Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
9 DE MAIG 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: 17.00 hores
Hora que acaba: 20.30 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. També hi assisteix el senyor Joan Méndez Martínez,
interventor.
ORDRE DEL DIA
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 02.05.18
2) Donar compte Resolucions Judicials
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals
4) Ratificació del premi d’investigació Raimon Bonal i de Falgàs 2016-2017
5) Aprovació conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del Gran Teatre El
Liceu i l’Ajuntament de Canet de Mar
6) Aprovació signatura conveni de col·laboració amb el Castell de Santa Florentina
per realitzar les visites guiades durant la Fira Mercat Modernista (2018) de
Canet de Mar
7) Resolució recurs de reposició presentat per MARSAVE MALLORCA,SL, en relació
a la decisió de no prorrogar el contracte
8) Desestimació sol·licitud llicència a Telefònica per a la instal·lació de 2 postes
provisionals al carrer Alba, XX, de Canet de Mar
9) Desestimació sol·licitud llicència a Telefònica per a la instal·lació d’un pal de
fusta a l’Avinguda Llimoners, XX, de Canet de Mar
10) Donar compte de la relació de decrets del 23 al 29 d’abril de 2018 (números del
518 al 538)
11) Precs i preguntes
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DESENVOLU
PAMENT DE LA SESSIÓ
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2.05.18
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària
del dia 2 de maig 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 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
- Providència de data 30 d’abril de 2018, del lletrat de l’Administració de Justícia del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala Contenciós-Administratiu – Secció
cinquena, en relació al Recurs d’apel·lació núm. 435/15 Fase X, interposat per SGS
TECNOS, SA, comunicant que s’assenyala per a la seva deliberació, votació i
decisió, el proper dia 5 de juny de 2018.
Se’n dona compte.
- Providència de data 30 d’abril de 2018, del lletrat de l’Administració de Justícia del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala Contenciós-Administratiu – Secció
cinquena, en relació al Recurs d’apel·lació núm. 508/15 Fase X, interposat per
CONSTRUCCIONES SOLIUS,SA, comunicant que s’assenyala per a la seva
deliberació, votació i decisió, el proper dia 5 de juny de 2018.
Se’n dona compte.
3.- APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS
Vista la relació de despeses número BSGG/19/2018 de data 9 de maig de 2018 per
import de 1.287,09€ corresponent a ajuts socials puntuals.
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt.
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 vigent pressupost ordinari i únic per
l’exercici de 2018.
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.
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.
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1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de la Regidoria
delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/19/2018, atorgant els ajuts
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats
relacionades als endossataris segons quadre següent:

RELACIÓ
NÚM.:
NÚM.
073

Beneficiari

BSGG/19/2018
CONCEPTE

data: 09-05-18
IMPORT

A.K

Subministraments/LLUM

M.G.M

Subministraments/LLUM

075

M.G.M

Subministraments/AIGUA

44,26

SOREA XXXXX

076

N.Ñ.P

Subministraments/AIGUA

93,52

SOREA XXXXX

074

077
078

216,59

ENDOSSATARI

40,68

IBERDROLA CLIENTES SAU XXXXXX
ENDESA XXI XXXXX

M.N.J

Subministraments/AIGUA

103,99

SOREA XXXXX

A.M.X

Subministraments/LLUM

244,49

ENDESA ENERGIA SAU XXXXX

079

B.L

Subministraments/AIGUA

55,84

El mateix XXXXX

080

A.B

Desplaçaments per formació

21,04

El mateix XXXXXXX

081

R.M

Subministraments/LLUM

253,70

GAS NATURAL SDG, SA XXXXXXX

082

S.F.L

Subministraments/LLUM

212,98

ENDESA ENERGIA XXI SLU XXXXXXXX

Total

1.287,09€

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.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018.
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals.
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.
4.- RATIFICACIÓ DEL PREMI D’INVESTIGACIÓ RAIMON BONAL I DE
FALGÀS 2016-2017
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de juny de 2001 va
prendre entre d’altres, l’acord següent: “Aprovar la creació d’un Premi
d’Investigació Local Raimon Bonal, anual al millor treball d’investigació d’alumnes
d’instituts sobre Canet de Mar de 100.000 pessetes.”
Atès que la Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2018 va convocar el
Premi Raimon Bonal per a l’edició 2017-2018 amb les bases corresponents, i que
s’annexen a aquesta proposta.
Atès que complint les bases de la convocatòria es va presentar el treball: Llavors no
era dolça com ara és la vida de Maria Sánchez García. I que en data 19 d’abril de
2018 es va reunir la comissió de selecció del premi, i que va acordar el següent:
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“La Comissió considera per unanimitat que el treball Llavors no era dolça com ara és la
vida de Maria Sánchez García és mereixedor del Premi Raimon Bonal.
La Comissió el destaca per la seva innovadora estructura i la seva metodologia, junt una
explotació acurada de les entrevistes realitzades amb voluntat de crear uns relats
narratius veraços, emotius, reivindicatius i ben documentats.”

Atès que la base 7 preveu que el premi serà dotat amb 600 euros, i es concedirà a
un sol treball, i el seu autor -o, si fos el cas, el grup de recerca- el rebrà un cop la
Comissió hagi decidit el guanyador.
De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada de Cultura i
Hisenda, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció del Premi Raimon Bonal
segons el qual s’atorga el premi de l’edició 2017-2018 al treball: Llavors no era
dolça com ara és la vida de Maria Sánchez García, d’acord amb l’acta que
s’adjunta en aquesta proposta.
SEGON.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de 600€, d’acord amb la
retenció de crèdit número 127 amb càrrec a la partida 31 33000 48500, a favor de
Maria Sánchez García amb DNI: XXXXXXXX
TERCER.- Notificar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria
Fer constar que el present expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos en el
capítol II, del Títol V de les Bases d’execució del pressupost per l’exercici 2018, en
connexió amb l’article 219, aparat 2n, del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals
(TRLHL), i que serà objecte de control ple posterior mitjançant tècniques de
mostreig i auditoria.
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA
FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE EL LICEU I L’AJUNTAMENT DE CANET DE
MAR
Atès que l’Associació Cultural Plataforma Odèon ha proposat a l’àrea de Cultura
organitzar conjuntament una sessió d’Òpera a la fresca a través del programa Liceu
a la Fresca que organitza la Fundació del Gran Teatre del Liceu en col·laboració amb
municipis d’arreu.
Atès que és voluntat del govern municipal participar i donar suport a les entitats
perquè desenvolupin una programació cultural estable i de qualitat, i que les
obligacions que ha d’assumir l’Ajuntament per desenvolupar aquesta activitat es
restringeixen a donar suport logístic el dia de l’esdeveniment (cadires, tarima i
assegurança de responsabilitat civil.)
Atès que l’entitat Associació Cultural Plataforma Odèon té la infraestructura
necessària per fer la projecció d’aquest esdeveniment, i que l’espai per dur a terme
la projecció de l’òpera “Manon Lescaut”, de G. Puccini serà a la plaça Colomer el dia
16 de juny de 2018 a les 22h.
Atès que per poder dur a terme aquesta activitat és necessari que l’Ajuntament
signi el conveni de col·laboració que la Fundació Gran Teatre del Liceu ha previst
per tots els municipis col·laboradors amb aquest acte cultural.
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Vist l’informe favorable de la tècnica de Cultura que s’annexa a aquesta proposta.
Vist el text del conveni que consta a l’expedient.
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb
la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada de Cultura i Hisenda, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació del Gran Teatre del
Liceu per celebrar la projecció de l’òpera “Manon Lescaut” de G. Puccini el dia 16 de
juny de 2018 a les 22h, el text del qual es transcriu en annex a aquesta proposta.
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per signar tots els documents que es derivin
d’aquests acords.
6.- APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CASTELL
DE SANTA FLORENTINA PER REALITZAR LES VISITES GUIADES DURANT LA
FIRA MERCAT MODERNISTA (2018) DE CANET DE MAR
Atès que el Castell de Santa Florentina està catalogat com a Bé Cultural d’Interès
Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 en el Catàleg de
Monuments i Conjunts Històrics i Artístics de Catalunya.
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de Patrimoni
Cultural Català (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és competent per
fomentar l’accés de tots els ciutadans al Castell de Santa Florentina com a Bé
Cultural d’Interès Nacional que és.
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és també competent en matèria de turisme
i en la seva promoció d’acord amb la legislació que regula les administracions locals
(Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, modificada per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local i Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i que des de l’any 2008
organitza la Fira Mercat Modernista, projecte que va néixer amb l’objectiu de donar
a conèixer Canet de Mar com a municipi d’interès turístic i cultural vinculat amb la
figura i obra de Lluís Domènech i Montaner.
Atès que durant la Fira Mercat Modernista s’ofereix al visitant la possibilitat de
realitzar rutes guiades al Castell de Santa Florentina, organitzades i gestionades
des de l’Oficina de Turisme.
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en consolidar la Fira Mercat
Modernista per promoure el important patrimoni modernista que Lluís Domènech i
Montaner va llegar al municipi, per a la promoció de la imatge de Canet de Mar com
a referent del modernisme català.
Vist que les visites al Castell de Santa Florentina és una de les activitats més
demandades per part dels visitants de la Fira Modernista.
Vist i revisat el text del conveni el qual es transcriu a continuació:
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CONVENI DE COLABORACIÓ AMB EL CASTELL DE SANTA FLORENTINA PER
REALITZAR LES VISITES GUIADES DURANT LA FIRA MERCAT MODERNISTA
DELS ANYS 2018 I 2019 DE CANET DE MAR
A Canet de Mar, a xx de xxxxxxxxxxx de 2018
REUNITS
D’una part, Blanca Arbell Brugarola, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Canet de
Mar actuant en nom i representació del mateix.
D’altra part, el Sr. Nikita Rodomanov, de nacionalitat russa, amb passaport de la seva
nacionalitat xxxxxxxx, domiciliat a Canet de Mar (08360), en el Castell de Santa
Florentina, actuant com a apoderat de la societat mercantil Castell de Santa Florentina,
S.L.U., propietària de la finca, amb C.I.F. XXXXXXX i domicili social a Canet de Mar
(Barcelona), Av. Doctor Marià Serra, XX, segons consta en el Registre Mercantil de
Girona, al tom 2911, foli 72, full GI-54442.
Es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar el present document,
EXPOSEN
Primer.- Que el Castell de Santa Florentina està catalogat com a Bé Cultural d’Interès
Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 en el Catàleg de
Monuments i Conjunts Històrics i Artístics de Catalunya.
Segon.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de Patrimoni
Cultural Català (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és competent per fomentar
l’accés de tots els ciutadans al Castell de Santa Florentina com a Bé Cultural d’Interès
Nacional que és.
Tercer.- Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és també competent en matèria de
turisme i en la seva promoció d’acord amb la legislació que regula les administracions
locals (Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, modificada per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local i Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i que des de l’any 2008 organitza la Fira Mercat
Modernista, projecte que va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer Canet de Mar
com a municipi d’interès turístic i cultural vinculat amb la figura i obra de Lluís
Domènech i Montaner.
Quart.- Donat que durant la Fira Mercat Modernista s’ofereix al visitant la possibilitat de
realitzar visites guiades al Castell de Santa Florentina, organitzades y gestionades des
de l’Oficina de Turisme.
Cinquè.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en consolidar la Fira
Mercat Modernista per a promoure l’important patrimoni modernista que Lluís
Domènech i Montaner va llegar al municipi, fent menció especial al Castell de Santa
Florentina per a la promoció de la imatge de Canet de Mar como a referent del
modernisme català.
Que, per tant, convenen el present conveni i a tal efecte estableixen les següents
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CLÀUSULES
1. Objecte
És objecte d’aquest conveni establir els terminis que regularan l’accés de visitants al
Castell de Santa Florentina els dies 16 de setembre de 2018 i els dies 14 i 15 de
setembre de 2019, coincidint amb la celebració de la Fira Mercat Modernista 2018 i
2019.
2. Obligacions de les parts
2.1. La societat Castell de Santa Florentina, S.L.U. es compromet a:
1) Permetre l’accés al Castell als visitants que accedeixen en carrilet (tren petit),
posat per l’organització de la Fira Mercat Modernista. Els grups seran d’unes 50
persones que es distribuiran en dos grups en el moment d’accedir al castell.
2) Permetre l’accés als guies contractats per l’organització per acompanyar al grup,
així com al personal de l’organització que ho requereix pel bon funcionament de les
visites.
3) Permetre l’accés, com a mínim, a les següents dependències: Jardí, Porta dels
Lleons, Pati de Armes, escalinata i porxada pis superior, Saló del Tro, menjador,
lavabo i habitació Alfons XIII.
4) No realitzar altres activitats i/o esdeveniments durant els horaris de visites (de 9h
a 20h) que impedeixen l’accés a dites dependències.
2.2 L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a:
1) Una vegada finalitzada la Fira Mercat Modernista, abonar als propietaris del Castell,
l’import de 2,00 euros, IVA exclòs (2,42 euros amb IVA del 21% inclòs) per cada
visitant que faci la visita guiada al Castell, fins a un màxim de 700,00 euros per dia
IVA exclòs (847 euros amb IVA del 21% inclòs).
Els menors que no ocupin plaça en el carrilet no es comptabilitzaran com a visitant,
a l'igual que les invitacions que es facin en concepte de protocol.
El pagament d’aquest import es farà contra factura emesa per la Societat Castell de
Santa Florentina, S.L.U. amb càrrec a la partida pressupostària 30 43110 22609.
2) Adoptar totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat de tot el seu
personal contractat, eximint a la societat Castell de Santa Florentina S.L.U. de
qualsevol responsabilitat solidària o subsidiària que es derivi en aquest sentit.
3) Amb la finalitat de garantir el compromís adquirit en l’apartat anterior,
l’Ajuntament de Canet de Mar té subscrita una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil i danys per a la celebració de la Fira Mercat Modernista (2018).
Aquesta pòlissa té una cobertura màxima per danys en béns de valors artístic fins a
un capital assegurat de 30.000 euros per unitat.
4) Donar el següent suport logístic per a la realització de les visites:
a) Aplanar i regar la riera i zona de pàrquing, si es requereix degut a alguna
rierada anterior a la celebració de la fira, i sempre amb el consentiment de
tots els propietaris.
b) Assumir la neteja, després de les visites de les dependències cedides.
c) Aportar dos vigilants al castell durant l’horari de visites. Un vigilant
acompanyarà els grups per evitar que la gent pugui accedir a altres
dependències no autoritzades i, l’altra vigilant per controlar l’entrada al castell
i no permetre l’accés a cap persona que no vagi amb el grup. Els vigilants
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estaran mitja
hora abans de l’arribada del primer grup i marxaran una vegada surti el darrer
carrilet.
3. Incompliment del conveni
En cas que alguna de les parts incompleixi alguna de les clàusules d’aquest conveni,
aquest quedarà resolt i sense efectes.
4. Resolució del Conveni
Altres causes de resolució del conveni seran:
a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes a la legislació vigent.
5. Comissió de seguiment
A fi d’impulsar els objectius d’aquest conveni, es constituirà una comissió de seguiment
que vetllarà pel seu correcte desenvolupament i establirà el programa d’actuacions
necessàries per portar-lo a terme. La comissió es reunirà almenys un cop a l’any. La
comissió estarà formada per: un representant de la Societat Mercantil Castell de Santa
Florentina, S.L.U. i un representant de l’Ajuntament de Canet de Mar.
La comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejarse. Així mateix, coneixerà els possibles casos d’incompliment de les obligacions i
compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències
aplicables en cas d’incompliment.
6. Termini de vigència
El present conveni tindrà vigència durant el dia 16 de setembre de 2018, i els dies 14 i
15 de setembre de 2019 coincidint amb la celebració de la Fira Mercat Modernista 2018
i 2019.
7. Interpretació i compliment del Conveni
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes d’aquest conveni que no puguin ser resoltes d’acord amb el que es determina al
mecanisme de seguiment, vigilància i control que es crea a la clàusula quinta, seran
resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts firmen dues
còpies del present conveni en el lloc i data indicats “ut supra.”

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció
Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb el Castell de Santa
Florentina per realitzar les visites guiades durant la Fira Mercat Modernista dels
anys 2018 i 2019 de Canet de Mar.
SEGON.- Abonar als propietaris del Castell, l’import de 2,00 euros, IVA exclòs
(2,42 euros amb IVA del 21% inclòs) per cada visitant que faci la visita guiada al
Castell, fins a un màxim de 700,00 euros per dia IVA exclòs (847 euros amb IVA
del 21% inclòs). Els menors que no ocupin plaça en el carrilet no es
comptabilitzaran com a visitant, a l'igual que les invitacions que es facin en
concepte de protocol.
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El
pagament
d’aquest import es farà contra factura emesa per la Societat Castell de Santa
Florentina, S.L.U.

TERCER.- Autoritzar i Disposar la despesa per un import màxim de 847 € per un
dia, a favor Castell de Santa Florentina, S.L.U., amb C.I.F. B55161186 de amb
càrrec a la partida pressupostària 30 43110 22609 de l’exercici 2018.
QUART.- Autoritzar i Disposar la despesa per un import màxim de 1.694 € per dos
dies, a favor de Castell de Santa Florentina, S.L.U., amb C.I.F. XXXXXXX amb
càrrec a la partida pressupostària 30 43110 22609 de l’exercici 2019.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Societat mercantil Castell de Santa Florentina
S.L.U., a Intervenció i a Tresoreria a tots els efectes.
7.- RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER MARSAVE
MALLORCA, SL, EN RELACIÓ A LA DECISIÓ DE NO PRORROGAR EL
CONTRACTE
La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de juny de 2017, va acordar
adjudicar el contracte per a la prestació del servei de prevenció i salvament a les
platges de Canet de Mar, a l’empresa Marsave Mallorca, SL, pel preu de
65.201,61€, IVA exclòs, el qual puja un import de 13.692.34 €, amb subjecció al
plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les
millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador.
Segons el contracte formalitzat en data 14 de juny de 2017, la durada d’aquest
contracte s’estableix en un any, durant la temporada d’estiu, per bé que podia ser
prorrogat per un any més, si alguna de les parts ho sol·licita i l’altra ho accepta de
forma expressa abans del seu venciment.
En data 21 de desembre de 2017, Marsave Mallorca, SL, comunicà a l’Ajuntament
de Canet de Mar el seu interès en prorrogar l’esmentat contracte.
En data 13 de març de 2018, l’Ajuntament de Canet de Mar va comunicar
electrònicament a Marsave Mallorca, SL, la seva decisió de no prorrogar el
contracte indicat.
En data 28 de març de 2018, Marsave Mallorca, SL, ha interposat un recurs de
reposició contra l’anterior comunicació.
Vist l’informe emès per la cap del servei de Secretaria en data 4 d’abril de 2018,
validat pel secretari municipal en la mateixa data, el contingut literal del qual és el
següent:
“Informe jurídic en relació al recurs de reposició interposat per Marsave
Mallorca, SL, contra la decisió de l’Ajuntament de Canet de Mar de no prorrogar
el contracte núm. 21/2017
Cristina Cabruja Sagré, cap del servei de Secretaria de l'Ajuntament de Canet de Mar,
en relació al recurs de reposició interposat per Marsave Mallorca, SL, contra la decisió
de l’Ajuntament de Canet de Mar de no prorrogar el contracte formalitzat en data 14 de
juny de 2017, per a la prestació del servei de prevenció i salvament a les platges de
Canet de Mar (núm. 21/2017), emet el següent,

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

INFORME
ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de juny de 2017, va acordar
adjudicar el contracte per a la prestació del servei de prevenció i salvament a les
platges de Canet de Mar, a l’empresa Marsave Mallorca, SL, pel preu de 65.201,61€,
IVA exclòs, el qual puja un import de 13.692.34 €, amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades en
l’oferta presentada pel propi licitador.
Segon.- En data 14 de juny de 2017 es va formalitzar el corresponent contracte
administratiu amb la mercantil Marsave Mallorca, SL, disposant-se en la seva clàusula
tercera que “la durada del present contracte s’estableix en un any, durant la temporada
d’estiu, per bé que podrà ser prorrogat per un any més, si alguna de les parts ho
sol·licita i l’altra ho accepta de forma expressa abans del seu venciment”.
Tercer.- En data 21 de desembre de 2017, Marsave Mallorca, SL, comunicà a
l’Ajuntament de Canet de Mar el seu interès en prorrogar l’esmentat contracte.
Quart.- En data 13 de març de 2018, l’Ajuntament de Canet de Mar va comunicar
electrònicament a Marsave Mallorca, SL, la seva decisió de no prorrogar el contracte
indicat.
Cinquè.- En data 28 de març de 2018, Marsave Mallorca, SL, ha interposat un recurs
de reposició contra l’anterior comunicació.
En base als anteriors antecedents i en relació a les al·legacions formulades per la
recurrent, s’emet el següent
INFORME
Primer.- L’art. 23 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP)
regula el termini de durada dels contractes i pel que fa a les pròrrogues disposa que el
contracte podrà preveure una o vàries pròrrogues sempre que les seves característiques
romanguin inalterables durant el període de durada d’aquestes i que la concurrència per
a l’adjudicació s’hagi realitzat tenint en compte la durada màxima del contracte,
inclosos els períodes de pròrroga. A continuació assenyala que la pròrroga s’acordarà
per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari, excepte quan es prevegi
el contrari, sense que es pugui produir el consentiment tàcit de les parts.
Per la seva banda, l’art. 303 TRLCSP, el qual regula la durada dels contractes de
serveis, també disposa que en aquest tipus de contractes es podrà preveure la seva
pròrroga per mutu acord de les parts abans de la seva finalització.
Al seu torn, l’art. 67.2.e) del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova
el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (en
endavant RGLCAP) quan regula el contingut mínim que han de tenir els plecs de
clàusules administratives particulars (en endavant PCAP) disposa que, entre d’altres
aspectes, haurà de contenir el termini d’execució o durada del contracte, amb
determinació, en el seu cas, de les pròrrogues de la durada que seran acordades de
manera expressa.
La clàusula IV del PCAP disposa que la durada d’aquest contracte serà d’un any, durant
la temporada d’estiu, per bé que podrà ser prorrogat per un any més, si alguna de les
parts ho sol·licita i l’altra ho accepta de forma expressa abans del seu venciment. A
continuació es determina quina és la temporada d’estiu de l’any 2017 la qual comprèn
des del 19 de juny al 17 de setembre.

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Segon.- De tota la normativa esmentada es dedueix que les pròrrogues en cap cas
podran ser tàcites, sinó que s’hauran d’acordar de forma expressa, i no només això sinó
que, qui ha de prendre l’acord de prorrogar el contracte, és l’òrgan de contractació,
mentre que per a l’empresari serà obligatòria la pròrroga així acordada.
Així doncs, la pròrroga del contracte és una possibilitat a la qual pot recórrer l’òrgan de
contractació si així ho creu convenient, sempre i quan s’hagi previst aquesta possibilitat
al PCAP. El fet que necessàriament s’hagin de preveure en el PCAP no té altre objectiu
que la determinació del procediment d’adjudicació a seguir.
Com es pot comprovar de la lectura de la normativa esmentada, l’òrgan de contractació
pot decidir si prorroga o no el contracte (sempre que estigui previst al PCAP) mentre
que l’empresari ha d’acceptar la pròrroga en cas que l’òrgan de contractació l’acordi. I
per altra banda, només s’exigeix acord exprés en cas que es decideixi prorrogar el
contracte, però enlloc existeix aquesta previsió pel cas que s’opti, en virtut de la facultat
que atorga la Llei, no prorrogar el contracte.
Pretén la recurrent basar-se en l’informe 23/2011, de 28 d’octubre, de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, per tal d’argumentar que l’òrgan
de contractació hauria d’haver adoptat un acord exprés i motivat pel qual no es
prorrogaria el contracte. Però el cas estudiat per la Junta Consultiva en l’anterior
informe és diametralment diferent al que ara ens ocupa, doncs es tractava d’un
contracte formalitzat l’any 1981, en el qual es preveia que es podia prorrogar
tàcitament per períodes de 3 anys fins a un màxim de 50 anys. En aquell cas, la Junta,
com no podia ser d’altra manera, considera que la contractista havia de ser notificada
de la decisió de l’Administració d’adaptar-se a la normativa vigent i denunciar el
contracte, doncs tenia una expectativa de seguir executant el contracte si no existia
denúncia per part de l’Administració. En el nostre cas, la contractista sap, des del
moment en què participa en la licitació, que la pròrroga prevista és una eventualitat,
que pot o no aprovar-se, i que és una facultat discrecional de l’òrgan de contractació.
No se li pot haver generat cap expectativa, doncs qualsevol licitador diligent ha d’haver
previst la possibilitat que no s’arribi a aprovar la pròrroga, doncs de la lectura de la
clàusula IV del PCAP es desprèn que per tal que es produeixi la pròrroga cal que es
compleixin dues condicions: que una part la sol·liciti i que l’altra l’accepti de forma
expressa, de manera que la sol·licitud d’una de les parts no comportarà necessàriament
la pròrroga si l’altra no l’accepta de forma expressa.
La recurrent pretén capgirar les previsions legals obligant a l’Administració a prorrogar
el contracte pel sol fet d’estar prevista al PCAP aquesta possibilitat i entenent que la
decisió de no prorrogar el contracte és arbitrària. Com s’ha vist, confon la recurrent els
conceptes d’arbitrarietat i discrecionalitat.
L’Ajuntament de Canet de Mar, en exercici de la facultat discrecional atorgada pel
TRLCSP, ha considerat que, donada l’observació complementària primera efectuada per
l’interventor municipal en el seu informe de fiscalització prèvia limitada núm. 40/2017,
de 25 d’abril, i reiterada en el seu informe de fiscalització de l’acord d’adjudicació núm.
63/2017, de 2 de juny (el qual va ser notificat a la recurrent en data 13 de juny de
2017) el més adequat era incoar un nou expedient de contractació que, malgrat que la
recurrent consideri que és de termes molt similars a l’anterior, en ampliar la seva
durada i valor estimat del contracte, canvia el procediment d’adjudicació doncs ara es
troba subjecte a procediment harmonitzat.
Tercer.- Per últim, cal tenir present que la pròrroga s’ha d’acordar de forma expressa
abans que hagi finalitzat la seva durada (art. 303 TRLCSP) la qual, en la clàusula IV del
PCAP, es va fixar, com s’ha vist, en un any durant la temporada d’estiu, això és des del
19 de juny al 17 de setembre de 2017.
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La
sol·licitud
de pròrroga per part de Marsave Mallorca, SL, es va formular en data 21 de desembre
de 2017, això és 3 mesos després que hagués finalitzat la durada del contracte de
conformitat amb el que es disposa a la clàusula IV del PCAP. En conseqüència, encara
que la voluntat de l’òrgan de contractació hagués estat la de prorrogar el contracte,
tampoc s’hagués pogut materialitzar en haver finalitzat la durada inicial prevista al
PCAP.”

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició presentat en data 28 de març de 2018
per Marsave Mallorca, SL, en base als raonaments efectuats en l’informe jurídic que
s’ha transcrit a la part expositiva del present acord.
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a tots els interessats.
8.- DESESTIMACIÓ SOL.LICITUD LLICÈNCIA A TELEFÒNICA PER A LA
INSTAL.LACIÓ DE 2 POSTES PROVISIONALS AL CARRER ALBA, XX DE
CANET DE MAR.
Vista la instància presentada en data 26 de febrer de 2018 (núm. de registre
d’entrada 1308) per TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U sol·licitant llicència d’obres per
a la instal·lació provisional de dos pals de fusta per a la retirada de 20 m de
cablejat telefònic al carrer Alba, XX de Canet de Mar.
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 9 d’abril de 2018, el contingut del
qual es transcriu a continuació:
“INFORME DE:

L’ENGINYER MUNICIPAL

ASSUMPTE: INSTAL.LACIÓ DE 2 POSTES PROVISIONALS PER LA PRESTACIÓ
CORRECTA DEL SERVEI

CANALITZACIÓ:
LOCALITZACIÓ:

TELEFÓNICA DE ESPAÑA.
C. Alba, XX, Canet de Mar

I N F O R M E:
En resposta a la seva sol·licitud:
Ref.:
Reg. Entr.
data

OBRA: 03ZZ7508
2018/1308
26-02-2018

Vista la sol·licitud i plànol presentat, per la Companyia.
Vist que l’indret a on es pretén efectuar la instal·lació amb pals de suport de cables de
telefonia, ocupant part de la finca que el titular enderrocarà per requeriment del
Ajuntament de Canet de Mar.
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Vist que la
zona es considera com a residencial i gaudeix d’una qualitat urbanística i que s’ha parlat
amb el titular de la finca i ha comunicat una solució al problema de la retirada de la
façana.
El Tècnic que el subscriu informa DESFAVORABLEMENT la instal·lació de referència, i
proposa que Telefónica, que cerqui una altra manera d’instal·lació que no produeixi
l’impacte visual que ara es desprèn, de la informació facilitada.”

ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris corresponents
als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció de l’impost de
béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de periodicitat anual als
ajuntaments i les diputacions provincials.
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i proposta per part dels
Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 118 i
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia
delegada d’Urbanisme s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de llicència d’obres a Telefònica de España
S.A.U per a la instal·lació provisional de dos pals de fusta per a la retirada de 20 m
de cablejat telefònic al carrer Alba núm. XX de Canet de Mar, en els termes que es
disposa a l’informe emès per l’enginyer municipal i transcrit en el cos de la present
resolució.
SEGON.- Sol·licitar a Telefónica de España, SAU, la presentació d’una solució
alternativa que no produeixi l’impacte visual que ara es desprèn de la informació
facilitada.
9.- DESESTIMACIÓ SOL.LICITUD LLICÈNCIA A TELEFÒNICA PER A LA
INSTAL.LACIÓ D’UN PAL DE FUSTA A L’AVINGUDA LLIMONERS, XX DE
CANET DE MAR.
Vista la instància presentada en data 29 de desembre de 2017 (núm. de registre
d’entrada 8198) per TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U sol·licitant llicència d’obres per
a la instal·lació d’un pal de fusta a l’Avinguda Llimoners, XX de Canet de Mar.
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 9 d’abril de 2018, el contingut del
qual es transcriu a continuació:
“INFORME DE:

L’ENGINYER MUNICIPAL
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CANALITZACIÓ:

ASSUMPTE
:
INSTAL·LACIÓ DE 1 POSTE PROVISIONAL PER LA
PRESTACIÓ CORRECTA DEL SERVEI
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

LOCALITZACIÓ:

Av. Llim. XX, Canet de Mar

I N F O R M E:
En resposta a la seva sol·licitud:
Ref.:
Reg. Entr.
data

OBRA: 7741650
2017/8198
29-12-2017

Vista la sol·licitud i plànol presentat, per la Companyia.
Vist que l’indret a on es pretén efectuar la instal·lació amb pals de suport de cables de
telefonia, ocupant la vorera existent i no deixant pas pels vianants
Vist que la zona es considera com a residencial i gaudeix d’una qualitat urbanística i que
no es compleix amb la normativa d’accessibilitat:




La Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
Orden VIV/561/2010
El Reial Decret 135/1995 de 24 de març

El Tècnic que el subscriu informa
DESFAVORABLEMENT, la instal·lació de referència, i
proposa que Telefónica, que cerqui una altra manera d’instal·lació que no produeixi
l’impacte visual que ara es desprèn, de la informació facilitada.

ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris corresponents
als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció de l’impost de
béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de periodicitat anual als
ajuntaments i les diputacions provincials.
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i proposta per part dels
Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 118 i
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia
delegada d’Urbanisme s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de llicència d’obres a Telefònica de España
S.A.U per a la instal·lació provisional d’un pal de fusta a l’Av. Llimoners, XX de
Canet de Mar, en els termes que es disposa a l’informe emès per l’enginyer
municipal i transcrit en el cos de la present resolució.

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

SEGON.- Sol·licitar a Telefónica de España, SAU, la presentació d’una solució
alternativa que no produeixi l’impacte visual que ara es desprèn de la informació
facilitada.
10.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 23 AL 29 D’ABRIL
DE 2018 (NÚMEROS DEL 518 AL 538)
[[
Núm.

Data

Títol

DE0518/2018

23/04/2018

Al·legacions expedient sancionador de trànsit - 105373

DE0519/2018

23/04/2018

TRE 2018 004 – Relació de pagaments 23-04-2018

DE0520/2018

24/04/2018

Aprovació variables de nòmina - Març 2018

DE0521/2018

24/04/2018

Modificació del pressupost per generació d’ingressos 09/2018

DE0522/2018

24/04/2018

Aprovació relació AD Q/2018/4

DE0523/2018

25/04/2018

Sol·licitud inscripció bàsica unió estable ABL i MOR

DE0524/2018

25/04/2018

Targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat EPG

DE0525/2018

25/04/2018

Autorització carpa informativa Partit Popular de Canet

DE0526/2018

25/04/2018

Targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat MVSB

DE0527/2018

25/04/2018

Targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat DMB

DE0528/2018

25/04/2018

Pagament cessió Centre Parroquial any 2017

DE0529/2018

25/04/2018

Aprovació conveni
Pedracastell

DE0530/2018

25/04/2018

Sol·licitud llicència per la tinença i la conducció d'animals potencialment
perillosos SSP

DE0531/2018

26/04/2018

Aprovació pagament TC's març 2018

DE0532/2018

26/04/2018

Manament de pagament a justificar NOMINALIA INTERNET SL (NIF: B61553327)

DE0533/2018

26/04/2018

Aprovació nòmina mes d'abril 2018

DE0534/2018

26/04/2018

Contractació subministrament pilones granit per la Creu de Canet

DE0535/2018

26/04/2018

Decret aprovació 2a. certificació obres c/ Nou.

DE0536/2018

26/04/2018

Resolució recurs de reposició liquidació terrassa Sol i Ombra estiu 2016

DE0537/2018

27/04/2018

Modificació del pressupost per transferències de crèdits 11/2018

DE0538/2018

27/04/2018

Denegació ocupació via pública instal·lació xurreria

Centre

Parroquial

per

al

Concurs

de

Teatre

11.- 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 20.30 hores
de tot el que jo com a secretari certifico.
Bernat Costas i Castilla

Blanca Arbell Brugarola

El secretari

L’alcaldessa
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