació 2020 conforme les disposicions de l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3  
de juliol de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2018 
 
Així, doncs l’Ajuntament haurà d’incloure dins l’oferta pública d’ocupació, sis places de 
les que es relacionen a continuació:  
 

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
 

Règim Grup Plaça Accés Sistema 
Selecció

  Escala Sotsescala Classe Denominació Núm   
         

Funcionari A1 Adminis 
General 

Tècnica Tècnics 
superiors

Tècnica de 
Contractació

1 Lliure Concurs 
oposició

Funcionari A1 Adminis 
Especial 

Tècnica Tècnics 
superiors

Tècnic Medi 
Ambient

1 Lliure Concurs 
Oposició

Funcionari A1 Adminis 
Especial 

Tècnica Tècnics 
superior

Arquitecte 1 Lliure Concurs 
Oposició

Funcionari A2 Adminis 
Especial 

Tècnica Tècnics 
mitjos

Enginyer 
tècnic

1 Lliure Concurs 
oposició

Funcionari C1 Administ 
Especial 

Serveis 
Especials

Policia Agent Policia 
Local

2 Lliure Concurs 
Oposició

Funcionari C2 Adminis 
General  

Auxiliar Auxiliar Auxiliar admi-
nistrativa

2 Lliure Concurs 
Oposició

Funcionari AP Adminis 
Especial 

Serveis 
Especials

Personal 
oficis

Conserge 1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
Laboral 

A2   Tècnics 
Mitjos

Treballador 
Social

1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
Laboral 

C1   Tècnics 
Auxiliars 

Tècnic Aux.  
de Turisme

1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
Laboral 

C1   Tècnics 
Auxiliars

Delineant  1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
Laboral 

C2   Auxiliar 
Administr

Auxiliar  
administratiu

1 Lliure Concurs
Oposició
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Personal 
laboral 

C2   Personal 
Oficis

Treballadora 
familiar

1 Lliure Concurs 
oposició

Personal 
laboral 

C2   Personal 
oficis

Oficial1a 
obres

1 Lliure Concurs 
oposició

Personal  
Laboral 

AP   Personal 
Oficis

Conserge 3 Lliure Concurs
Oposició

Personal 
Laboral 

AP   Personal 
Oficial

Vigilant ins-
tal·lacions

1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
Laboral 

AP   Personal 
Oficis

Peó Brigada 1 Lliure Concurs 
Oposició

 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
. 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, que consta a l’expedient.  
 
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. 
 
Per tot l’exposat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar  l’oferta pública d’ocupació al marc jurídic i administratiu aplicable i 
a les prioritats municipals, tal com venen definides en virtut de les polítiques pròpies que 
es deriven de les corresponents disponibilitats i previsions pressupostàries i d’acord amb 
l’informe transcrit. 
 
SEGON.- En els termes precedents, aprovar l’oferta pública d’ocupació següent: 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

 
Règim Grup Plaça Accés Sistema 

Selecció
  Escala Sotses-

cala 
Classe Denominació Núm   

Funcionari C2 Adminis 
General 

Auxiliar  Auxiliar 
Administratiu

2 Lliure Concurs 
oposició

Funcionari C2 Adminis 
Especial 

Serveis 
Especials

Policia 
Local

Agent 2 Lliure Concurs  
Oposició

Laboral  C1   Tècnics 
Auxiliar

Delineant 1 Lliure Concurs 
Oposició

Laboral C2   Perso-
nal Ofi-
cis

Oficial 1a 
obres 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

 
 
TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, disposar 
la publicació de l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de l’Estat, a l’efecte de 
publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta de 
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les administracions públiques i a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
3.2. Secretaria 

 
3.2.1. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA SUBMINISTRAMENT  I INSTALꞏLACIÓ 
DE LA MAQUINARIA I EL SISTEMA RFID A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. Lot 1. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 d’agost de 2018, va acordar 
adjudicar el contracte per al subministrament  i instal·lació de la maquinaria i el sistema 
RFID a la biblioteca (Lot 1), a la mercantil Identification Care, SL, amb CIF núm. 
B65244956, pel preu de 15.996,20 €, IVA inclòs, el qual pujarà un import de 2.776,20   
de conformitat amb el pressupost presentat per l’adjudicatària i amb subjecció al plec de 
clàusules administratives i tècniques particulars, així com a l’oferta presentada per la 
pròpia licitadora. 
 
Atès que en data 31 de juliol de 2018, la mercantil adjudicatària Identification Care, SL, 
va dipositar una garantia definitiva per a l’execució del contracte, la qual pujava un import 
de 661 €. 
 
Atès que en data 28 d’agost de 2018 es va procedir a la formalització del contracte per 
al subministrament i instal·lació de la maquinaria i el sistema RFID a la biblioteca (Lot 
1). 
 
Atès que segons disposa la clàusula setzena del plec de clàusules administratives par-
ticulars, el termini de garantia del present contracte és de tres mesos a comptar des de 
la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Ajuntament, 
quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
L’acta de recepció del contracte es va formalitzar en data 10 d’octubre de 2018. 
 
Vist l’informe emès en data 22 d’octubre de 2020, per la tècnica de cultura, ha emès 
informe favorable en relació a la devolució de l’esmentada garantia definitiva.  
 
Vist l’informe núm. 57/2020 de data 18 de novembre d’enguany, emès pel tresorer de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 51/2020 de data 2 de desembre d’enguany, emès per la secretària 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
mitjançant certificat d’assegurança de caució número 4.197.550, en data 31 de juliol de 
2018, per la mercantil adjudicatària Identification Care, SL, i que puja un import de 661 
€. 
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SEGON.- Comunicar a l’interessat que per tal es procedeixi al retorn de la garantia, 
haurà de personar-se a les oficines municipals: 
 

 L’apoderat de l’empresa, presentant poder original en el qual acrediti aquesta 
circumstància, i el seu DNI. 

 
 Una altra persona, acreditant la seva representació, amb el seu DNI, el poder 

original de l’empresa, l’autorització de l’apoderat d’aquesta, i el seu DNI. 
 

TERCER.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
3.2.2. APROVACIÓ PRIMERA PRÒRROGA SERVEI DE MANTENIMENT MICROIN-
FORMÀTICA I SERVIDORS  

 
Atès que per Decret d’Alcaldia núm DE1803/2018, de data 5 de desembre de 2018, es 
va resoldre adjudicar el  lot 1 anomenat “Servei d’atenció als usuaris i manteniment mi-
croinformàtic i xarxes”, a la mercantil Seidor, SA, amb CIF núm. A08854929, pel preu de 
66.464,95 €, IVA del 21% inclòs, el qual puja 13.957,64 €. I el lot 2 anomenat “Servei 
d’Explotació i Atenció a Infraestructures de Xarxa i Manteniment dels Servidors, a la 
mercantil Seidor, SA, amb CIF núm. A08854929, pel preu de 82.054,13 €, IVA del 21% 
inclòs, el qual puja 17.231,37 €.” del contracte per a la prestació del servei de de service 
desk i del servei d’explotació i atenció a infraestructures de xarxa i servidors de l’Ajun-
tament de Canet de Mar 
 
Atès que en data 4 de gener de 2019, es va procedir a la formalització del contracte, 
establint-se en la clàusula tercera un termini d’execució de dos anys a partir de la data 
de formalització del contracte, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any fins a un 
màxim, incloses les pròrrogues de 4 anys, per voluntat expressa d’ambdues parts, que 
es posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel contrac-
tista. 
 
Atès que en data 26 de novembre de 2020, l’empresa Seidor, SA, ha sol·licitat d’aquest 
Ajuntament la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 1 de desembre de 2020, per el tècnic informàtica, que consta 
a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 53/2020 emès en data 2 de desembre de 2020 per la Secretaria muni-
cipal, que consta a l’expedient. 
 
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. 
 
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, s’acorda per unanimitat:  
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Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte el  lot 1 anomenat “Servei d’atenció als usu-
aris i manteniment microinformàtic i xarxes” per un import de 33.232,48€ IVA inclòs i el 
lot 2 anomenat “Servei d’Explotació i Atenció a Infraestructures de Xarxa i Manteniment 
dels Servidors”   per un import de 41.027,07 € IVA inclòs del contracte per a la prestació 
del servei de de service desk i del servei d’explotació i atenció a infraestructures de 
xarxa i servidors de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb la mercantil Seidor, SA, amb 
CIF núm. A08854929, prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això 
és per un any, finalitzant el termini de la present pròrroga el 4 de gener de 2022. 
 
Segon.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per totes i 
cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 4 de gener 2019. 
 
Tercer.- Donat que la present pròrroga no iniciarà la seva execució fins a l’exercici 2021, 
l’Ajuntament haurà de consignar el seu import, això és 74.259,55 €, en el pressupost 
d’aquell exercici econòmic amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14 92000 22799 (doc 
AD futur núm. 220209000045). 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva eficàcia queda subordinada a la con-
signació de crèdit adequat i suficient als pressupostos respectius, de conformitat amb 
allò que es disposa a l’article 174.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a intervenció i a la responsable del contracte 
als efectes oportuns. 
 
3.2.3. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA DEL SUBMINISTRAMENT DE MATE-
RIAL D’ENLLUMENAT PÚBLIC PER L’AJUNTAMENT DE CANET  
 
Atès que mitjançant acord Junta de Govern Local, de 7 de desembre de 2016,  es va 
adjudicar el contracte de subministrament de material d’enllumenat públic per l’Ajunta-
ment Canet, a l’empresa Novelec Costa Brava, SL amb CIF B55151062,  amb subjecció 
al plec de clàusules administratives i tècniques particulars. 
 
Atès que en data 29 de novembre de 2016, l’adjudicatària Novelec Costa Brava, SL va 
dipositar una garantia definitiva mitjançant aval, per a l’execució del contracte, la qual 
pujava un import de 2.257,14 €. 
 
Atès que en data 14 de desembre de 2016 es va procedir a la formalització del contracte 
del subministrament de material d’enllumenat públic per l’Ajuntament Canet. 
 
Atès que segons disposa la clàusula setena del contracte formalitzat en data 14 de 
desembre de 2016, el termini de garantia del present contracte és d’un 3 mesos des de 
l’acta de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Ajuntament, 
quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
Vist l’informe emès en data 29 d’octubre de 2020, per la enginyera municipal,  ha emès 
un informe favorable en relació a la devolució de l’esmentada garantia definitiva, que 
consta a l’expedient.  
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Vist l’informe núm. 57/2020 de 18 de novembre d’enguany, emès per el tresorer de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 56/2020 de data 4 de desembre d’enguany, emès per la secretària 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
mitjançant aval de Banc Sabadell, SA en data 29 de novembre de 2016 amb el número 
10001069411, la qual pujava un import de 2.257,14 €. 
 
Segon.- Comunicar a l’interessat que per tal es procedeixi al retorn de la garantia, haurà 
de personar-se a les oficines municipals: 
 

 L’apoderat de l’empresa, presentant poder original en el qual acrediti aquesta 
circumstància, i el seu DNI. 

 Una altra persona, acreditant la seva representació, amb el seu DNI, el poder 
original de l’empresa, l’autorització de l’apoderat d’aquesta, i el seu DNI. 

 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
 
3.2.4. ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT NÚM 
2018.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER AMB DESTI-
NACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.03) ADJUDICAT PEL CON-
SORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA LYRECO ES-
PAÑA, SA. 

 
ANTECEDENTS 

Atès que la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procedi-
ment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 
2018, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03) a les empreses seleccionades següents: 
CANON ESPAÑA S.A.U, SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A i LYRECO ESPAÑA 
S.A.  
 
Atès que en data 7 de novembre de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses CANON ESPAÑA S.A.U, 
LYRECO ESPAÑA S.A i SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A. 
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Atès que mitjançant la Resolució de Presidència núm. 74/2018, de data 15 de novembre, 
es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del con-
tracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, mitjançant oferta presentada en Sobre digital (expedient 
2018.03.D1)  
 
Atès que en data 29 de novembre de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia 
tramitació del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, 
va acordar adjudicar el contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del sub-
ministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant 
oferta presentada en sobre digital (expedient 2018.03-D.1) a l’empresa LYRECO ES-
PAÑA S.A, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 9 de gener de 2019, i es-
sent, en conseqüència plenament executiu. 
 
Atès que en data 5 d’abril de 2019, en sessió extraordinària de la Comissió Executiva 
del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment de cessió i subrogació, va 
aprovar definitivament la cessió del contracte basat en l’Acord marc de subministrament 
de paper a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
Atès que en data 8 de novembre de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03-D1) 
en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 13 de novembre de 2019. 
 
Atès que en data 2 de novembre de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 
definitivament l’expedient de la segona pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03-D1) 
en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 24 de novembre de 2020.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en data 27 de setembre de 1999 es va adherir 
al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
Atès que en data 13 de febrer de 2019 per acord de la Junta de Govern Local, l’Ajunta-
ment de Canet, es va acordar disposar de l’adhesió i adjudicar el contracte derivat de 
l’acord marc del subministrament de paper d’impressió amb destinació a les entitats lo-
cals de Catalunya (Exp. 2018.03-D-1) a favor de LYRECO ESPAÑA, SA. Per una durada 
fins el 9 de gener de 2020. 
 
Atès que en data 13 de febrer de 2020 per acord de la Junta de Govern Local, l’Ajunta-
ment de Canet va adjudicar el contracte derivat de l’acord marc del subministrament de 
paper d’impressió amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03-D-1) 
a favor de LYRECO ESPAÑA, SA. Per una durada fins el 9 de gener de 2021. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
 
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 i articles concordants del 
TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova 
LCSP.  
 
Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes adminis-
tratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya 
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i publicats al perfil 
de contractant de l’entitat. 
 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del 
subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar 
mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de data 15 
de novembre i publicat al perfil de contractant de l’entitat.  
 
La clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 
de l'Acord marc del subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya disposa que en l’adjudicació de l’Acord marc, pel què fa a la constitució de la 
garantia definitiva, es dispensarà ateses les característiques d’aquesta modalitat de sub-
ministrament, en quan es tracta d’un bé fungible, ja que d’acord amb l’article 107.1, se-
gon paràgraf de la LCSP, es justifica aquesta exempció donat que es tracta d’un con-
tracte de subministrament de béns en el qual l’entrega i recepció s’efectuarà abans del 
pagament del preu i, per tant, es rep la disponibilitat immediata de la contraprestació per 
part de les entitats destinatàries de l’Acord marc. Donat que es dispensa la constitució 
de garantia definitiva per tal de garantir el pagament de les penalitzacions i sancions per 
demora establertes anteriorment, els òrgans de contractació de les entitats locals desti-
natàries dels contractes basats, a instàncies de l’ACM-CCDL, podran afectar els paga-
ments per tal de cobrir, quan s’escaigui, els imports resultants de les esmentades pena-
litzacions i sancions. Aquests imports podran fer-se efectius mitjançant la seva deducció 
en els documents comptables de reconeixement de l’obligació. 
 
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: 
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PRIMER.- Aprovar l’adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc de subministrament 
de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03), a favor de 
LYRECO ESPAÑA, SA, proveïda del CIF núm. A79206223, aprovada l’adjudicació per 
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar el 13 de febrer de 2020, de 
conformitat amb els temes establerts a l’acord marc formalitzat en data 9 de gener de 
2019, essent els preus unitaris del paper els que es detallen a continuació, IVA del 21% 
exclòs: 
 

Tipus paper Import paquet 
Fibra reciclada estàndard Steinbeis Classic White DIN A4 2,35 € 
Fibra reciclada estàndard Steinbeis Classic White DIN A3 4,69 € 
Fibra verge estàndard Lyreco Budget DIN A4 2,85 € 
Fibra verge estàndard Lyreco Budget DIN A3 5,69 € 
Fibra reciclada prèmium Steinbeis Trend White DIN A4 2,67 € 
Fibra reciclada prèmium Steinbeis Trend White DIN A3 5,33 € 
Fibra verge prèmium Navigator Discovery DIN A4 2,82 € 
Fibra verge prèmium Navigator Discovery DIN A3 2,82 € 
Protocol Navigator Expression 3,51 € 

 
El volum màxim de facturació anual serà de  3.900,00 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent una vegada lliurada la comanda. 
En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes 
existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es 
farà per transferència bancària. 
  
De conformitat amb allò establert a l’art. 198.4 LCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de l’acta de conformitat. 
En cas de demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 198 LCSP. 
 
El format de la factura electrònica serà l’indicat a l’art. 5 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i haurà d’incloure 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 Públi-
ques, 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 pú-
blica és la Intervenció municipal. 

c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
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d) Cal indicar el número d’autorització i disposició de la despesa (ADs futurs 
núms. 220209000048,  220209000049, 220209000050 i 220209000051) 

e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que per-
meti 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 par-
ticipin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats adminis-
tratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 

Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  

L01080403 Ajuntament de 
Canet de 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) 
 
TERCER.-  La durada de la present pròrroga coincidirà amb el termini d’execució de la 
de  l’acord marc, que finalitza el proper 9 de gener de 2022, essent possible una pròrroga 
més de 12 mesos. 
 
QUART.- Mantenir vigents la resta dels acords adoptats en la sessió de Junta de Govern 
Local de data 13 de febrer de 2020.  
 
CINQUÈ.-  Donat que la present pròrroga no iniciarà la seva execució fins a l’exercici 
2021, l’Ajuntament haurà de consignar el seu import, això és 3.900 €, en el pressupost 
d’aquell exercici econòmic amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:  
 

 3000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11 92000 22000 (AD futur nº 
220209000048) 

  250,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 33210 22000 (AD futur nº 
220209000049) 

  250,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40 23100 22000 (AD futur nº 
220209000050) 

  400,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  43 13000 22000 (AD futur nº 
220209000051) 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva eficàcia queda subordinada a la con-
signació de crèdit adequat i suficient als pressupostos respectius, de conformitat amb 
allò que es disposa a l’article 174.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
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SISÈ.- Notificar aquest acord a Lyreco España, SA, quant a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper, així com a l’ACM. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament. 
 
VUITÈ.- Publicar en el Perfil  del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat 

 
3.3. Acció Social i Ciutadania 

 
3.3.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ AMB GEA XXI, EN EL 
MARC DE LA SUBVENCIÓ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER A L’ANY 2020. 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Cata-
lunya, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de les corpo-
racions locals és afavorir el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de fa-
cilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder dur a 
terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de l’Associació d’ajut humanitari GEA XXI figura la promo-
ció i la col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultats per a la seva integració social. 
 
Atès que GEA XXI és una entitat idònia per contribuir al desenvolupament de la política 
social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI hi ha un interès mutu de coor-
dinar-se per dur a terme activitats de caràcter social. 
 
Atès que GEA XXI també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet de 
Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies locals. 
 
Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions aprovat pel RD 
887/2016, 21 de juliol. 
 
Vista la memòria justificativa de la coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria que consta a l’expedient. 

Vist el conveni de col·laboració a signar entre GEA XXI i l’Ajuntament de Canet de Mar 
per a l’any 2020, el qual es transcriu a continuació: 

“CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’ASSOCIACIÓ D’AJUT HUMANITÀRI GEA XXI, PER A L’ANY 2020 
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REUNITS 
 
D’una part l’Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d’alcaldessa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària de la corporació la Sra. Clara 
Pérez González, com a assessora legal preceptiu segons el que disposa l’article 92.3 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d’altra part el Sr. Tomàs Jover Noguera, amb DNI -, en qualitat de president de l’Asso-
ciació d’ajut humanitari GEA XXI (a partir d’ara GEA XXI), amb CIF G62970686,  i amb 
domicili a Canet de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat suficient per conveniar i obligar-se el present con-
veni. 
 
MANIFESTEN  

Primer.- Que GEA XXI és una entitat local constituïda l’any 2002, i que desenvolupa 
tasques d’ajut a entitats de caire humanitari mitjançant aportacions econòmiques. 

Segon.- Que en el Ple del Consell de Cooperació del dia 5 de novembre de 2019 es va 
decidir que la quantitat que l’Ajuntament té assignada en concepte de cooperació fos 
gestionada el 2020 per l’entitat GEA XXI. 

Que el mateix plenari decidirà cada any el projecte on aniran destinats aquests fons. 

Tercer.- Que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI existeix l’interès mutu de 
coordinar-se per dur a terme activitats de promoció socials, com a complementàries de 
les competències pròpies locals, per tal de fer més eficaç l’atenció al  sector de la po-
blació més desfavorida. 
 
Quart.- Que les esmentades línies de treball de GEA XXI poden ser considerades de “fi 
públic” i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar.  
  
Cinquè.- 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 cultural, edu-
catiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de subvencions, de data 12 
de maig de 2004 i la seva darrera modificació, de data 25 de gener de 2018, així com la 
corresponent Llei 38/2003 general de subvencions. 
 
Sisè.- Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2020 té consignada la 
quantitat de 4.500,00€ en concepte de subvenció per al Consell de Cooperació Munici-
pal, amb càrrec a la partida 40 23100 49000. Vist això, d’acord amb l’article 7è de l’or-
denança municipal que regula les bases per a la concessió de subvencions, aquesta 
subvenció pot concedir-se directament i es canalitzarà a través d’un conveni de col·la-
boració. 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte del conveni 
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- L’Ajuntament de Canet va voler crear el Consell de Cooperació Municipal per tal que 
aquest estudiés i valorés els projectes de cooperació internacional i escollís cada any el 
que seria més idoni depenent de les necessitats existents. 

- Que el Consell de Cooperació Municipal va escollir en la sessió ordinària del 5 de 
novembre de 2019 l’entitat GEA XXI, per tal que tramiti i gestioni la subvenció d’aquest 
any 2020, donat que és una entitat que tradicionalment ja ha treballat sempre amb temes 
de cooperació. 

- Que en la sessió ordinària del Consell de Cooperació Municipal de data 25 de novem-
bre del 2020 es va escollir per unanimitat el projecte “2020, emergència a Burkina 
Fasso”, de DUGU Associació. 

- Per tant, com objecte del conveni  es demana a la entitat escollida, que sigui qui proposi 
el projecte i s’encarregui de totes les tasques i gestions necessàries per tal de fer arribar 
la subvenció de l’Ajuntament de Canet de Mar al projecte escollit, així com tot el referent 
a la seva justificació. 

Segon.- GEA XXI es compromet a: 
 
1.- GEA XXI desenvoluparà de forma continuada al llarg de l’any tot un seguit d’activitats 
i campanyes de sensibilització de projectes d’ajut humanitària.  
 
2.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats, GEA XXI s’haurà de co-
ordinar amb el Consell de Cooperació Municipal. 
  
Tercer.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI han acordat treballar en 
aquesta activitat social conjuntament, el projecte que l’Ajuntament subvencionarà serà 
el que s’hagi decidit al plenari del Consell de cooperació. 
 
Quart.- És obligació de GEA XXI 

 

 Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni. 
 Fer constar la col·laboració 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'ajudes de tercers per a la mateixa finalitat. 
 Justificar documentalment la realització del fi públic. 
 Presentar La documentació requerida en el termini establert. 
 Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de Subvenci-

ons. 
 
Cinquè.- Despeses del projecte 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2020 al sosteniment de les des-
peses derivades del funcionament de l'activitat acordada amb una subvenció per un im-
port 4.500,00€, corresponent a l’aplicació pressupostària 40 23100 48900 del pressu-
post  general de l’Ajuntament, àrea de Benestar Social, i que s’abonarà en un sol paga-
ment, un cop signat el present conveni i abans que finalitzi l’exercici 2020. 
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Sisè.- Justificació  de la despesa 
 
El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2021 en la forma se-
güent: 
 
a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas d'esmentar els 
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d'acord amb 
els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període a què es circumscriu la sub-
venció. 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la documen-
tació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 
c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació 
del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, de la data de paga-
ment. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'indicaran les 
desviacions que hi ha hagut. 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al pres-
supost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període corresponent al 
seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els re-
quisits següents: 

- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents. 
- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF). 
- Identificació NIF del proveïdor. 
- 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 en el preu, que 

consti "IVA inclòs". 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 

 
No obstant el que estableix l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els següents casos: 
 
- Vendes al detall. 
- 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: 
Nombre. 
NIF de l'emissor. 
Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs". 
Contraprestació total. 
 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
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f) Una certificació del Secretari de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual va ser concedida. 
 
g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 
 
 
Setè.- Comissió de seguiment 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar i GEA XXI vetllaran pel bon funcionament dels projectes 
i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió paritària de segui-
ment integrada  
• Per part de l'Ajuntament: 

- L'Alcalde/essa o persona en qui delegui. 
- Regidor/ora de  Benestar Social o persona en qui delegui. 
- Tècnic/a 

 
• Per part de GEA XXI: 

-President/a de la entitat o persona en qui delegui. 
-Referent coordinador/a dels projectes subvencionats 

 
Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 
 
a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest conveni, 

així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 
 

b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de totes les parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància 
i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució 
del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector pú-
blic. 
 
Les dues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per a realitzar les funcions 
de seguiment i estableixen el mínim d'una reunió anual per a la coordinació, la valoració 
i el control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia o imprevist que pugui sorgir tant 
en la interpretació com l'aplicació del present conveni 
 
Vuitè.- Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·lici-
tud raonada i degudament motivada per part dels presidents de qualsevol de les entitats 
signants del present conveni. 
  
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans compe-
tents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, del 
qual en formaran part integrant. 
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Novè.- Vigència del conveni 
 
La vigència del present conveni serà des del 1 de gener del 2020 fins al 31 de desembre 
de 2020. 
 
En el cas que una de les parts consideri oportú no seguir realitzant aquesta col·laboració 
conjunta, haurà de posar-ho en coneixement de les dues parts restants, de manera fe-
faent y amb una antelació de dos mesos abans de l’acabament de la vigència del con-
veni. 
 
D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció a la que 
es refereix aquest conveni, 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 al·legar com a 
precedent. 
 
Desè.- Extinció del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la expiració de la vigència del conveni 
- Per la realització del seu objecte  
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries.  
- Per acord de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent 
 
Onzè.- Interpretació del conveni 
 
Per resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la interpretació 
i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió paritària, les tres 
parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Dotzè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions 
contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 
2016/679), en endavant RGPD i en altres normes vigents o que en el futur es puguin 
promulgar-se sobre esmentada matèria, comprometent-se a deixar indemne a l’altre 
part de qualsevol responsabilitat que es pugui declarar com a conseqüència del incom-
pliment de les obligacions, que en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
els corresponguin a cadascuna de les parts.  
 
Tretzè.- Compatibilitat 

Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per a la ma-
teixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens públics, amb el 
benentès que l’import total de les subvencions rebudes mai no podrà superar el cost 
de l’activitat subvencionada. 

 
I en prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, rubricat 
en tots els fulls i annexos estesos en una sola pàgina, en el lloc i data indicat a 
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l'encapçalament” 
 
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 el conveni de col·laboració a signar amb GEA XXI, CIF G62970686, 
en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2020. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, per import de 4.500,00€ a favor de GEA XXI, 
CIF G62970686, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40 23100 49000 corresponent 
a l’exercici 2020. 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 4.500,00€ amb càrrec a l’apli-
cació pressupostària 40 23100 49000. 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin ne-
cessaris per dur a terme aquests acords. 
 
3.4. Urbanisme 

 
3.4.1. CONCESSIÓ PRÒRROGA LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR  PER A L’ENDERROC 
PARCIAL I LA REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER MAS MUNÍ, 
- 
 
Fets: 

Vista la instància presentada per la Sra. -, sol.licitant pròrroga per a la continuació de 
les obres majors per a l’enderroc d’una part d’edificació i reforma de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat carrer Mas Muní, -, de Canet de Mar, d’acord amb el 
projecte bàsic redactat per l’arquitecta -. 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 9/12/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME  
 
I. FETS 

En data 04/07/2016 la senyora -. presenta una comunicació prèvia d’obra menor de poca 
entitat per portar a terme actuacions interiors, sense afectar elements estructurals ni 
modificar distribucions interiors, a l’immoble ubicat a l’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres situat al carrer Mas Muní- (Exp. 111/2017). 

L’arquitecta tècnica municipal i el cap de Disciplina Urbanística emeten informe, de data 
4/04/2017, en el qual fan constar que s’ha practicat una inspecció visual a les obres que 
s’han portat a terme a l’habitatge de referència i s’ha constatat que les actuacions que 
s’han realitzat han modificat l’estructura original de l’habitatge, per les quals s’hauria 
hagut de sol·licitar i obtenir, si s’escau, la llicència d’obres pertinent. 
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En virtut del Decret núm. 479/2017, de 27 d’abril, de l’Alcaldia, es resol incoar a la Sra. 
- en qualitat de propietària de l’immoble ubicat al carrer Mas Muní, -, procediment de 
restauració de la legalitat urbanística alterada per haver efectuat obres que no s’ajusten 
a la comunicació prèvia presentada i per la construcció d’un volum disconforme i 
manifestament il·legalitzable al no ajustar-se a les previsions contemplades a les NNSS, 
concretament, una nova coberta que sobrepassa la profunditat màxima edificable. 

Amb la incoació de l’expedient, s’atorga a la interessada, segons preveu l’article 205.3 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'Urbanisme (TRLU), un termini de dos mesos a comptar des de la notificació de 
l’esmentada resolució, perquè procedeixi a sol·licitar la corresponent llicència d’obres 
majors acompanyada, del corresponent projecte i direcció facultativa, que englobi les 
actuacions anteriorment detallades per tal de legalitzar-les, si s’escau. 

En data 30/06/2017 RE4260, la Sra. - sol·licita llicència municipal d’obres majors per a 
l’enderroc d’una part d’edificació i reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat 
carrer Mas Muní, - de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic redactat per 
l’arquitecta -. 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de maig de 2018, concedeix a 
la Sra. -. llicència municipal d’obres majors per a l’enderroc d’una part d’edificació i 
reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat carrer Mas Muní, -, de Canet de 
Mar, d’acord amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecta -. 

En data 12/06/2020 (ENTRA-2020-4860) l’arquitecta -., actuant en nom i representació 
de la titular de la llicència, - sol·licita la pròrroga de la llicència. 
 
En data 8 de juliol de 2020 l’arquitecta tècnica municipal emet informe desfavorable a la 
concessió de la pròrroga sol·licitada, donat que les obres no s’han iniciat i la sol·licitud 
de pròrroga de la llicència d’obres no s’ha realitzat dins dels terminis previstos per la 
normativa urbanística vigent. 
En data 19 d’octubre de 2020, la tècnica que subscriu emet informe proposant la 
incoació d’un procediment de declaració de caducitat de la llicència d’obres concedida 
en virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 
02/05/2018 (exp. 159/2017). 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 22 d'octubre de 2020, 
pren, entre d’altres, els acords següents: 
 

Primer.- Incoar expedient de caducitat de la llicència d’obres núm. 159/2017 atorgada a la 
Sra. -per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de maig de 2018, per a 
l’enderroc d’una part d’edificació i reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat 
carrer Mas Muní, -, de Canet de Mar, per incompliment dels terminis d’inici i de finalització 
de les obres. 

 
Segon.- Concedir un termini d’audiència de deu dies als interessats, per tal que presentin 
els documents i les justificacions que considerin pertinents. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 

 
En data 30 d’octubre de 2020 (ENTRA-2020-10573), la interessada presenta un escrit 
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d’al·legacions, acompanyat de documentació annexa acreditativa, en el qual explica les 
raons que han li impedit l’inici de les obres, imputables totes elles a l’actuació de la 
companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL. 
 
II. FONAMENTS DE DRET 
 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística (RPLU), 

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

 
III. CONSIDERACIONS 
 
Primera.- L’article 37.2 RPLU, relatiu als terminis de caducitat de les llicències 
urbanístiques per a l’execució d’obres, estableix que aquestes caduquen si transcorre 
el termini per començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. A aquests 
efectes, les llicències han de contenir l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Consta acreditat a l’expedient que a la llicència d’obres notificada en data 16/05/2018 a 
la titular hi constaven, entre d’altres, les següents condicions generals: 
 

“12. Els terminis per a l'execució dels usos urbanístics autoritzats, a no ser que 
les condicions particulars de la llicència n’estableixin uns de diferents, seran els 
següents: 
 

a. sis mesos per a iniciar-les. 
b. dos anys per a acabar-les.  

 

Aquests terminis es comptabilitzaran des de la recepció de la notificació de la 
llicència al seu titular. 

 
13. La llicència caducarà i quedarà sense efecte, sense dret a indemnització, 
quan els usos urbanístics autoritzats no s’iniciïn o no finalitzin dins dels terminis 
anteriors, circumstància que es declararà per l’Ajuntament, així com l’arxiu de les 
actuacions, prèvia audiència del titular. Caducada la llicència els treballs per ella 
autoritzats no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i se n'obté una de 
nova ajustada a l'ordenació urbanística vigent. 
 
14. El titular de la llicència podrà sol·licitar una sola pròrroga per a cadascun 
d’ambdós terminis, abans del seu venciment.” 

 
Segona.- L’article 38 RPLU preveu que quan hagi transcorregut el termini per començar 
les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, sense 
que hagin estat iniciades o finalitzades, l’administració atorgant ha de declarar la 
caducitat de la llicència urbanística atorgada, amb l’audiència prèvia de la persona titular 
de la llicència. 
 
En el cas present, consta a l’expedient que l’acord de concessió de la llicència es va 
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registrar de sortida en data 07/05/2018 RS1455, i es va notificar en data 16/05/2018, per 
la qual cosa el termini per a l’execució de les obres finalitzà en data 16/05/2020, raó per 
la qual l’arquitecta tècnica municipal va informar desfavorablement la sol·licitud de 
pròrroga. 
 
No obstant, segons la doctrina tradicional i la jurisprudència, per a què es produeixi la 
caducitat han de concórrer dos requisits: un material (transcurs del termini) i un altre 
formal (la declaració de caducitat per l'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència, 
previ expedient i escoltats els interessats en tràmit d'audiència). 
 
En aquest sentit, i a tall d’exemple, la STS (Contencioso), sec. 1ª, S 24-07-1995, rec. 
3436/1991, recull la tesi esmentada en els termes següents: 

Conforme a muy reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala plasmada en 
sentencias de 16 de diciembre de 1.977, 5 de octubre de 1.982, 12 de julio de 1.983, 
21 de diciembre de 1.984, 4 de noviembre de 1.985, 24 de junio de 1.986, 27 de mayo 
de 1.988, 24 de enero de 1.989 y 19 de abril de 1.990, entre otras, aunque en una 
licencia de obras se fije un plazo de validez, éste nunca opera automáticamente, sino 
que se requiere una expresa declaración de caducidad, que ha de ser remate de un 
expediente seguido con intervención del interesado, emisión de informes, y 
acreditamiento y ponderación de todas las circunstancias concurrentes, incluidas 
sobre todo las que hayan determinado la inactividad del titular de la licencia, 
inactividad ésta que ha de revelar un evidente y claro propósito por parte del sujeto 
inactivo de abandonar o desistir de su intención de edificar, lo que es muy decisivo si 
se tiene en cuenta que, al suponer el instituto de la caducidad un poderoso 
impedimento para el ejercicio de auténticos derechos adquiridos, siempre ha de ser 
interpretado con carácter restringido (…)”. 

D’acord amb tota la documentació aportada per la interessada en fase d’al·legacions, 
s’acredita que no ha estat per manca d’interès per part seva ni per la seva inactivitat que 
les obres no s’han iniciat, sinó per un seguit d’errors per part de la companyia ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, en la redacció de la documentació tècnica relativa a 
la retirada de la palometa de suport de la línia de BT instal·lada a la paret de la façana 
a enderrocar del núm. - del carrer Mas Muní. 

IV. CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement les 
al·legacions presentades i la concessió de la pròrroga de la llicència d’obres atorgada a 
la senyora -. per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de maig de 
2018, per a l’enderroc d’una part d’edificació i reforma de l’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres situat carrer Mas Muní, -, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic 
redactat per l’arquitecta -.” 
 
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.- Arxivar l’expedient de caducitat incoat segons acord de la Junta de Govern 
Local en Sessió ordinària de data 22/10/2020. 
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Segon.- Estimar les al·legacions, segons la documentació presentada on justifica que 
la caducitat de les obres no ha estat per manca d’interès per part seva ni per la seva 
inactivitat, sinó per un seguit d’errors que es van produir per part de la companyia 
elèctrica en la documentació relativa a la retirada de la palometa de suport de la línia de 
BT, instal·lada a la paret de la façana a enderrocar al C/Mas Muní, -. 
 
Tercer.- Concedir la pròrroga de la llicència d’obra major a la Sra-, per a l’enderroc 
parcial i la rehabilitació de l’habitatge situat al C/Mas Muní, -, expedient 159/2017 i 
2413/2019 – 1975, segons projecte de l’arquitecta -, pel termini d’un any a comptar a 
partir de la data de recepció de la notificació d’aquest acord. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als interessats.   
 
3.4.2. APROVACIÓ DE LA CINQUENA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ  PRESENTADA PER 
L’EMPRESA VESTA REHABILITACIÓN, SL, DE LES OBRES DE “REPARACIÓ I 
REHABILITACIÓ D’ELEMENTS DE COBERTA DE L’EDIFICI DE VIL.LA FLORA”  
 
Fets: 
 
Vista la cinquena i última certificació de les obres de “Reparació i rehabilitació 
d’elements de la coberta de l’edifici de Vil.la Flora, aportada amb data 20 de novembre 
d’enguany, elaborada per l’empresa adjudicatària de les obres VESTA 
REHABILITACION, SL i conformada per la direcció facultativa de l’arquitecte - 
 
Vist l’informe de la tècnica municipal emès en data 25 de novembre de 2020, que es 
transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Amb data 20 de novembre del 2020 s’aporta la cinquena i última certificació de les obres 
de “Reparació i rehabilitació d’elements de coberta de l’edifici Vil·la Flora”, elaborada 
per l’empresa adjudicatària VESTA REHABILITACIÓN, SL i conformada per la direcció 
facultativa, l’arquitecte -.  
 
Les obres es van adjudicar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 12 
de març de 2020 per l’import de 145.893,76 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 
30.637,69 €. 
 
Per altra banda, la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 12 de 
novembre del 2020, va aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 corresponent a la 
implementació de mesures de protecció anticaiguda per al perímetre de la coberta, que 
comporta un increment en el preu del contracte de conformitat amb l’informe de la 
direcció facultativa, per import per import de de 2.618,68 €, més l’import de 548,92 € 
corresponents a l’IVA, en relació al contracte d’obres formalitzat en data 12 de maig de 
2020 amb l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
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- 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.- Els preus aplicats a la certificació es corresponen als de l’adjudicació. 
 
Segona.- S’ha inclòs la partida amb el preu contradictori PC-1 per a la protecció 
provisional d’urgència del perímetre de l’edifici amb malles de seguretat. 
 
Tercera.- Consten els següents escreixos d’amidaments: 
 

 Partida Escreix 

d’amidament 

01. TREBALLS PREVIS I AUXILIARS.    

01.04 Bastides homologades interior torre central 34,30 m2 

01.05 Bastides homologades torre central de coberta 24,67 m2 

01.06 Bastides homologades badalot escala de coberta 24,67 m2 

01.07 Lloguer diari de bastides homologades 81,90 m2 

01.08 Apuntalament preventiu espais interiors sota-coberta i altres 20,76 m2 

    

04.01 BADALOT D’ESCALA I PORXADA (SECTOR C)   

04.01.04 Reparació del ràfec coberta original i coberta sobreposada 38,40 ml 

    

04.04 RESTAURACIÓ FAÇANES BADALOT D’ESCALA   

04.04.01 Repicat dels revestiments degradats de morter de calç 1,12 m2 

04.04.04 Restauració dels revestiments de morter de calç. Acabat lliscat 1,12 m2 

04.04.06 Reparació de minvell existent de rajola ceràmica blanca 
vidriada 

0,03 ml 

04.04.07 Subministrament i col·locació de nou minvell ceràmic perimetral 0,27 ml 

    

05.04 REPARACIÓ DE FAÇANES DE LA TORRE   

05.04.01 Repicat dels revestiments degradats de morter de calç 3,30 m2 

05.04.03 Transport a l’abocador municipal autoritzat 0,05 m3 

    

08.01 RESTAURACIÓ COBERTA GLORIETA PORXADA   

08.01.03 Reparació canal integrada en la coberta 11,00 ml 

08.01.04 Impermeabilització canalitzacions de desguàs d’aigües pluvials 3,30 m2 
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08.03 RESTAURACIÓ INTRADÓS SOSTRE GLORIETA PORXADA   

08.03.01 Tractament i passivat estructura de perfils IPN-140 0,38 ml 

    

 
L’escreix d’amidament suposa un increment sobre el preu d’adjudicació de 5.011,92 € 
més l’import de 1.052,50 € corresponents a l’IVA. Aquest import és inferior al 10% del 
preu d’adjudicació. 
 
Quarta.- La certificació té un import total, IVA inclòs, de deu mil set-cents noranta-dos 
euros amb deu cèntims (10.792,10€). 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vistiplau formal a la 
cinquena i última certificació presentada per l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL 
de les obres de “Reparació i rehabilitació d’elements de coberta de l’edifici Vil·la Flora” i 
conformada per la direcció facultativa de l’obra.” 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Aprovar la CINQUENA I ÚLTIMA certificació  presentada per l’empresa VESTA 
REHABILITACIÓN, SL, de les obres de “Reparació i rehabilitació d’elements de coberta 
de l’edifici de Vil.la Flora” i conformada per la direcció facultativa de l’obra, l’arquitecte -
, per import de deu mil set-cents noranta-dos euros amb deu cèntims d’euro 
(10.792,10€), iva inclòs. 
 
Segon.- Disposar la despesa de l’increment del preu per l’escreix d’amidament, per 
import de sis mil seixanta-quatre euros amb quaranta cèntims d’euro (6.064,40€), iva 
inclòs, amb càrrec a la partida 20.63300.63200 IFS – Inversió reposició reparació 
coberta Vil.la Flora. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i a Intervenció-tresoreria. 
 
 
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 17:16 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


