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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 24 DE GENER DE 2018 

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: 17.13 hores 
Hora que acaba: 19.45 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Bernat Costas i Castilla 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  17.01.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació signatura acord de col·laboració entre Turisme de Barcelona i 

l’Ajuntament de Canet de Mar 
4) Acceptació modificació preacord amb motiu d’un canvi de destinació d’una 

mesa de concertació en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
pe a la reforma de l’edifici ubicat a la Plaça del Mercat del Municipi 

5) Donar compte de la relació de decrets del 8 al 14 de gener de 2018 (números 
del 10 al 31) 

6) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17.01.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 17 de gener de 2018 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 
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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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ SIGNATURA ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que Turisme Barcelona comercialitza la tarja Barcelona Pass, com a 
paquet turístic que permet als visitants tenir accés gratuït a més de 20 de les 
millors atraccions i recorregut turístics per Barcelona. 
 
Atès que Barcelona Pass és una marca paraigües a partir del qual es poden 
crear modalitats temàtiques i que vol créixer promocionant unes altes 
temàtiques d’interès turístic com l’enoturisme, gastronomia, familiar, i 
modernisme entre altres, alhora que fer-se extensible altres poblacions de la 
província. 
 
Atès que Turisme Barcelona ha proposat a l’Ajuntament de Canet de Mar forma 
part del nou producte Barcelona Pass Modernisme, que inclouria equipaments 
modernistes ubicats a Barcelona, Sitges, Terrassa, Mataró i Canet de Mar. 
 
Atès que la tarja Barcelona Pass Modernisme va dirigida a: 

- Persones que han visitat Barcelona i cerquen visitar nous espais 
- Persones que desitgen sortir de les rutes turístiques habituals i volen 

visitar llocs d’interès cultural fora dels circuits clàssics 
- Persones que desitgen aprofundir en el coneixement del modernisme 
- Turistes que vénen a passar llargues estades a la ciutat 

 
Atès que, des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, és considera molt 
interessant potenciar la imatge del municipi entre aquests nous segments de 
visitants així com poder beneficiar-nos de la important difusió que representa 
poder formar part d’aquest paquet turístic que comercialitzarà Turisme 
Barcelona. 
 
Atès que Turisme Barcelona s’encarregarà de la instal·lació del lector de targes 
i de l’edició del material promocional necessari, que inclou una guia que 
recollirà, a banda d’informació sobre els equipaments inclosos a la promoció, 
informació promocional dels municipis participants.    
 
Atès que l’àrea de Cultura té la voluntat d’oferir el 50% de descompte sobre el 
preu de l’entrada a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, fixat en 3€ per 
l’ordenança fiscal vigent i que, per la qual cosa, tramitarà la corresponent 
modificació per contemplar l’aplicació de l’esmentat descompte als usuaris de 
la tarja Barcelona Pass Modernisme. 
 
Atès que per instrumentalitzar la participació de l’Ajuntament de Canet de Mar 
dins el projecte Barcelona Pass Modernisme, s’hauria de signar l’acord de 
col·laboració el qual es transcriu literalment a continuació 
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BARCELONA PASS MODERNISTA 
ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME DE BARCELONA 

I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
A la ciutat de Barcelona, a xxxxx  de gener de 2018 
 
REUNITS 
 
D'una part en Jordi William Carnes, en nom i representació de TURISME DE 
BARCELONA amb domicili social a Passatge de la Concepció, 7-9 de Barcelona i NIF 
xxxxxxxxx, en la seva qualitat de Director General. 
 
I d'una altra, na Blanca Arbell i Bruguerola en nom i representació de l’Ajuntament 
de Canet de Mar amb domicili al carrer Ample, 11 de Canet de Mar i  NIF xxxxxx, en 
la seva qualitat d’Alcaldessa de l’ens. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar-se a allò que en el 
present acord de col•laboració s'estipuli i 
 
MANIFESTEN 
 
Primer Turisme de Barcelona disposa del producte turístic denominat 
BARCELONA PASS en la seva modalitat MODERNISTA, targeta que ofereix entrada a 
equipaments modernistes i opcionalment transport públic. 
 
Segon L’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat de potenciar la seva imatge entre 
els visitants de Barcelona i província, fet que pot afavorir un increment en el nombre 
d'usuaris provinents d'aquest segment. 
 
Tercer L’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat d’oferir el 50% de 
descompte sobre el preu de l’entrada a la “Casa Museu Lluís Domènech i Montaner” 
als usuaris de la tarja BARCELONA PASS MODERNISME. El preu de l’entrada a 
aquest equipament cultural recollit a l’ordenança fiscal vigent és de 3€ 
 
Atenent a aquestes consideracions, les dues entitats 
 
ACORDEN 
 
Primer Turisme de Barcelona comercialitzarà el BARCELONA PASS 
MODERNISTA directament a través de les seves oficines d’informació turística, la 
botiga online visitbarcelona.tickets.com i els tour-operadors. Turisme de Barcelona 
podrà utilitzar qualsevol altre sistema de venda que cregui convenient per la major 
difusió de la targeta. 
  
Segon Turisme de Barcelona editarà el BARCELONA PASS MODERNISTA i tot el 
material de promoció que l’acompanya. 
 
Tercer Turisme de Barcelona informarà sobre el patrimoni de Canet de Mar en 
el material promocional del BARCELONA PASS MODERNISTA. 
 
Quart Mostrant la targeta BARCELONA PASS MODERNISTA l'usuari podrà accedir 
gratuïtament a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner. 
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L’Ajuntament de Canet de Mar haurà de registrar les entrades amb BARCELONA 
PASS MODERNISTA a l’aplicació creada per a la gestió d’aquesta targeta, passant-la 
pel lector que proporcionarà Turisme de Barcelona. 
 
Cinquè L’Ajuntament de Canet de Mar facturarà anualment a Turisme de 
Barcelona el 50% de la tarifa de totes les entrades a l’equipament que s’hagin 
registrat amb la targeta BARCELONA PASS MODERNISTA. Així mateix adjuntarà a la 
factura el resum anual dels registres extret de l’aplicació de gestió. 
 
Sisè  La durada d'aquest contracte es fixa fins a 31 de desembre del 2018, 
renovable automàticament per anualitats si cap de les dues parts no el denuncia 
amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
 
Setè Turisme de Barcelona, a fi i efecte de millorar el producte, podrà fer totes les 
modificacions que cregui oportunes, llevat del cas que afectin als acords sobre 
descomptes pactats amb les entitats participants al BARCELONA PASS MODERNISTA. 
 
Vuitè L’eficàcia d’aquest acord queda en suspens fins l’entrada en vigor de la 
corresponent modificació de l’ordenança fiscal per contemplar la reducció del 50% 
del preu de l’entrada de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner als usuaris de la 
tarja BARCELONA PASS MODERNISTA. 

 
I en prova de conformitat, signen el present contracte de participació per duplicat i a 
un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament, 

 
Vist tot l’exposat anteriorment, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura de l’acord de col·laboració amb Turisme de 
Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar per regular la participació en el projecte 
Barcelona Pass Modernista. 
 

SEGON.- Facturar anualment a Turisme de Barcelona el 50% de la tarifa de totes 
les entrades a l’equipament que s’hagin registrat amb la targeta BARCELONA 
PASS MODERNISTA.  
 
TERCER.-. Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’àrea d’intervenció, a l’àrea de Cultura i a 
Turisme Barcelona. 
 
4.- ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PREACORD AMB MOTIU D’UN 
CANVI DE DESTINACIÓ D’UNA MESA DE CONCERTACIÓ EN EL MARC DEL 
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” PER A LA REFORMA DE 
L’EDIFICI QUE UBICAT LA PLAÇA DEL MERCAT DEL MUNICIPI 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
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Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs locals amb mires a afavorir 
l'exercici de les seves competències des de la col·laboració interadministrativa i el 
ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Atès que el Protocol general configura els Catàlegs de concertació com un dels 
instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els Programes 
complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i 
l’accés als àmbits de cooperació. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 1412/2017, de 28 de novembre, es va 
resoldre el següent: 
 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un canvi de destinació de la mesa 
de concertació en el marc del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” destinada a 
la creació d’un centre de dia al municipi i destinar aquesta subvenció als projectes 
següents: 
 
1- Adequació d’un edifici de titularitat pública per a la ubicació de les entitats i les 

associacions d’aquest municipi, per un import de 35.000 euros, per a l’any 2017 
 
 

2- Reforma de l’edifici que ubica la plaça Mercat del municipi per adequar les 
estructures físiques i les instal·lacions, així com una posada al dia dels acabats i 
el sanejament en profunditat, per un import de 35.000 euros, per a l’any 2017 

 
SEGON.- Sol·licitar aquest canvi de destinació a través del Portal de tràmits dels ens 
locals de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè pugui signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 

 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat a aquest Ajuntament, en data 18 de gener de 2018 (registre d’entrada 
357), l’acceptació d’aquest complement de preacord amb motiu del canvi de 
destinació sol·licitat i que transcrivim a continuació: 
 
Preacord objecte de canvi: 
 

- Necessitat: Creació d’un centre de dia en un edifici de titularitat municipal 
- Àmbit de concertació: Nova inversió per al foment de la diversificació 

econòmica 
- Import: 100.000 €. 
- Centre gestor: Servei Equipaments i Espai Públic 
- Any d’actuació: 2018. 

 
Preacord objecte de canvi: 
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- Necessitat: Reforma de l’edifici que ubica la plaça del mercat del municipi 
- Àmbit de concertació: Manteniment i reposició d’inversions per al foment 

de la diversificació econòmica 
- Import: 35.000 €. 
- Centre gestor: Servei Equipaments i Espai Públic 
- Any d’actuació: 2017. 

 
Nou preacord: 
 

- Necessitat: Reforma de l’edifici que ubica la plaça del mercat del municipi 
- Àmbit de concertació: Manteniment i reposició d’inversions per al foment 

de la diversificació econòmica 
- Import: 135.000 €. 
- Centre gestor: Servei Equipaments i Espai Públic 
- Any d’actuació: 2018. 

 
Vist l’expedient de referencia i la normativa de legal aplicació, de conformitat amb 
la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el preacord amb motiu d’un canvi de destinació sol·licitat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en els termes següents: 
 
Nou preacord: 
 

- Necessitat: Reforma de l’edifici que ubica la plaça del mercat del municipi 
- Àmbit de concertació: Nova inversió per al foment de la diversificació 

econòmica 
- Import: 135.000 €. 
- Centre gestor: Servei Equipaments i Espai Públic 
- Any d’actuació: 2018. 

 
SEGON.- Formalitzar l’acceptació d’aquests nous preacords, en compliment del 
que disposen les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
Concertació, aprovades per la Diputació de Barcelona, amb la presentació del 
formulari M2-001-16, que acrediti el compliment dels requisits de formalització i 
execució. 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords als interessats a tots els efectes. 
 
5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DE L’8 AL 14 DE GENER 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 10 AL 31) 
 

Núm. Data Títol 

DE0010/2018 08/01/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit 103455 

DE0011/2018 08/01/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit 104277 

DE0012/2018 08/01/2018 Control d’accés a vehicles i d’infraccions de trànsit 
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(semàfor vermell) 

DE0013/2018 08/01/2018 Resolució expedient sancionador civisme – MRCH 

DE0014/2018 08/01/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit 100923 

DE0015/2018 09/01/2018 WTP – acord incoació - 09/01/2018 

DE0016/2018 09/01/2018 Nomenament tresorera accidental 

DE0017/2018 10/01/2018 Advertiment de multes coercitives bassa carrer 
Daniel Molina, XX 

DE0018/2018 10/01/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici – JSM 

DE0019/2018 10/01/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici – NA 

DE0020/2018 10/01/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici – EMRL 

DE0021/2018 10/01/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici – AT 

DE0022/2018 10/01/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici – FIM 

DE0023/2018 10/01/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici – GCD 

DE0024/2018 10/01/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici – AAL 

DE0025/2018 11/01/2018 Resolució expedient sancionado civisme - RQG 

DE0026/2018 11/01/2018 Resolució expedient sancionador civisme - RFF 

DE0027/2018 11/01/2018 Resolució expedient sancionador gossos - ERM 

DE0028/2018 12/01/2018 Incoació procediment de restauració i suspensió 
d'obres Ronda Francesc Parera, XX 

DE0029/2018 12/01/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici – LER 

DE0030/2018 12/01/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici – DC 

DE0031/2018 12/01/2018 Traspàs parada mercat venda no sedentària 
[F [FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
6.- PUNTS D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, 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 2.568/1986, 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 sotmesa 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. 
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6.1.- APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL 5% DE LA TAXA 
D’ESCOMBRARIES PER L’ANY 2018 DE DIVERSOS CIUTADANS PER HAVER 
DEMOSTRAT LES 8 ENTRADES A LA DEIXALLERIA DE CANET DE MAR 
DURANT L’ANY 2017 
 
Atès que l’ordenança fiscal, a la taxa per recollida, tractament i eliminació dels 
residus recull a l’article 5 sobre beneficis fiscals la possibilitat d’aplicar un 5% de 
bonificació d’aquesta taxa si l’usuari utilitza periòdicament la deixalleria. Així diu 
el següent: 
 

1. L’ajuntament atorgarà bonificació del 5% en la taxa de recollida i tractament 
d’escombraries i altres residus municipals d’habitatges per a tots els subjectes 
passius que utilitzin el servei de deixalleria o minideixalleria un mínim de 8 vegades 
l’any per lliurar els residus típics de deixalleria, exceptuant-ne els que es poden 
lliurar al carrer (paper, cartró, envasos i vidre). Només es concedirà una bonificació 
per unitat familiar (segons legislació de l’IRPF) i habitatge. 
 
2. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta de govern les 
bonificacions a favor de les persones que hagin fet ús de la deixalleria d’acord amb 
l’establert en el paràgraf anterior i es comunicarà a l’oficina de recaptació per a 
l’aplicació de la bonificació en el padró de l’exercici corresponent. En cas que previ 
informe de medi ambient es detecti un lliurament irregular dels residus, no s’aplicarà 
la bonificació. 

 
Atès que la tècnica municipal de medi ambient ha valorat les entrades dels 
usuaris a la deixalleria i a la minideixalleria, ha emès informe al respecte, el qual 
consta a l’expedient. 
 
Atès que en aquest informe apareixen les dades personals de les persones 
subjectes a la bonificació i aquestes no poden aparèixer a l’aprovació de la Junta 
de Govern, ja que aquesta es publica de forma pública i es vol protegir aquestes 
dades personals, es relaciona el número d’identificació de la taula informada a 
l’informe de la tècnica de medi ambient, així com les inicials dels noms i cognoms 
de les persones subjectes a la bonificació. 
 

Nº Nom 
usuari Nº Nom 

usuari Nº Nom 
usuari Nº Nom 

usuari Nº Nom 
usuari 

1 ANM 21 AGR 41 JSC 61 ECG 81 JRC 
2 DCP 22 JMQ 42 SAP 62 MSM 82 CCM 
3 MGC 23 JLS 43 AJR 63 MA 83 MGF 
4 AMS 24 AMX 44 JMG 64 DRS 84 JMCC 
5 SRM 25 RPM 45 MACP 65 ALO 85 JAJM 
6 XMS 26 ERC 46 RSC 66 SCC 86 MRB 
7 LBC 27 JBR 47 SPH 67 AJL 87 ABV 
8 JGM 28 JMVP 48 JPD 68 RMLC 88 JAA 
9 JSB 29 MDER 49 MEFB 69 ECS 89 EPL 
10 JAB 30 MIP 50 MMB 70 JFDC 90 EPA 
11 EPM 31 GMC 51 FJMJ 71 AMR 91 MRGT 
12 MCA 32 DFM 52 SDC 72 SBA 92 MGG 
13 JPR 33 MV 53 JTV 73 PSM 93 NGF 
14 JLGP 34 ACL 54 AML 74 JBC 94 AGA 
15 JFM 35 CRD 55 APP 75 JFG 95 JMCR 
16 JMTV 36 ABF 56 ADC 76 FMLS   
17 JOR 37 AMQ 57 FGG 77 ABC   
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18 MVB 38 ABL 58 CG 78 JCB 
  19 FSP 39 PPR 59 AMBF 79 MRL 
  20 SBE 40 ECM 60 JMMG 80 EFS 
   

De conformitat de la Regidoria delegada de Medi Ambient, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la bonificació del 5% de la taxa d’escombraries domiciliària de 
l’any 2018 per ús de la deixalleria durant el 2017 de conformitat a la ordenança 
fiscal, dels ciutadans que es relacionen a l’informe emès per la tècnica municipal 
de Medi Ambient que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona aquest acord per tal que es faci efectiva aquesta bonificació. I que en 
cas que no pugui aplicar la bonificació a la persona interessada (adreça postal), 
ho comuniqui a l’Àrea de Medi Ambient per tal que n’esbrini, si escau, les dades 
correctes. 
 
TERCER.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària que informi en el rebut 
de la taxa domiciliària l’aplicació de la bonificació del 5% per ús de la deixalleria. 
 
6.2.- APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES URBANITZACIO C/ 
NOU. 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
data 18 d’octubre de 2017, es va acordar incoar expedient per a la contractació 
de les obres d’urbanització del C/ Nou, essent el tipus de licitació de 191.318,47 
€, exclòs el 21% d’IVA que puja 40.176,88 €, de conformitat amb el projecte 
redactat per SERPA Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL, i aprovat 
definitivament pel Ple de la Corporació en sessió de data 27 de juliol de 2017, així 
com aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que havien de regir l’esmentada contractació. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’alcaldia núm. 1550, de 28 de desembre de 2017, 
es va resoldre adjudicar el contracte per a l’execució de les obres d’urbanització 
del C/ Nou, a l’empresa Obres Ortuño, SL, pel preu de 162.000,00 €, exclòs el 
21% d’IVA que puja un import de 34.020,00 €, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars.  
 
Atès que en data 3 de gener de 2018 es va formalitzar el contracte per a 
l’execució de les obres d’urbanització del C/ Nou. 
 
Atès que en data  23 de gener de 2018, ha tingut entrada en aquest Ajuntament 
el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra redactat per la contractista Obres Ortuño, SL, 
juntament amb l’acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut formalitzada pel 
coordinador de seguretat i salut, Sr. Josep Aleix Comas. 
 
Vist l’informe emès en data 23 de gener de 2018, per l’arquitecta municipal, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

“INFORME DE SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
ASSUMPTE PLA DE SEGURETAT I SALUT 
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Urbanització del carrer Nou 
 
Amb data 23 de gener de 2018 s’aporta Pla de Seguretat i Salut del projecte 
d’urbanització del carrer Nou, redactat per l’empresa adjudicatària Obres Ortuño SL. 
Així com l’acta d’aprovació per part del coordinador de seguretat i salut, Josep Aleix 
Comas Herrera, enginyer de Camins, Canals i Ports. Un cop revisada la documentació 
es dóna el vist-i-plau formal.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia de 
Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar, de conformitat amb l’acta d’aprovació emesa pel coordinador 
de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut elaborat per l’empresa Obres 
Ortuño, SL, per a l’execució de les obres d’urbanització del C/Nou. 
 
SEGON.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per 
tal que, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, 
puguin presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
 
TERCER.-  Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de 
l’obra en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que 
puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el 
projecte d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i 
salut, requerirà l’aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut i l’òrgan 
de contractació, i haurà de romandre a l’obra a disposició de tots els qui indica 
l’article 7.4 del RD 1627/1997. 
 
6.3.- INCOACIÓ EXPEDIENT DECLARACIÓ PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR 
AMB L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 1 de febrer de 2017, va 
acordar incoar expedient per a la contractació del servei de docència del curs de 
monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, fixant-se el pressupost base de licitació en 210,00 € per alumne 
inscrit, trobant-se aquest import exempt d’IVA. El volum màxim de facturació 
anual serà de 5.250,00 €. 
 
Atès que segons el certificat emès per la secretària acctal. de la Corporació en 
data 23 de febrer de 2017, durant el termini de presentació de proposicions se’n 
varen presentar  una per part de la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació 
en el Esplai i una altra per part de la Fundació Esplai Girona Mare de Déu del 
Mont. 
 
Atès que la Mesa de Contractació, en sessió de data 8 de març de 2017, va 
acordar per unanimitat, elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació 
del contracte per a la prestació del servei de docència del curs de monitor/a 
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, a la Fundació Pía Institut Pere 
Tarrés d’Educació en el Esplai, atès que, havent-hi un empat en la valoració de 
les dues ofertes presentades, va ser el licitador guanyador del sorteig realitzat de 
conformitat amb el que disposa la clàusula 12.2 del PCAG. 
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 311/2017, de data 10 de març, es 
va resoldre requerir a la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en el Esplai, 
per tal que, com a licitador que havia presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, aportés a les oficines municipals, la documentació administrativa 
prevista al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars, així com el comprovant d’haver constituït la garantia definitiva.  
 
Atès que en data 17 de març de 2017, el Sr. Rafael Ruíz de Gauna i Torres, en la 
seva qualitat de director de relacions institucionals i formació, consultoria i 
estudis de la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en el Esplai, proveïda 
del NIF xxxxxxx va presentar la seva renúncia a l’esmentada adjudicació sense 
cap mena de justificació. 
 
Atès que de conformitat amb el que preveu l'article 60.2.a) del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del sector públic, la retirada injustificada de l’oferta pot suposar una 
causa per determinar la prohibició de contractar per part de dita fundació amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atenent al que preveuen els arts. 18 i 19 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
Considerant el que preveu l'article 61 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, així com el contingut de l'articulat esmentat, que reconeix la competència 
per declarar aquesta prohibició a l'òrgan de contractació en el present supòsit, 
així com que aquesta Administració es troba en termini per dur a terme la 
formulació de declaració de prohibició en els termes previstos legalment. 
 
Atès al que disposa l'article 61.bis.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en relació amb els efectes de la declaració de prohibició per a contractar. 
 
Considerant que l'art. 18.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques disposa: "A l'efecte del que disposa l'apartat anterior si l'àmbit de la 
prohibició declarada fos autonòmic o local i s'entengués procedent estendre els 
seus efectes amb caràcter general per a totes les administracions públiques s'han 
de comunicar els respectius acords a la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa perquè formuli proposta en aquest sentit al ministre d'Hisenda que 
resoldrà, tenint en compte el dany causat als interessos públics." 
 
Vist l'informe núm. 3/2018, de data 23 de gener, emès pel secretari d'aquest 
Ajuntament, el contingut literal del qual és el següent: 

 
“Informe 003/2018 amb relació al procediment jurídic a seguir per dur a 
terme la declaració de prohibició per contractar 
  
En compliment de la provisió de l’Alcaldia de data 22 de gener de 2018 i de 
conformitat amb el que preveu l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local 
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amb habilitació de caràcter nacional, es procedeix a l'emissió del present informe 
jurídic. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Per part de l'Alcaldia es posa en coneixement del qui subscriu que mitjançant escrit 
presentat a les oficines municipals en data 17 de març de 2017, Fundació Pía Institut 
Pere Tarrés d’Educació en el Esplai, proveïda del NIF xxxxxxx, la qual havia estat 
proposada per la Mesa de contractació com a adjudicatària del contracte per a la 
prestació del servei de docència del curs de monitor/a d’activitats d’educació en el 
lleure infantil i juvenil de l’Ajuntament de Canet de Mar, va renunciar a l’adjudicació 
de l’esmentat contracte sense cap mena de justificació, el que ha motivat la intenció 
de la Corporació d'instruir un procediment contradictori per a declarar la prohibició 
per contractar amb aquest contractista amb l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
A aquest efecte, l'Ajuntament sol·licita informe sobre les conseqüències jurídiques 
relatives a aquest expedient. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
ÚNIC.- L'actual règim jurídic previst per a l'apreciació de les causes de prohibició per 
a contractar amb els ens integrants del sector públic, ve determinat per l'actual 
regulació que ha conferit la disposició final novena de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de règim jurídic del Sector Públic pel que fa als arts. 60 i 61 del TRLCSP, i, al seu 
torn, mitjançant la inclusió d'un art. 61.bis a aquesta norma. 
 
En aquest sentit, l'art. 60.2 del TRLCSP, en la seva vigent redacció, preveu que, a 
més de les causes previstes en l'apartat primer de l'art. 60 del TRLCSP, són 
circumstàncies que impedeixen als empresaris contractar amb les entitats compreses 
en l'article 3 del TRLCSP, en les condicions establertes en l'article 61 bis les 
següents: 
 
a) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment 
d'adjudicació, o haver impossibilitat l'adjudicació del contracte al seu favor per no 
complir el que estableix l'apartat 2 de l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre , pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic dins el termini assenyalat existint frau, culpa o negligència. 
 
L'apartat tercer de l'esmentat article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
segueix mantenint la previsió en el sentit que les prohibicions de contractar afectaran 
també a aquelles empreses de les quals, per raó de les persones que les regeixen o 
d'altres circumstàncies, es pot presumir que són continuació o que deriven, per 
transformació, fusió o successió, d'altres empreses en les quals havien concorregut. 
 
Per la seva banda, l'article 18.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, així com l'article 61 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
disposen, respecte a la competència per declarar la prohibició per a contractar, que 
la mateixa correspon a l'Administració contractant en el cas que ens ocupa. 
 
Així mateix, l'apartat 3 de l'article 18 del Reial Decret 1098/2001 assenyala que "si 
l'àmbit de la prohibició declarada fos autonòmic o local i s'entengués procedent 
estendre els seus efectes amb caràcter general per a totes les administracions 
públiques s'han de comunicar els respectius acords a la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa perquè formuli proposta en aquest sentit al ministre 
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d'Hisenda que resoldrà, tenint en compte el dany causat als interessos públics". En la 
mateixa línia, l'article 61 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, assenyala que 
"la prohibició afectarà la contractació amb l'Administració o entitat del sector públic 
competent per a la seva declaració, sense perjudici que el ministre d'Economia i 
Hisenda, prèvia comunicació d'aquelles i amb audiència de l'empresari afectat, 
considerant el dany causat als interessos públics, pugui estendre els seus efectes a la 
contractació amb qualsevol òrgan, ens, organisme o entitat del sector públic ". 
 
L'article 19 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
estableix el procediment a seguir. 
 
D'altra banda, la vigent redacció de l'article 61 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, assenyala en el seu apartat segon que en els supòsits previstos en l'apartat 
segon de l'article 60 del TRLCSP, l'abast i durada de la prohibició s'ha de determinar 
mitjançant procediment instruït a l'efecte, de conformitat amb el que disposa l'article 
61, per a això, el citat article determina en el seu apartat tercer que, en aquests 
casos, la declaració de la prohibició de contractar correspon a l'òrgan de contractació. 
 
En el present cas, l'òrgan competent és la Junta de Govern Local, doncs aquest és 
l’òrgan de contractació per delegació de l’alcaldessa efectuada mitjançant Decret de 
l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny. 
 
Al seu torn, l'article 61.6 ens diu que, en els casos en què per sentència penal ferma 
així es prevegi, la durada de la prohibició de contractar és la que preveu la mateixa. 
En els casos en què aquesta no hagi establert termini, aquesta durada no pot excedir 
els cinc anys des de la data de la condemna per sentència ferma. 
 
En la resta dels supòsits, el termini de durada no podrà excedir de tres anys, per al 
còmput se al que estableix l'apartat tercer de l'article 61 bis del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Finalment, l'article 61.7 assenyala que "En el cas de la lletra a) de l'apartat 1 de 
l'article anterior, el procediment, si és necessari, no podrà iniciar-se una vegada 
transcorregut el termini previst per a la prescripció de la corresponent pena, i en el 
cas de la lletra b) de l'apartat 2 del mateix article, si han transcorregut més de tres 
mesos des que es va produir l'adjudicació. 
 
En la resta de supòsits previstos en l'esmentat article, el procediment per a la 
declaració de la prohibició de contractar no pot iniciar si han transcorregut més de 
tres anys comptats a partir de les següents dates: 
 
a) Des de la fermesa de la resolució sancionadora, en el cas de la causa prevista a la 
lletra b) de l'apartat 1 de l'article anterior; 
 
b) Des de la data en què s'hagin facilitat les dades falses o des d'aquella en què 
s'hauria d'haver comunicat la corresponent informació, en els casos que preveu la 
lletra e) de l'apartat 1 de l'article anterior; 
 
c) Des de la data en què sigui ferma la resolució del contracte, en el cas que preveu 
la lletra d) de l'apartat 2 de l'article anterior; 
 
d) En els casos que preveu la lletra a) de l'apartat 2 de l'article anterior, des de la 
data en què s'hagués procedit a l'adjudicació del contracte, si la causa és la retirada 
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indeguda de proposicions o candidatures; o des de la data en què s'hauria d'haver 
procedit a l'adjudicació, si la prohibició es fonamenta en l'incompliment del que 
estableix l'apartat segon de l'article 151. 
 
e) Des que l'entitat contractant va tenir coneixement de l'incompliment de les 
condicions especials d'execució del contracte en els casos que preveu la lletra c) de 
l'apartat segon de l'article 61 bis. " 
 
En tot cas, l'eficàcia de les prohibicions de contractar estarà condicionada a la seva 
inscripció o constància en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que 
correspongui. 
 
Finalment, l'article 61.bis.2 preveu que totes les prohibicions de contractar, excepte 
aquelles en què es donen alguna de les circumstàncies previstes en les lletres c), d), 
g) i h) de l'apartat primer de l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
s'han d'inscriure en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic o l'equivalent en l'àmbit de les comunitats autònomes, en funció de l'àmbit de 
la prohibició de contractar i de l'òrgan que l'hagi declarat. 
Així, el citat article 61.bis preveu que els òrgans de contractació de l'àmbit de les 
comunitats autònomes o de les entitats locals situades en el seu territori de notificar 
la prohibició de contractar els registres de Licitadors de les comunitats autònomes 
corresponents, o si no existissin, al Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del Sector Públic. 
 
La inscripció de la prohibició de contractar en el Registre de Licitadors corresponent 
caducarà passats 3 mesos des que acabi la seva durada, s'ha de procedir d'ofici a la 
seva cancel·lació en l'esmentat Registre després de l'esmentat termini. 
 
De les dades que consten en l'expedient administratiu, l'Administració competent 
encara està en termini per a incoar el present expedient administratiu de declaració 
de prohibició per contractar amb l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Per tant, és procedent incoar el corresponent procediment contradictori per a 
declarar la prohibició per contractar a la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació 
en el Esplai, proveïda del NIF xxxxxx, de conformitat amb el procediment establert 
anteriorment. 
 
Aquest és l’informe que emet la qui subscriu a Canet de Mar, en la data que figura en 
la signatura electrònica.” 

 
Considerant el que preveu la disposició addicional segona del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Per tot l'anteriorment exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar l'expedient administratiu per a la declaració de prohibició per 
contractar amb l’Ajuntament de Canet de Mar a la Fundació Pía Institut Pere 
Tarrés d’Educació en el Esplai, proveïda del NIF xxxxxxx, amb motiu de la 
retirada injustificada de la seva proposició en l’expedient de licitació del servei de 
docència del curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, incoat per la Junta de Govern Local en sessió 
de data 1 de febrer de 2017. 
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SEGON.- Atorgar tràmit d'audiència a la Fundació Pía Institut Pere Tarrés 
d’Educació en el Esplai, per tal que durant el termini màxim de quinze dies hàbils 
podrà formular totes les al·legacions, observacions, reclamacions o suggeriments 
que estimi oportuns. 
 
7.- 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 19.45 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
 
 
El secretari      L’alcaldessa 
Bernat Costas i Castilla    Blanca Arbell Brugarola  
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