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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
23 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: 17.50 hores
Hora que acaba: 19.25 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
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix el senyor Joan
Mendez 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 16.05.18
2) Donar compte Resolucions Judicials
3) Donar compte de la relació de decrets del 7 al 13 de maig de 2018 (números
del 556 al 611)
4) 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 16.05.18
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària
del dia 16 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
- Diligència d’Ordenació de data 14 de maig de 2018, rebut de la lletrada del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 12, de Barcelona, en relació al Procediment abreujat
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núm. 238/2017, interposat per la senyora xxx, contra l’Ajuntament de Canet de
Mar i FIAT Mútua de Seguros, comunicant que es procedeix a la tasació de costes.
Se’n dona compte.
- Providència de data 15 de maig de 2018, rebuda del Magistrat del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 15, de Barcelona, en relació al Procediment abreujat
núm. 276/2015 F, interposat pel senyor xxx, contra l’Ajuntament de Canet de Mar,
donant per presentat escrit de la part actora evacuant el requeriment de la
providència 3/05/2018.
Se’n dóna compte.
- Auto de data 24 d’abril de 2018, rebut de la Sala Social del Tribunal Suprem, en
relació al Procediment núm. 632/2014, interposat pel senyor xxx, contra l’INSS, la
Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Ajuntament de Canet de Mar i la Mútua
Universal Mugenat, acordant declarar la inadmissió del recurs de cassació contra la
Sentència dictada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de data 25 de juliol de 2017.
Se’n dóna compte.
3.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 7 AL 13 DE MAIG DE
2018 (NÚMEROS DEL 556 AL 611)
[[
Num.

Data

Títol

DE0556/2018

07/05/2018

Decret devolució garantia definitiva furgó parcs i jardins

DE0557/2018

07/05/2018

Decret devolució garantia definitiva subministrament tractor.

DE0558/2018

07/05/2018

Baixa restaurant riera Buscarons, 62

DE0559/2018

07/05/2018

Baixa activitat perruqueria Vall, 25

DE0560/2018

07/05/2018

Sol·licitud a la Diputació de Barcelona assumpció xxx

DE0561/2018

08/05/2018

Incoació expedient sancionador de gossos - xxx

DE0562/2018

08/05/2018

Incoació expedient sancionador de civisme –xxx

DE0563/2018

08/05/2018

Primera ocupació expepedient obra major 3/2017

DE0564/2018

08/05/2018

Devolució taxes i impost construccions ingressats per error

DE0565/2018

08/05/2018

Incoació expedient sancionador de civisme - xxx

DE0566/2018

08/05/2018

Desestimació recurs Sr. xxx

DE0567/2018

08/05/2018

Designa advocats procediment classificació professional 131/2018 A

DE0568/2018

09/05/2018

Decret baixes ofici Consell Empadronament - Sessió 112/2018

DE0569/2018

09/05/2018

Sol·licitud tarjeta d’aparcament individual per a persones amb
discapacitat Sr. xxx

DE0570/2018

09/05/2018

Autorització activitat extraordinària 12 de maig bar Dolce Vita

DE0571/2018

09/05/2018

Autorització festa Piccoloso 09/05/18

DE0572/2018

10/05/2018

La Nocturna de Canet – xxx

DE0573/2018

10/05/2018

Sol·licitud a la Xarxa de Govern local per la digitalització de part del
fons de la Biblioteca P. Gual i Pujadas

DE0574/2018

10/05/2018

25è aniversari IES – xxx

DE0575/2018

10/05/2018

Aprovació factures F/2018/23 fase O
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DE0576/2018

11/05/2018

Contractació servei reparació ascensor N-II costat muntanya

DE0577/2018

11/05/2018

WTP – incoació manca d’identificació - 10/05/2018

DE0578/2018

11/05/2018

Atorgament tràmit audiència reducció amidaments obres C/ Nou

DE0579/2018

11/05/2018

TRE 2018 005 depuració d’ordinals bancaris

DE0580/2018

11/05/2018

Incoació expedient sancionador de civisme xxx

DE0581/2018

11/05/2018

Sol·licitud canvi de nom nínxol 341 pis ossera Departament Sant
Josep Sr. xxx

DE0582/2018

11/05/2018

Contractació redacció projecte per la reparació i rehabilitació
coberta edifici Vil·la Flora

DE0583/2018

11/05/2018

Expedient d'informació reservada – xxx

DE0584/2018

11/05/2018

Contractació
subministrament
l'accessibilitat a les platges

DE0585/2018

11/05/2018

Aprovació pagament manaments a justificar Decret 318/2018

DE0586/2018

11/05/2018

Arpovació AD relació Q/2018/6

DE0587/2018

11/05/2018

Contractació servei transport peces escultòriques Museu Lluís
Domènech i Montaner

DE0588/2018

11/05/2018

Resolució expedient sancionador de civisme xxx

DE0589/2018

11/05/2018

Padró d'habitants. Sol·licitud d'empadronament xxx

DE0590/2018

11/05/2018

Anul.lació baixa d'ofici - ENCSARP – xxx

DE0591/2018

11/05/2018

Padró d'habitants. Sol·licitud d'empadronament per a xxx

DE0592/2018

11/05/2018

WTP – Acord incoació - 10/05/2018

DE0593/2018

11/05/2018

Primera ocupació exp. obra major 132/2015

DE0594/2018

11/05/2018

Resolució expedient sancionador de civisme xxx

DE0595/2018

11/05/2018

Anul.lació baixa d'ofici - ENCSARP - xxx

DE0596/2018

11/05/2018

Contractació servei vigilància a la sala d'estudi biblioteca

DE0597/2018

11/05/2018

WTP – proposta sanció - 10/05/2018

DE0598/2018

11/05/2018

Decret requeriment garantia definitiva contractació servei prevenció
i salvament a les platges 2018-2020.

DE0599/2018

11/05/2018

Festa 3r aniversari DEKAA al carrer de la Font

DE0600/2018

11/05/2018

Aprovació formació mes de maig

DE0601/2018

11/05/2018

Sol. Llicencia per la tinença i conduccio d'animals potencialment
perillosos sr.xxx

DE0602/2018

11/05/2018

Contractació servei formació per al suport al teixit empresarial de la
Diputació de Barcelona

DE0603/2018

11/05/2018

Aprovació contracte comodat aparcament BONPREU - any 2018

DE0604/2018

11/05/2018

Contractació servei renovació de llicència de software gràfic i digital

DE0605/2018

11/05/2018

Anul.lació baixa d'ofici - NO ENCSARP -xxx

DE0606/2018

11/05/2018

Anul.lació baixa d'ofici – xxx

DE0607/2018

11/05/2018

Anul.lació baixa d'ofici – xxx

DE0608/2018

11/05/2018

Anul.lació baixa d'ofici – xxx

DE0609/2018

11/05/2018

Anul.lació baixa d'ofici – xxx

DE0610/2018

11/05/2018

Lloguer nínxol 740 pis 5 Departament Sant Josep

DE0611/2018

11/05/2018

Anul.lació baixa d'ofici - ENCSARP - xxx

passeres

enrotllables
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4.- ASSUMPTES PER VIA 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’uns punts no inclosos a l’ordre
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes
següents.
4.1.- APROVACIÓ RELACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS
Vista la relació de despeses número BSGG/21/2018 de data 23 de maig de 2018
per import de 195,79€ 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.
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/21/2018, atorgant els ajuts
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats
relacionades als endossataris segons quadre següent:

RELACIÓ NÚM.: BSGG/21/2018
NÚM
086
Total

Benificari
xxx

CONCEPTE
Hab/Subministrament Llum

data: 23-05-18
IMPORT ENDOSSATARI
195,79€

Endesa SAU xxxxxxx

195,79€

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.
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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.
4.2.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, DES DEL 15
D’ABRIL FINS AL 14 DE MAIG DE 2018
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent:
a) Per assistència a les sessions de Ple
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local
c) Per assistència a la Comissió Assessora
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes

184,42 euros
368,33 euros
50,00 euros
50,00 euros

Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament.
Atès que el Ple Municipal de data 24 de novembre de 2016 estableix que la Sra.
Blanca Arbell Brugarola, la Sra. M. Àngels Isart Falceto, el Sr. Quirze Planet Rovira,
la Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer, la Sra. Misericòrdia Tenas Martínez i el Sr.
Pere Xirau Esparrech, que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial
i n’estableix la retribució.
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local
els dies 18 i 25 d’abril i 2 i 9 de maig de 2018, segons les quals hi han assistit el Sr.
Lluís Llovet Bayer, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Sílvia Tamayo Mata i el Sr.
Josep M. Masvidal Serra.
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Comissió Assessora el dia 19
d’abril de 2018, segons la qual hi ha assistit el Sr. Lluís Llovet Bayer, el sr. Antonio
Romero Carbonell, la sra. Raquel Serra Lerga, la sra. Sílvia Tamayo Mata, el sr.
Josep M. Masvidal Serra i el sr. Laureà Gregori Fraxedas.
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple Municipal el dia 26 d’abril de
2018, segons la qual hi ha assistit la sra. Esther Agulló Renau, el sr. Laureà Gregori
Fraxedas, el sr. Marc Jiménez Torres, el sr. Lluís Llovet Bayer, el sr. Àngel López
Solà, el sr. Jesús Marín Hernández, el sr. Josep M. Masvidal Serra, el sr. Antoni
Romero Carbonell, la sra. Raquel Serra Lerga, la sra. Cristina Soler Vílchez i la sra.
Sílvia Tamayo Mata.
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió Especial
de Comptes.
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De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els
articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
En ús de les atribucions conferides per l’Alcaldia, de conformitat amb la proposta de
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Aprovar les indemnitzacions a membres de la corporació per assistència
efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part corresponent al
període comprès entre el 15 de març i el 14 d’abril de 2018, amb el següent detall:
Cognoms i Nom
Agulló Renau, Esther
Gregori Fraxedas, Laureà
Jiménez Torres, Marc
Llovet i Bayer, Lluís
López Solà, Àngel
Marín Hernández, Jesús
Masvidal Serra, Josep M.
Romero Carbonell, Antoni
Serra Lerga, Raquel
Soler Vílchez, Cristina
Tamayo Mata, Sílvia
TOTAL

Import
184,42 €
234,42 €
184,42 €
1.707,74 €
184,42 €
184,42 €
1.707,74 €
234,42 €
1.707,74 €
184,42 €
1.707,74 €
8.221,90 €

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total de
8.221,90 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200 / 23300.
TERCER.- Comunicar aquest Acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de Recursos
Humans, per a la seva efectivitat.
Fer constar que, d’acord amb allò establert en els articles 47 a 49 de les Bases
d’execució del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes
previstos en l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que estarà subjecte a control
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, segons apartat 3r del mateix
article.
4.3.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS
MENJADOR PER AL CURS 2018-2019

INDIVIDUALS

DE

Atès que el Consell Comarcal del Maresme mitjançant acord de Ple de data 15 de
juny de 2016, va aprovar el “Conveni de delegació de competències quant a la
gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament” amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i que el seu article tercer punt III
del conveni estableix que el Consell Comarcal del Maresme assumeix la
competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir,
dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament per a cada
curs escolar, per a l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat dels
serveis, que cobreixen totalment o parcialment el cost del servei escolar.
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Vist que en
data 11 de maig de 2018 s’ha rebut notificació del Consell Comarcal del Maresme
relativa a l’aprovació inicial de les bases reguladors i els seus annexos de
la convocatòria d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i
geogràfiques per al curs 2018-2019.
Atès que el punt 3 de les bases relatiu a la presentació de sol·licituds i la
documentació estableix que “les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els
impresos normalitzats que estaran a disposició de les persones interessades als
ajuntaments de la comarca del Maresme (...). Les sol·licituds es lliuraran a
l’ajuntament del municipi on els alumnes estiguin empadronats. El consell comarcal
no acceptarà sol·licituds de particulars (...) Els ajuntaments de la comarca
establiran el seu propi canal de comunicació amb les famílies, quant a dates i llocs
on presentar la sol·licitud. Els sol·licitants hauran d’acceptar i regir-se per les
instruccions que dictin els ajuntaments.”
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta
de la Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques i geogràfiques per al curs 2018-2019 i establir que les sol·licituds
s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de
Mar, carrer Ample 11, entre el dilluns 28 de maig i el dimecres 27 de juny.
SEGON.- Fer difusió de la convocatòria i les seves bases a través de tots els canals
de difusió del municipi i mitjançant carta informativa a tots els alumnes d’Educació
Infantil i Primària escolaritzats al municipi i a aquells de secundària que estiguin en
centres amb servei de menjador.
TERCER.- Notificar el present acord a tots centres escolars del municipi i als
serveis socials municipals.
4.4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS QUE PARTICIPIN
A LA XXXV MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME 2018
Atès que el Consell Comarcal del Maresme organitza anualment la Mostra Literària
del Maresme, oberta a la participació de tots els ajuntaments de la comarca, per tal
d’afavorir la participació ciutadana en el món de la literatura, per la qual cosa el Ple
del Consell Comarcal del Maresme aprova les corresponents bases de participació:
“Bases de la Mostra Literària del Maresme”.
Atès que el pressupost de la Mostra és de 12.600 €. El finançament de les despeses
de la Mostra Literària del Maresme provenen per una banda de fons propis del
Consell Comarcal del Maresme, i per l’altra de les aportacions dels ajuntaments
participants d’acord amb els criteris següents, quedant exempt de fer l’aportació
l’ajuntament amfitrió que organitza el lliurament de premis, segons el següent
criteri:
Nombre d’habitants
Menys de 5.000 habitants
Entre 5.000 i 20.000 habitants
Entre 20.000 i 100.000 habitants
Més de 100.000 habitants

Aportació €
300 €
600 €
900 €
1.500 €
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Amfitrió
0€
Atès que els ajuntaments participants en el present conveni estan interessats a
participar en aquesta organització amb l’aportació estipulada de les següents
quantitats resultants de l’aplicació dels criteris establerts en la manifestació segona
precedent, entre els quals hi ha l’Ajuntament de Canet de Mar:
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

d’Alella
d’Arenys de Mar
d’Arenys de Munt
d’Argentona
de Cabrera de Mar
de Cabrils
de Caldes d’Estrac
de Canet de Mar
de Dosrius
de Malgrat de Mar
de Mataró
de Montgat
d’Òrrius
de Sant Andreu de Llavaneres
de Sant Pol de Mar
de Sant Vicenç de Montalt
de Santa Susanna
de Teià
de Tiana
de Tordera
de Vilassar de Dalt
de Vilassar de Mar
Total

600 €
600 €
600 €
600 €
300 €
0€
300 €
600 €
600 €
600 €
1.500 €
600 €
300 €
600 €
600 €
600 €
300 €
600 €
600 €
600 €
600 €
900 €
12.600 €

Atès que l’article 25.2 m) de la llei 7/1985 de dos d’abril reguladora de bases de
règim local atorga als municipis competències en els termes previstos per la
legislació estatal o autonòmica en matèria de promoció de la cultura.
Atès que l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de quatre de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, assigna als
consells comarcals les competències que s’hi recullen, entre d’altres, les atribuïdes
per les lleis sectorials del Parlament. En aquest sentit i d’acord amb el que preveu
l’article 29 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, el
Consell Comarcal del Maresme disposa d’un vigent Programa d’Actuació Comarcal
amb una vigència de quatre anys (2016-2019) on s’han inclòs, entre d’altres, els
serveis i les activitats que s’han de dur a terme, estant prevista la Mostra Literària
del Maresme com a actuació estratègica en el marc de la voluntat del Consell
Comarcal del Maresme de desenvolupar accions de foment de la cultura i la
creativitat adreçades a dotar al territori d’estratègies transversals de caràcter
cultural, d’identitat i de cohesió social.
Atès que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’u d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic atorga potestats a les administracions públiques per formalitzar entre
elles convenis interadministratius entre dues o més administracions públiques per a
finalitats comunes; l’article 49 en fixa el contingut.
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Vista
la
memòria justificativa elaborada per la tècnica municipal de Cultura, de data 14 de
maig de 2018, que consta a l’expedient.
Vist l’informe favorable de Secretaria, de data 18 de maig de 2018, que consta a
l’expedient.
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i els
ajuntaments que participin a la XXXV Mostra Literària del Maresme 2018, que
consta com a annex a aquesta proposta, de conformitat amb la proposta de la
Tinença d’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal
del Maresme i els ajuntaments que participin a la XXXV Mostra Literària del
Maresme 2018, que consta com a annex a aquesta proposta.
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 600 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 31 33400 46500 corresponent a l’exercici 2018, d’acord
amb l’AD número 04805.
TERCER.- Nomenar la tècnica municipal de Cultura com a representant de
l’Ajuntament de Canet de Mar en la comissió de seguiment de control i compliment
d’aquest conveni.
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin
necessaris per dur a terme aquests acords.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la
Intervenció i la Tresoreria municipals.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS QUE PARTICIPIN A LA XXXV MOSTRA
LITERÀRIA DEL MARESME 2018
A Mataró, 11 d’abril de 2018
REUNITS
D’una part, el Sr. Miquel Ángel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal
del Maresme, en nom i representació de l’esmentada corporació local
supramunicipal.
D’una altra part,
el Sr. Andreu Francisco Roger, alcalde d’Alella,
la Sra. Annabel Moreno Nogué, alcaldessa d’Arenys de Mar,
el Sr. Joan Rabasseda Ferrer, alcalde d’Arenys de Munt,
el Sr. Eudald Calvo i Català, alcalde d’Argentona,
el Sr. Jordi Mir i Boix, alcalde de Cabrera de Mar,
la Sra. Avelina Morales Serra, alcaldessa de Cabrils,
la Sra. Rosa Pou Baró, alcaldessa de Caldes d’Estrac,
la Sra. Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar,
el Sr. Marc Bosch de Doria, alcalde de Dosrius,
la Sra. Maria Carmen Ponsa Monge, alcaldessa de Malgrat de Mar,
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el Sr. David
Bote Paz, alcalde de Mataró,
la Sra. Rosa Funtané Vilà, alcaldessa de Montgat,
el Sr. Jordi Rull Claus, alcalde d’Òrrius,
el Sr. Joan Mora Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres,
la Sra. Montserrat Garrido Romer, alcaldessa de Sant Pol de Mar,
el Sr. Amadeu Clofent Rosique, tinent d’alcalde de Sant Vicenç de Montalt,
el Sr. Joan Campolier Montsant, alcalde de Santa Susanna,
el Sr. Andreu Bosch Rodoreda, alcalde de Teià,
la Sra. Ester Pujol Martí, alcaldessa de Tiana,
el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de Tordera,
el Sr. Xavier Godàs Pérez, alcalde de Vilassar de Dalt,
i el Sr. Damià del Clot Trias, alcalde de Vilassar de Mar,
en nom i representació de les esmentades corporacions locals municipals.
I vista la legislació aplicable.- Que el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en el seu Títol 7è,
regula els convenis de cooperació interadministrativa, per a una finalitat comuna,
així com el Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’u d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
MANIFESTEN
Primer.- Que el Consell Comarcal del Maresme organitza anualment la Mostra
Literària del Maresme, oberta a la participació de tots els ajuntaments de la
comarca, per tal d’afavorir la participació ciutadana en el món de la literatura, per
la qual cosa el Ple del Consell Comarcal del Maresme aprova les corresponents
bases de participació: “Bases de la Mostra Literària del Maresme”.
Segon.- Que el pressupost de la Mostra és de 12.600 €. El finançament de les
despeses de la Mostra Literària del Maresme provenen per una banda de fons
propis del Consell Comarcal del Maresme, i per l’altra de les aportacions dels
ajuntaments participants d’acord amb els criteris següents, quedant exempt de fer
l’aportació l’ajuntament amfitrió que organitza el lliurament de premis, segons el
següent criteri:
Nombre d’habitants
Menys de 5.000 habitants
Entre 5.000 i 20.000 habitants
Entre 20.000 i 100.000 habitants
Més de 100.000 habitants
Amfitrió

Aportació €
300 €
600 €
900 €
1.500 €
0€

Tercer.- Que els ajuntaments participants en el present conveni estan interessats a
participar en aquesta organització amb l’aportació estipulada de les següents
quantitats resultants de l’aplicació dels criteris establerts en la manifestació segona
precedent:
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

d’Alella
d’Arenys de Mar
d’Arenys de Munt
d’Argentona
de Cabrera de Mar

600
600
600
600
300

€
€
€
€
€
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Ajuntament de
Cabrils
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

0€
de Caldes d’Estrac
de Canet de Mar
de Dosrius
de Malgrat de Mar
de Mataró
de Montgat
d’Òrrius
de Sant Andreu de Llavaneres

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

de
de
de
de
de
de
de
de

Sant Pol de Mar
Sant Vicenç de Montalt
Santa Susanna
Teià
Tiana
Tordera
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar

300 €
600 €
600 €
600 €
1.500 €
600 €
300 €
600 €
600 €
600 €
300 €
600 €
600 €
600 €
600 €
900 €
Total 12.600 €

Quart.- Que l’Ajuntament de Cabrils ha manifestat la voluntat de ser municipi
amfitrió de la XXXV Mostra Literària del Maresme 2018.
Cinquè.- Que l’article 25.2 m) de la llei 7/1985 de dos d’abril reguladora de bases
de règim local atorga als municipis competències en els termes previstos per la
legislació estatal o autonòmica en matèria de promoció de la cultura.
Sisè.- Que l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de quatre de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya,
assigna als consells comarcals les competències que s’hi recullen, entre d’altres, les
atribuïdes per les lleis sectorials del Parlament. En aquest sentit i d’acord amb el
que preveu l’article 29 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de
Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme disposa d’un vigent Programa
d’Actuació Comarcal amb una vigència de quatre anys (2016-2019) on s’han inclòs,
entre d’altres, els serveis i les activitats que s’han de dur a terme, estant prevista
la Mostra Literària del Maresme com a actuació estratègica en el marc de la
voluntat del Consell Comarcal del Maresme de desenvolupar accions de foment de
la cultura i la creativitat adreçades a dotar al territori d’estratègies transversals de
caràcter cultural, d’identitat i de cohesió social.
Setè.- Que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’u d'octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic atorga potestats a les administracions públiques per formalitzar
entre elles convenis interadministratius entre dues o més administracions públiques
per a finalitats comunes; l’article 49 en fixa el contingut.
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se recíprocament plena
capacitat per aquest acte i de comú acord, estableixen els següents
PACTES
1. Objecte del Conveni i actuacions a desenvolupar
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L’objecte
del
present conveni consisteix a establir les directrius i condicions de la participació
dels ajuntaments intervinents en la XXXV edició la Mostra Literària del Maresme.
a) Els ajuntaments signataris del present conveni participaran en la XXXV edició de
la Mostra Literària del Maresme 2018, d’acord amb les bases que per a aquesta
edició hagi aprovat el Consell Comarcal del Maresme.
b) L’Ajuntament de Cabrils serà el municipi amfitrió de la XXXV edició de la Mostra
Literària 2018; per a tal fi destinarà com a mínim l’import que li correspon per
població, d’acord amb el manifest segon, a l’organització de la pròpia mostra, i per
tant queda exempt de fer l’aportació al Consell Comarcal del Maresme.
c) El Consell Comarcal del Maresme facilitarà als ajuntaments signataris les Bases
per a participar en l’actual edició, a més de tota la informació adient i/o
complementària que escaigui.
2. Compromisos econòmics
Els respectius ajuntaments signataris del present conveni abonaran l’import que els
correspon, d’acord amb la graella establerta en el manifest tercer del present
conveni, a partir de la liquidació que els serà lliurada per part del Consell Comarcal
del Maresme.
Un cop finalitzada la Mostra, i abans del 31 de desembre de 2018, el Consell
Comarcal procedirà a aprovar una memòria econòmica sobre l’activitat, que serà
pública i a disposició dels ajuntaments participants.
3. Comissió de seguiment
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del
present conveni, que ha d'estar integrada per un o dos membres designats per
cadascuna de les parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del
mecanisme de seguiment, vigilància i control, amb la tasca de portar a terme els
convenis específics.
Aquest mecanisme té com a funció:
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 les dues
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’u d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.
4. Modificacions
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Les
modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen
sol·licitud raonada i degudament motivada per part de les persones signants de
qualsevol de les entitats del present conveni.
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del
conveni, de manera que en formin part integrant del mateix.
5. Adhesions al conveni
Amb posterioritat a la signatura del present conveni i amb caràcter previ a l’extinció
del seu objecte, es podran produir adhesions al conveni per part dels ajuntaments
que no n’hagin estat signataris inicials del mateix, prèvia aprovació mitjançant
acord del seu òrgan competent, i aprovació del compromís econòmic estipulat en el
pacte

per tal d’abonar al Consell Comarcal del Maresme l’import que els correspongui
d’acord amb la graella establerta al manifest segon del conveni.
6. Vigència del conveni
Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i s’entén la seva
vigència fins al final del certamen i com a màxim a 31 de desembre de 2018.
7. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquest
conveni
En aquest cas, s’ha de respectar el que estableix l’article 51.2c) de la Llei 40/2015,
d’u d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es
consideren incomplerts.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de
resolució i el conveni s’entén resolt.
8. Extinció del conveni
El
-

present conveni es pot extingir per les causes següents:
Per l’expiració de la vigència del conveni.
Per la realització del seu objecte.
Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts
signatàries i un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte sisè.
- Per acord de les parts signatàries.
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.

9. Interpretació del conveni
Totes les qüestions que pugin sorgir amb relació a la interpretació i execució
d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes
de mutu acord pel respectiu ajuntament signatari i pel Consell Comarcal del
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Maresme i, en
cas de litigi, aquest se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els reunits troben conforme el present document i el signen en duplicat exemplar,
en el lloc i la data que s’indica a l’encapçalament.
4.5.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES DE CANET DE MAR
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de febrer d’enguany, va
acordar incoar expedient per a la contractació del servei de prevenció i salvament
de les platges de Canet de Mar, fixant-se el pressupost base de licitació en
205.785,12 €, IVA exclòs, el qual puja l’import de 43.214,88 € per a tota la durada
inicial del contracte, es a dir, tres anys.
Atès que segons consta al certificat emès per la secretària de la corporació en data
10 d’abril d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les
proposicions següents:
1. Marsave Mallorca, SL
2. Aunar Group 2009, SL
Atès que en data 8 de maig de 2018, la Mesa de Contractació va efectuar l’anàlisi
de l’informe tècnic per a la contractació del servei de prevenció i salvament a les
platges de Canet de Mar, en els termes següents:
“ACTA ESTUDI INFORME TÈCNIC SOL·LICITAT PER LA MESA EN EL
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I
SALVAMENT A LES PLATGES DE CANET DE MAR
Lloc: Despatx annex a l’Alcaldia
Data: 8/05/2018
Horari: 12.00 h.
Hi assisteixen:
Misericòrdia Tenas Martínez, presidenta
Dolors Puig Gómez, cap del servei de llicències.
Roser Argemí Villaescusa, per delegació de l’interventor.
Bernat Costas Castilla, secretari.
Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de
Contractació.
Desenvolupament de la sessió
1. La presidenta informa als assistents que l’interventor municipal, Sr. Joan Méndez
Martínez, ha emès un informe núm. 49/2018, en data 7 de maig de 2018, en el que
proposa a la Mesa de Contractació la designació com a suplent seva, com a vocal a la
Mesa, a la senyora Roser Argemí Villaescusa, en relació al procediment de contractació
per al servei de prevenció i salvament de platges de Canet de Mar, exp. núm. 04/2018.
Seguidament la Mesa acorda per unanimitat designar com a suplent de l’interventor,
que actua com a vocal en la Mesa de Contractació, la Sra. Roser Argemí Villaescusa,
limitant-se les seves funcions a expressar la seva opinió sobres les qüestions relatives a
la qualificació documental que acompanya les proposicions, a la valoració de les ofertes
i a la proposició de l’adjudicatari del contracte a l’òrgan de contractació, sense que
comporti l’adopció de cap resolució.
2. L’objecte de la sessió és l’anàlisi de l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal
relatiu a la valoració de la documentació tècnica presentada en el sobre B pels licitadors
en el procediment obert per a la contractació del servei de prevenció i salvament a les
platges de Canet de Mar durant les temporades 2018-2020, convocat per acord de la
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Junta
de
Govern Local en sessió de data 28 de febrer de 2018, publicat en el DOUE núm. 2018/S
045-099823 de data 6 de març de 2018, en el BOE núm. 59 de data 8 de març de
2018, en el BOP de data 12 de març de 2018 i en el perfil de contractant de
l'Ajuntament de Canet de Mar en data 6 de març de 2018.
3. Constituïda la Mesa, la presidenta procedeix a llegir l’informe emès per l’enginyer
municipal en data 4 de maig de 2018, el contingut literal del qual és el següent:
“INFORME DE:
ASSUMPTE:

SERVEIS TÈCNICS
VALORACIÓ SOBRE B, SEGONS LES PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL
SERVEI DE PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES DE
CANET DE MAR, PER A LES TEMPORADES 2018-2020.

ANTECEDENTS
Vistes les ofertes presentades, única empresa que presenta documentació es:

MARSAVE MALLORCA, S.L.
En relació al contracte per al servei de prevenció i salvament a les platges de Canet de
Mar durant les temporades d’estiu 2018 i 2020, s’ha procedit a la valoració de la
documentació que figura en el sobre B presentat per les empreses segons el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques per a la contractació,
per procediment obert, de l’esmentat servei. En concret, s’han valorat tenint en compte
els criteris que depenen d’un judici de valor que estableix l’apartat C) de la clàusula
XIII, punt 1 del Plec.
C) PROJECTE DE GESTIÓ DE SERVEI (fins a 8)
C.1) Protocol d’actuació per a possibles emergències (màx. 4 punts)
En aquest apartat, segons el Plec de clàusules s’ha de puntuar la planificació del servei i
la seva forma de prestació, els dispositius per a la planificació operativa i les eventuals
millores ofertes que siguin acceptades, sense alterar el preu de licitació.
MARSAVE defineix detalladament com es porta a terme el servei, especificant la
metodologia general d’actuació en els protocols d’actuació: les pautes generals
d’actuació enfront una emergència, la preparació bàsica que tindran els socorristes, els
principis generals del salvament i socorrisme que s’aplicaran, l’organització del
salvament aquàtic, les funcions i responsabilitats del personal i organigrama del servei.
Així mateix, també es detalla la metodologia específica per Canet, com es realitzaria el
seguiment del servei i la formació del personal...
MARSAVE MALLORCA, S.L. 3,0 punts
C.2) Recursos Materials (màx. 4 punts)
En aquest apartat s’ha d’avaluar la millor ergonomia de la cadira amfíbia (2 punts) i un
Pla de manteniment de les infraestructures i vehicles (2 punts)
C.2.1) Característiques tècniques que comportin una millor ergonomia de la cadira
amfíbia (2 punts)
MARSAVE adjunta un catàleg de cadira amfíbia OCEANIC ATLANTIC, que es ergonòmica,
accessible i amb durabilitat, on el pes es de 25 kg que facilita la seva maniobrabilitat
amb una capacitat de carrega de 100kg suficient per traslladar un adult, encara que una
mica limitat per excepcions.
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MARSAVE MALLORCA, S.L. 1,4 punts
C.2.2) Pla de manteniment de les infraestructures i vehicles (2 punts)
MARSAVE presenta un pla de manteniment dels vehicles, de neteja i manteniment de
les platges seqüenciat per diari, setmanal, quinzenal i mensual i un programa de
manteniment dels materials, elements i tarimes de fusta, gelosies i pèrgoles,
passamans, sanitaris, aixetes, sanejament, col·lectors on es fan càrrec fins i tot de les
reparacions com fugues, taques i males olors i està especificat en el document del sobre
B aportat
MARSAVE MALLORCA, S.L. 1,6 punts
CONCLUSIÓ
En conclusió, la puntuació obtinguda per cada empresa dels criteris que depenen d’un
judici de valor és:
MARSAVE MALLORCA, S.L. 6 punts
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri.”

Atès que en data 8 de maig de 2018, la Mesa de Contractació va efectuar la
valoració de la documentació tècnica al sobre B i obertura del sobre C presentat en
el procediment obert, en els termes següents:
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LECTURA DE LA VALORACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ CONTINGUDA AL SOBRE B I OBERTURA DEL SOBRE C
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES DE CANET DE MAR

Lloc: Despatx annex a l’Alcaldia
Data: 8/05/2018
Horari: 12.30 h.
Hi assisteixen:
Misericòrdia Tenas Martínez, presidenta
Dolors Puig Gómez, cap del servei de llicències.
Roser Argemí Villaescusa, per delegació de l’interventor.
Bernat Costas Castilla, secretari.
Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de
Contractació.
Desenvolupament de la sessió
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada en el
sobre B pels licitadors, així com l'obertura del sobre C aportat en el procediment obert
per a la contractació de la prestació del servei de prevenció i salvament a les platges de
Canet de Mar, convocat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data en
sessió de data 28 de febrer de 2018, publicat en el DOUE núm. 2018/S 045-099823 de
data 6 de març de 2018, en el BOE núm. 59 de data 8 de març de 2018, en el BOP de
data 12 de març de 2018 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar
en data 6 de març de 2018.
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 10 d’abril de
2018, es va deduir que el licitador amb número de registre 1 del llibre de pliques,
Marsave Mallorca SL, havia aportat tota la documentació exigida pel PCAP, però el
licitador amb número de registre 2 del llibre de pliques, Aunar Group 2009 SL, només
havia presentat la declaració responsable de la clàusula X punt 5.2 del PCAP, en canvi
mancava tota la resta de documentació exigida i tampoc presentava el formulari
substitutiu en els termes previstos en la clàusula X punt 5.10 del PCAP.
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En conseqüència la Mesa de Contractació va acordar proposar a l’òrgan de contractació
l’exclusió de la plica presentada pel licitador Aunar Group 2009 SL.
3. La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 d’abril de 2018 va acordar excloure la
plica presentada pel licitador Aunar Group 2009 SL, en base a la proposta efectuada per
la Mesa de Contractació. Aquest acord es va notificar electrònicament a Aunar Group
2009, SL, la qual, segons consta acreditat a l’expedient, ha estat rebutjada pel sistema
eNotum en data 19 d’abril de 2018, doncs l’interessat hi va accedir en data 15 d’abril de
2018 però no l’ha acceptat, en conseqüència cal entendre efectuada la notificació.
4. La presidenta de la Mesa informa els assistents que la Mesa de Contractació en sessió
privada celebrada el dia d’avui, ha acordat assumir l’informe emès per l’enginyer
municipal en data 4 de maig de 2018, procedint a continuació a donar lectura de la
puntuació assolida per Marsave Mallorca, SL, en els criteris establerts a la clàusula
XIII.1.C del PCAP, “criteris que depenen d’un judici valor”, en els termes següents:
Protocol actuació
Marsave
Mallorca, SL

3

Ergonomia cadira
amfíbia
1,4

Pla manteniment
infrastructures i vehicles
1,6

TOTAL
6

5. Tot seguit la presidenta obre el sobre C presentat per Marsave Mallorca, SL, deixantse constància en acta, en els següents termes:
Oferta Econòmica: Fins a 31 punts
Preu (IVA exclòs)
298.000 €

Licitador
Marsave Mallorca, SL

Increment nombre socorristes aquàtics: Fins a 20 punts
Tota la temporada

Agost

SI

SI

Licitador
Marsave Mallorca, SL

Suport
bany
SI

Augment dotació d’infraestructures: Fins a 24 punts
Oferta Marsave Mallorca, SL:
Infraestructura
Caiac
Bicicleta equipada per al servei de
prevenció i salvament
Cadira amfíbia addicional
Quad per al servei de prevenció i
salvament
Quad per al servei de prevenció i
salvament elèctric
DEA addicional

Increment Unitats
1
2
1
2
1

Prolongació horari: Fins a 5 punts
Licitador

Fins a les 19 h (juliol i agost)
SI

Marsave Mallorca, SL

Registre d’incidències o lliurament d’informes: Fins a 2 punts
Licitador

Registre incidències

Lliurament informes
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SI

Marsave Mallorca, SL

SI

Mesures ambientals i formació: Fins a 3 punts
Licitador

Mesures ambientals

Formació usuaris

SI

13

Marsave Mallorca, SL

Característiques tècniques: Fins a 6 punts

Licitador

Vehicles i embarcacions
elèctrics

Marsave Mallorca, SL

1

Mòdul socors
Fusta
SI

Accessible
SI

Ecològic
SI

Formació socorristes: Fins a 1 punt
Licitador
Marsave Mallorca, SL

Formació socorristes
SI

6. Seguidament la Mesa de Contractació acorda per unanimitat convocar-se per la
valoració del sobre C, en sessió pública el proper dijous 10 de maig a les 12 h.
Essent les 12.40 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la
presidenta, el secretari de la Mesa i els vocals.”

Atès que en data 10 de maig de 2018, la Mesa de Contractació va efectuar la
valoració del sobre C presentat en el procediment obert, en els termes següents:
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE VALORACIÓ DEL SOBRE C
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES DE CANET DE MAR
Lloc: Despatx annex a l’Alcaldia
Data: 8/05/2018
Horari: 12,31 h.
Hi assisteixen:
Misericòrdia Tenas Martínez, presidenta
Dolors Puig Gómez, cap del servei de llicències.
Joan Méndez Martínez, interventor.
Bernat Costas Castilla, secretari.
Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de
Contractació.
Desenvolupament de la sessió
1. L’objecte de la sessió és la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica
conforme a la clàusula XIII.1.A i B “criteris avaluables de forma automàtica” del PCAP
que regeix la present contractació.
2. La Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna de l’oferta
presentada per Marsave Mallorca, SL tenint en compte els criteris de valoració previstos
a la clàusula XIII.1.A i B del PCAP, en els termes següents:
A) Oferta econòmica: fins a 31 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador
respecte els pressupost base de licitació indicat en el present plec d’acord amb el
següent criteri:
-

Puntuació màxima: 31 punts
0 punts si no es presenta baixa
Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:
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Puntuació = 31 .

[Lic] – [Oferta]
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS])

[Lic] : Preu unitari de licitació
[Baixa] : Oferta més baixa
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació)
[Oferta] : Oferta a valorar
Tot i que en el model de l’oferta econòmica prevista en el PCAP es preveu que aquesta
es proposi per cinc anys, tenint en compte que la durada del contracte prevista a la
clàusula IV del PCAP és de 3 anys, amb possibilitat de ser prorrogat de forma expressa
d’any en any fins a un màxim de 5 anys, es pren com a base per efectuar la valoració
d’aquest criteri, l’oferta econòmica presentada pel licitador per 3 anys.
LICITADOR
Marsave Mallorca, SL

B)

Oferta
178.800,00 €

Baixa
13,11%

Punts
31

Millores objectives en la prestació del servei, fins a un màxim de 44 punts.

B.1) Per increment del nombre de socorristes aquàtics que es destinin a la
prestació del servei, fins a un màxim de 15 punts.

-

S’atorgaran 10 punts per l’adscripció a la prestació del servei, durant tota la
temporada d’estiu, de 6 socorristes aquàtics.
S’atorgaran 5 punts per l’augment d’un socorrista aquàtic addicional durant el mes
d’agost a jornada completa.
S’atorgaran 5 punts per l’augment d’un socorrista aquàtic addicional que es proposi
destinar a tasques de suport al bany de persones amb mobilitat reduïda o alguna
discapacitat durant el mes de juliol a mitja jornada.
Licitador
Marsave Mallorca, SL

Temporada
10

Agost
5

Suport bany
5

TOTAL
20

B.2) Per l’augment de la dotació d’infraestructures, fins a 24 punts, segons el
següent quadre:
Infraestructura
Caiac
Bicicleta equipada per al servei de
prevenció i salvament
Cadira amfíbia addicional
Quad per al servei de prevenció i
salvament
Quad per al servei de prevenció i
salvament elèctric
DEA addicional
TOTAL

Unitats
Addicionals
2
4
3
12
0
3
24

B.3) Per prolongació de l’horari de prestació del servei, 5 punts.
Puntuació

Licitador
Marsave Mallorca, SL

5

B.4) Compromís de posar a disposició de l’Ajuntament un registre d’incidències
o lliurament d’informes , fins 2 punts.
-

S’atorgarà 1 punt per tenir un registre que cada 5 dies es lliurarà a l’Ajuntament o
se’n facilitarà l’accés. Aquest registre haurà d’estar actualitzat.
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S’ator
garà 1 punt per aportar informes sobre la prestació del servei cada 10 dies.
Licitador

Registre incidències

Lliurament informes

Total

1

1

2

Marsave Mallorca, SL

B.5) Mesures ambientals i formació, fins 3 punts
o

o

Mesures ambientals, es valorarà el següent:

No utilitzar paper en el servei utilitzant altres tecnologies com tabletes o
smartphones: 1 punt.
Exercicis de formació bàsica setmanal als usuaris: fins a 2 punts. Si es fa la
formació totes les setmanes del servei s’obté màxima puntuació, això és 2 punts.
En cas contrari la puntuació serà proporcional al nombre de sessions setmanals
realitzades.
Licitador

No utilització paper

Formació usuaris

Total

1

2

3

Marsave Mallorca, SL

B.6) Característiques tècniques, fins 6 punts
o
o

Característiques tècniques dels vehicles i embarcacions, fins a 3 punts si son
elèctrics o part proporcional del total dels vehicles.
Característiques tècniques i distribució del mòdul de socors, fins a 3 punts, material
de fusta 1 punt, ser accessible 1 punt i material ecològic, 1 punt.
Vehicles i
embarcacions
elèctrics

Licitador
Marsave Mallorca, SL

1,5

Mòdul socors

Fusta
1

Accessible
1

Ecològic
1

Total

4,5

B.7) Formació: En el cas que, com a mínim, 2 dels socorristes que es destinaran a la
prestació del servei tinguin la titulació de “rescat en aigües obertes” s’obtindran 1 punt.
Licitador
Marsave Mallorca, SL

Punts
1

Puntuació total sobre C
Licitador
Marsave Mallorca, SL

Punts
90,5

3. A la vista de tot l’anterior, i tenint en compte la puntuació obtinguda per Marsave
Mallorca, SL, en la valoració de tots i cadascun dels criteris establerts a la clàusula
XIII.1 del PCAP (puntuació sobre B + puntuació sobre C), el resultat final és el següent:
Licitador
Marsave Mallorca, SL

Punts
96,5

4. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per unanimitat
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a favor de la
mercantil Marsave Mallorca, SL, atès que ha estat el licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa i que s’ajusta al que es disposa al plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeixen el present
contracte.
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Essent
les
12,44 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la presidenta, el
secretari de la Mesa i els vocals de la Mesa.

Atès que segons es desprèn de l’anterior acta emesa per la Mesa de Contractació, la
mercantil Marsave Mallorca, SL, ha estat proposada per a l’adjudicació, atès que ha
estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 598/2018, de data 11 de maig, es va
requerir a l’empresa, Marsave Mallorca, SL, per tal que en el termini de 10 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, acredités la
constitució, a disposició de la Tresoreria municipal, d’una garantia definitiva, xifrada
en 8.940,00 €.
Atès que en data 15 de maig de 2018, l’empresa Marsave Mallorca, SL ha procedit
a dipositar a la Tresoreria municipal una garantia definitiva per import de 8.940 €,
mitjançant pòlissa d’assegurança de caució núm. 4.193.833, dins del termini
conferit a tal efecte.
Vista la conformitat de l’interventor municipal.
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa
l’article 151.3 del TRLCSP, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda
per unanimitat:
PRIMER.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de prevenció i
salvament a les platges de Canet de Mar 2018-2020, a l’empresa Marsave Mallorca,
SL amb CIF núm. B57256026, pel preu de 178.800,00 €, IVA exclòs, el qual puja
un import de 37.548,00 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades en l’oferta
presentada pel propi licitador, les quals s’accepten expressament en aquest acord.
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de
revisió.
La no execució de les millores proposades en la seva plica i que hagin estat
expressament acceptades per l’Ajuntament, comporta la comissió d’una infracció
greu per part de l’adjudicatària, la qual pot ser penalitzada segons el PCAP amb una
sanció del 3,01% fins el 6% del pressupost d’adjudicació del contracte.
SEGON.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura
electrònica legalment emesa i conformada pel tècnic competent, per mensualitats
vençudes durant els mesos en què es presti el servei. 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. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de
Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat
dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini de 30 dies
des de la prestació efectiva del servei. No obstant, en cas que la factura es presenti
amb posterioritat a la data de l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies
començarà a comptar des de l’entrada de la factura al registre de l’Ajuntament (art.
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222.4
TRLCSP). En cas de demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 216
TRLCSP.
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la
factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui
correspongui la tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de
l’entrega efectiva del subministrament.
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents extrems
previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada.
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Canet de Mar.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat
pública és la Intervenció municipal.
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal.
d) Cal indicar els següenst números de referència de la disposició de la
despesa (D núm. 220180004802 per l’any 2018 i 220189000006 pels
anys 2019 i 2020 ).
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que
permeti identificar l’objecte del contracte
De conformitat amb la disposició addicional 3a. de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de
març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable
de factures, les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans
administratius que participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el
directori DIR3 d’unitats administratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat
d’Administracions 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 L01080403 Ajuntament de Canet L01080403 Ajuntament de Canet de
de Mar
de Mar
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 del contracte és de tres anys, durant les temporades d’estiu,
per bé que podrà ser prorrogat d’any en any fins a un màxim, incloses les
pròrrogues de 5 anys, si alguna de les parts ho sol·licita i l’altra ho accepta de
forma expressa abans del seu venciment. La temporada d’estiu de l’any 2018
comprendrà des del 18 de juny al 16 de setembre, la del 2019 comprendrà des del
17 de juny al 15 de setembre i la dels 2020 comprendrà des del 15 de juny al 13 de
setembre. Durant tots els dies comprensius de la temporada d’estiu fixada en la
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clàusula IV del
PCAP, el servei haurà d’estar en ple funcionament, fins i tot pel que fa a les millores
proposades i acceptades per l’Ajuntament.
En cas que finalment s’acordés la pròrroga, el termini d’execució de cada any serà
el següent: l’any 2021 comprendrà des del 14 de juny al 19 de setembre i l’any
2022 des del 18 de juny al 16 de setembre
QUART.- L’horari de prestació del servei serà de 10 h a les 18 h a excepció de la
platja de Canet, zona de davant de l’estació de tren, en la que l’horari de prestació
serà de 10 h a 19 h, durant els mesos de juny i setembre. Durant els mesos de
juliol i agost l’horari de prestació del servei serà de 10 h a les 19 h a totes les
platges, de conformitat amb la millora proposada. Durant tot aquest horari el servei
haurà d’estar operatiu. Els horaris de vigilància es senyalitzaran de forma que sigui
visible per als usuaris de els platges.
CINQUÈ.- La prestació del servei es durà a terme de conformitat amb el que
disposa la clàusula XIX del PCAP i la proposta de l’adjudicatària pel que fa a les
millores ofertades.
SISÈ- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la clàusula
XX del PCAP.
SETÈ.- L’Ajuntament de Canet de Mar cedirà al contractista l’ús del material que tot
seguit es detalla, per tal que el destini a la prestació del servei:
a)
b)

1 torre d’observació (col·locada a la zona de davant l’estació de Renfe)
2 torres d’intervenció immediata

Aquest material serà custodiat pel contractista durant tot el termini d’execució del
contracte i s’ha de fer càrrec del seu emmagatzematge, i en finalitzar aquest, el
retornarà a l’Ajuntament en les mateixes condicions que li ha estat cedit.

El contractista es compromet a fer un ús correcte del material lliurat i es fa
responsable dels danys que s’hi produeixin per un ús indegut. Així mateix es
compromet a informar a l’Ajuntament, en el termini màxim de 24 hores, de tots els
desperfectes que es detectin en el material que se li hagi lliurat així com a
interposar, en el cas de robatori, la denúncia corresponent davant l’autoritat
competent.
Si el material municipal és malbaratat per l’adjudicatari del servei o no es torna en
bon estat, a l’efecte de la seva adscripció posterior, la temporada següent
l’Ajuntament tindrà dret a la indemnització pertinent que serà proporcional a la vida
útil de cada estri.
VUITÈ.- L’adjudicatària haurà de procurar que hi hagi un sistema de comunicació
de manera que aquesta sigui possible en tot moment entre les diferents torres de
vigilància, a més de disposar d’almenys un megàfon portàtil a cadascun dels llocs
de socors per informar als usuaris en cas d’emergència o avís important d’interès
global.
NOVÈ.- L’adjudicatària durà a terme, durant totes les setmanes del servei,
exercicis de formació bàsica als usuaris de la platja, de conformitat amb la millora
ofertada.
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DESÈ.- L’adjudicatària destinarà a la prestació del servei, a més a més de les
millores ofertades en la seva plica, el material previst a la clàusula XIX.9.2 del
PCAP.
ONZÈ.- L’adjudicatària destinarà a la prestació del servei un vehicle tipus furgoneta
o tot-terreny elèctric, de conformitat amb la millora ofertada, el qual haurà de
permetre l’evacuació d’una persona i que pugui circular pel tram de platja on no hi
ha passeig marítim.
A més a més de l’anterior vehicle, l’adjudicatària haurà de posar a disposició del
servei 2 bicicletes equipades per al servei de prevenció i salvament, i 2 quads de
conformitat amb la millora ofertada.
DOTZÈ.- L’adjudicatària destinarà a la prestació del servei una moto nàutica de
125 cv superior totalment equipada pel servei d’auxili amb imatge corporativa del
servei de salvament de Canet de Mar.
A més a més de l’anterior embarcació, de conformitat amb la millora ofertada per
l’adjudicatària, haurà de posar a disposició del servei un caiac.
TRETZÈ.- L’adjudicatària haurà de procurar que a cada platja hi hagi pals de
bandera i l’oportuna senyalització sobre l’estat de la mar. Com a mínim hi haurà 4
pals, a ubicar a la Platja Cavaió, al davant de l’estació de tren, al davant de l’antiga
caserna de la guàrdia civil i al davant del Club Vela.
CATORZÈ.- L’adjudicatària haurà de designar una persona com a cap o
responsable de coordinar el servei de salvament, amb descripció de les tasques i
funcions que en tal condició li pertoquen, i haurà d’actuar com a interlocutor
habitual amb l’Ajuntament amb l’objectiu de controlar la bona marxa dels serveis.
Aquesta persona ha d'estar a disposició de reunir-se amb els responsables
municipals, tècnics i/o regidors, sempre que aquests ho considerin necessari.
QUINZÈ.- El responsable del servei comunicarà diàriament a l’Ajuntament de
Canet de Mar, l’estat de la mar així com la bandera de les platges, per tal que es
pugui publicar a l’apartat de platges de la web municipal.

Qualsevol incidència o anomalia que es produeixi a la platja, s’haurà de comunicar
de forma immediata a l’Ajuntament de Canet de Mar.
En cas d’incidència greu relativa a la seguretat ciutadana (pèrdua d’infants i altres
persones, robatoris, existència de gossos a les platges, baralles...), s’haurà de
comunicar de forma immediata a la Policia Local.
SETZÈ.- L’adjudicatària lliurarà a l’Ajuntament un informe cada 10 dies
(assistències, rescats, evacuacions realitzades, etc. especificant patologies, sexes,
edat, hora i lloc) i cada 5 dies un registre d’incidències, segons les millores
ofertades.
DISSETÈ.- L’adjudicatària haurà d’aportar dues cadires amfíbies a la prestació del
servei, de conformitat amb la millora ofertada.
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DIVUITÈ.L’adjudicatària disposarà d’un DEA, al lloc de socors. A més a més, de conformitat
amb la millora ofertada, haurà de disposar d’un altre DEA que es col·locarà allà on
indiqui l’Ajuntament.
DINOVÈ.- L’adjudicatària s’haurà de fer càrrec de la neteja de totes les
infraestructures de vigilància destinades a la prestació del servei.
VINTÈ.- L’adjudicatària haurà de gestionar selectivament els residus generats
durant la realització del servei. És obligatori realitzar la recollida selectiva dels
residus urbans generats en l’activitat (paper, envasos, orgànica, vidre i rebuig) i
gestionar els residus sanitaris com a residus especials i gestionar-se a través d’un
gestor autoritzat.
VINT-I-UNÈ.- L’adjudicatària haurà de destinar a la prestació del servei 6
socorristes aquàtics, 1 patró d’embarcació i 1 coordinador el 100% de la jornada.
Durant el mes d’agost disposarà a més a més del personal descrit anteriorment,
d’un socorrista aquàtic a jornada completa i durant el mes de juliol d’un socorrista
aquàtic destinat a tasques de suport al bany de persones amb mobilitat reduïda o
alguna discapacitat a mitja jornada. Tot el personal haurà de tenir el títol de
socorrista i DEA, dos dels quals tindran la titulació de “rescat en aigües obertes”,
segons millora ofertada.
VINT-I-DOSÈ.- L’adjudicatària del contracte, com a mesura ambiental, no
utilitzarà el paper en la prestació del servei optant per altres tecnologies com
tabletes o smartphones.
VINT-I-TRESÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena
com a responsable del contracte l’enginyer/a municipal. Les seves funcions seran,
com, a mínim, les següents:
a) Inspeccionar el servei objecte del present contracte.
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació dels
servei.
c) Elevar a l’òrgan de contractació la iniciativa per a l’actuació de potestats
administratives o la presa d’altres mesures.
d) Proposar a l’òrgan de contractació les modificacions de contracte que consideri
necessàries.
e) Conformar les factures i albarans acreditatius del servei presentats per
l’empresa adjudicatària.
f) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec.
g) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de contractació i el
cap de la unitat administrativa responsable de l’execució del contracte.
h) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària.
i) Formalitzar l’acta de recepció del servei.
VINT-I-QUATRÈ.- L’adjudicatària resta obligat al compliment de la normativa i les
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat,
d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en
matèria mediambiental.
VINT-I-CINQUÈ.- L’adjudicatària contractarà una assegurança de responsabilitat
civil per danys a tercers d’una quantia mínima de 300.000 € anuals, responent de
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tota
indemnització civil de danys i perjudicis per accidents que ocasionin els operaris i els
instruments de treball utilitzats pels serveis, sense perjudici dels drets que els
assisteixin davant dels autors dels fets o les companyies d'assegurances dels riscs.
VINT-I-SISÈ.- L’adjudicatària haurà de participar en la difusió de material en
campanyes organitzades per l’Ajuntament durant la temporada dirigides als
ciutadans i visitants en matèria de mesures preventives i de seguretat a les platges
i/o qualsevol que es determini a aquests espais(mediambientals, primers auxilis,
etc.)
VINT-I-SETÈ.- L’adjudicatària no pot subcontractar el servei objecte del present
contracte.
VINT-I-VUITÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 954,42 €
corresponent a les despeses dels anuncis de licitació. Tanmateix, haurà de fer
efectiu els imports corresponents a les publicacions dels anuncis de formalització
del contracte, de conformitat amb el que disposa la clàusula XX.1.k) del PCAP.
VINT-I-NOVÈ.- Disposar la despesa de 72.116 € amb càrrec a la partida núm. 24
17220 22799 del vigent pressupost municipal per a l’any 2018 (Doc. D núm.
220180004802). L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici
econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu, en
concret:
-

Exercici 2019
Exercici 2020

72.116 €
72.116 €

TRENTÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors i que es
publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar.
TRENTA UNÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de
formalitzar el contracte.
TRENTA-DOSÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester a la Sra. alcaldessa
tant per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte
com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present
acord.

4.6.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL RECURS “ACTIVITATS CULTURALS DE
LES FESTES MAJORS”
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 22 de
febrer de 2018, va aprovar la concessió del fons de prestació “Activitats Culturals
de les Festes Majors”, que promou la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la
Diputació de Barcelona, en el marc de Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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El
recurs
econòmic “Activitats Culturals de les Festes Majors” està destinat a tots els
ajuntaments de la província de Barcelona amb una quantitat mínima de 1000€ més
l’import resultant de multiplicar 0,106189€ pel nombre d’habitants segons les
dades de població a 1/1/2017. La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de
Mar és de 2.532€. (Codi 18/Y/248661 i Operació Comptable: Número –
1803000339 Posició – 37).
Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució comprés
entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.
Atès que l’acceptació expressa de l’ajut és obligatòria i cal que l’ens destinatari la
presenti abans del 30 de juny de 2018.
De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia de Cultura i Hisenda,
s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- El recurs econòmic “Activitats Culturals de les Festes Majors” està
destinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelona amb una quantitat
mínima de 1000€ més l’import resultant de multiplicar 0,106189€ pel nombre
d’habitants segons les dades de població a 1/1/2017. La quantitat atorgada a
l’Ajuntament de Canet de Mar és de 2.532€. (Codi 18/Y/248661 i Operació
Comptable: Número – 1803000339 Posició – 37).
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin
relació amb el present acord.
TERCER.- Comunicar l’acceptació de l’ajut atorgat a la Direcció de Serveis de
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona i a la Intervenció i Tresoreria
Municipals.
4.7.- ACCEPTACIÓ DE LES ACTUACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PER A LA REALITZACIO D’ACCIONS FORMATIVES EN L’ÀMBIT DE
POLÍTIQUES DEL MERCAT DE TREBALL DINS EL “RECULL D’ACTIVITATS
PER ALS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ: PERSONES I EMPRESES 2018”
Atès que el Servei de Mercat de Treball (SMT) de la Diputació de Barcelona té la
missió de promoure l'eficiència i impulsar la innovació del sistema públic local
d'ocupació de la demarcació de Barcelona, tot afavorint-ne el dinamisme, la
sostenibilitat i l'adequació a l'estructura territorial del mercat de treball.
Atès que aquest servei ofereix suport tècnic i econòmic als ens locals per contribuir
a reduir les taxes d'atur als territoris i fomentar la contractació estable.

Atès que les actuacions i productes del Servei de Mercat de Treball volen potenciar
la qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema públic local d'ocupació a través de la
Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (SLO).
Atès que un dels productes mes rellevant que es porten a terme en aquest eix de
treball és el Recull d'activitats per als Serveis Locals d'Ocupació (SLO): Persones i
empreses. Producte que ofereix diverses activitats, en format taller o sessió, que
els ens locals poden incorporar a la seva oferta de serveis i contractar, d'acord amb
les condicions previstes en aquest recurs, per oferir-les als seus usuaris i usuàries,
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és a dir, a
persones demandants d'ocupació inscrites a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació
(XALOC) i a empresaris i empresàries, així com a responsables de recursos humans
de les empreses usuàries dels SLO.
Atès que per Decret d’Alcaldia número DE0224/2018 de data 20 de febrer de 2018,
es va aprovar la sol·licitud de les accions formatives en l’àmbit de polítiques de
Mercat de Treball.
Atès que l’esmentada proposta indicava que es distribuiria el pagament
corresponent a l’aportació municipal del 25% del cost sol·licitat amb càrrec a la
partida 30 24100 22606 del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per a
l’any 2018, prèvia presentació de factura.
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha notificat
a aquest Ajuntament, en data 17 de maig de 2018 la resolució de la convocatòria
d’acord amb la relació aprovada corresponent a aquest ajuntament, de conformitat
amb la proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i
Turisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc del
Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de
concertació i la convocatòria de l’any 2018:
Codi XGL
18/Y/250214
18/Y/250213

Actuació

Ajut atorgat

Teclejant, Word Bàsic
Fem comptes, Excel bàsic
TOTAL SUBVENCIÓ ATORGADA

600,00
750,00
1350,00€

SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2018.
TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari
per fer efectius els presents acords.
4.8.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL SUPERVISIÓ D’EQUIPS DE
SERVEIS SOCIALS BÀSICS ATORGAT EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE
GOVERNS LOCALS 2016-2019” DINS EL CATÀLEG DE SERVEIS 2018.
Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social – Àrea d’Atenció a
les persones.
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.
Atès que l’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i
materials del Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de tres
instruments principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i programes
complementaris, els últims dels quals són instruments específics elaborats
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especialment
per pal·liar els efectes econòmics derivats de situacions conjunturals i d’urgència. A
l’efecte de configurar el règim regulador dels instruments de cooperació local i de la
distribució dels recursos, el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” estableix els principis generals que guien i orienten l’exercici de les
competències en matèria de cooperació i assistència local de la Diputació de
Barcelona, a més de tots els aspectes relatius a la gestió dels instruments de
cooperació. Es tracta dels principis de transparència, bon govern, sostenibilitat,
eficàcia, eficiència, orientats, aquests dos darrers, assolir la simplificació
administrativa dels requisits i procediments a seguir per a l’atorgament dels ajuts.
Atès que en data 5 de febrer, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. DE0147/2018 es
va aprovar la sol.licitud de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran de l’Ajuntament de
Canet de Mar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” i dins el Catàleg de serveis 2018 la següent recurs:
Serveis
social

Actuació
Bàsics d’atenció

Recurs
Supervisió d’equips de Serveis socials
bàsics

Tipus de recurs
Material

Atès que en data 4 de maig de 2018 la vicepresidenta 4a i presidenta delegada de
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona ha dictat un decret (ref.
Registre 4097), pel qual s’aprova la proposta de la coordinadora de l’Àrea d’Atenció
a les persones, el text de la qual, en la part que ens interessa, és el següent:
1. “La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017 va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per
a la concessió de recursos.
2. Els ens locals relacionats a l’apartat primer de la part resolutiva han sol.licitat a la
Diputació la concessió d’un recurs material consistent en la realització de serveis i
activitats per a la realització de l’actuació “Supervisió d’equips de Serveis Socials
Bàsics”, consistent en perfeccionament del personal al servei de l’Administració.
3. Vist que l’actuació sol.licitada es pot emmarcar en el recurs inclòs en el Catàleg:

Recurs
Supervisió d’equips de
Serveis Socials Bàsics

Tipus de recurs
Recurs material

Classe de recurs
Realització de serveis i activitats

4. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, aquest recurs es concedeix
mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència.
5. Revisada la sol.licitud i un cop aplicats íntegrament i exclusivament els criteris de
valoració que consten en el Catàleg de serveis, resulta la següent valoració de la
sol.licitud, en virtut de la qual es considera que la sol.licitud s’ha d’estimar, en
haver assolit la puntuació mínima de 100 punts establerta, tal i com es recull en
l’informe d’instrucció elaborat a l’efecte.
[...]
Ajuntament de Canet de Mar
Supervisió d’equips de serveis socials
bàsics
Existència d’obligació legal/art. 45 de la Llei
12/2007 de serveis socials
TOTAL

Puntuació
100
100

[...]
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En
conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir el recurs material consistent en la realització de serveis i activitats
per a la realització de la següent actuació, en el marc del catàleg de serveis de l’any
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019:

Ens

NIF

Actuació

Núm. Registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació de
la Diputació
(EUR)

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Ajuntament
de Canet de
Mar

P0803900J

Supervisió als
serveis socials
bàsics

1840009437

18/Y/249879

585,00€

SEGON.- Establir que, atès que en la sol.licitud s’han definit l’abast i les condicions de
transferència del recurs per part de la Diputació, i la consessió es correspon
íntegrament amb la sol.licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens
destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes
corresponents per dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta la
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
TERCER.- [...]
QUART.- Aprovar la contractació d’un total màxim de 36 hores de supervisió als equips
socials bàsics dels ens locals relacionats a l’apartat primer de la part resolutiva, per un
import de quatre mil sis-cents vuitanta euros (4.680,00€) [...].
SETÈ.- Establir les següents condicions d’execució del treball de perfeccionament del
personal al servei dels ens locals relacionats a l’apartat primer de la part resolutiva per
part de l’adjudicatària del contracte:
[...]
a) Descripció dels treballs a realitzar:
Realitzar el nombre de sessions de supervisió acordat pels grups següents:
-18 hores de supervisió als equips bàsics d’atenció de serveis socials dels
Ajuntaments de Sant Pol de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Caldes d’Estrac i Canet de
Mar.
[...]
b) Durada i termini del contracte:
El termini per a la realització de l’encàrrec serà de l’1 de maig de 2018 fins el 31 de
març de 2019.
[...]
VUITÈ.- Notificar aquesta resolució en la part que afecta als interessats.”

En virtut de tot això, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència
d’aquesta junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per
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l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta
de la Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Acceptar el recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona en el
marc del Programa complementari per a la garantia del benestar social del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, així com el seu règim regulador, segons el
detall següent:

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Codi XGL

Aportació de
la Diputació
(EUR)

Ajuntament de Canet de
Mar

P0803900J

Supervisió als
serveis socials
bàsics

18/Y/249879

585,00€

4.9.- APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ D'UN
LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC AUXILIAR EN PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA,
ADSCRIT A L'ÀREA DE PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA, PEL SISTEMA DE
CONCURS DE MÈRIT I CAPACITAT, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR.
A la plantilla de personal laboral per a l’any 2018, hi ha una plaça de tècnica
auxiliar de Participació i Ciutadana, adscrit a l’Àrea de Participació Ciutadana i
Igualtat, i que està vacant i no ocupada efectivament.
Atès que entre el personal laboral de l'Ajuntament de Canet de Mar, hi ha empleats
públics que reuneixen els requisits necessaris per ocupar aquest lloc de treball, es
considera més adient cobrir-lo internament, entre el personal laboral fix amb
categoria d'administratiu (grup C1), els quals compten amb dotació pressupostària
per a tot l’any 2018.
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 8 de maig de 2018,
que consta a l’expedient
Vist l’informe emès pel secretari municipal, que consta a l’expedient
Atès que el salari mensual, previst pe aquest lloc de treball és de 1.686,60 €, la
qual cosa suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 644,67 € mensual.
Atès que l’adscripció està prevista per quan s’acabi el procés selectiu, per la qual
cosa, es preveu un període dins l’any 2018 de sis mesos, com a màxim; la qual
cosa suposa una despesa màxima dins l’any 2018 d’11.806,20 € en salaris i de
3.868,02 € en cotització social a càrrec de l’empresa.
Atès que la cobertura d’aquesta plaça es fa pel mitjançant un concurs intern
d’adscripció, es farà l’oportuna modificació de crèdit una vegada es resolgui el
concurs i se sàpiga a quina àrea de despesa pertany l’empleat públic que ocuparà
aquest lloc, de forma prèvia a l’adscripció de l’empleat/da seleccionat.

Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del
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Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de
Règim Intern, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar les bases per a la provisió del lloc de treball de tècnic auxiliar de
Participació i Ciutadania, adscrit a l'Àrea de Participació Ciutadana i Igualtat, pel
sistema de concurs de mèrits i capacitat entre el personal laboral fix de
l'Ajuntament, que consten com annex al present acord.
SEGON.- Preveure una despesa màxima, dins l’any 2018, per un import
d’11.806,20 €, en concepte de salari a percebre pel treballador i de 3.868,02 €, en
concepte de cotització social a càrrec de l’empresa, que es faran amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries corresponents de l’àrea de Participació Ciutadana i
Igualtat que es dotaran de forma prèvia a l’adscripció de l’empleat/da seleccionat.
TERCER.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits
necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista en aquest
acord.
QUART.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en
relació amb aquest acord.
4.10.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA
REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI –
LINIA DE SUPORT 1- EQUIPAMENTS CULTURALS i LÍNIA DE SUPORT 2 EQUIPAMENTS BIBLIOTECARIS.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26
d’octubre de 2017, ha aprovat el Programa complementari de reforma i millora
d’equipaments locals i el seu règim regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019.
Vist que la Línia de suport 1 i 2 de l’esmentat programa complementari està
destinada a la reforma i millora dels equipaments culturals i bibliotecaris, en el
marc de la qual es financen les obres i/o actuacions que prevegin la seguretat, el
confort i l’accessibilitat, així com l’eficiència i l’estalvi energètics.
Atès que mitjançant Decret 1489/2017 de 13 de desembre de 2017 de l’Alcaldia
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol•licitud d’ajuts per portar a terme
els següents projectes:
2018
Projecte

Cost

Aportació
Municipal

Priorització
municipal

L1. Equip. Culturals

Climatització i ventilació Masoveria

46.239,11

13.871,73

1

L2. Equip. Bibliotecaris

Instal·lació sistema RFID

48.600,00

14.580,00

3

2019
Línia

Projecte

L1. Equip. Culturals

Millores estructurals, de protecció
seguretat i accessibilitat del Centre
Parroquial (Sala Petita Odèon)

Cost
50.000

Aportació
Municipal
15.000
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2019
L2. Equip. Bibliotecaris

Adquisició de tecnologia audiovisual
i mobiliari per a la Biblioteca

25.067,71

7.520,21

4

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat amb data 12
d’abril de 2018 la resolució d’ajusts econòmics atorgats en el marc del Programa
complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019.
Atès que en data 19 d’abril de 2018 s’ha publicat al BOP l’anunci de la resolució de
concessió d’ajuts en el marc del programa complementari esmentat, en el qual
consta l’atorgament dels següents ajuts:
Any 2018
Línia

Projecte

L2. Equip. Bibliotecaris

Instal·lació sistema RFID

Cost

Aportació
Municipal

49.020,00

15.000,00

Cost

Aportació
Municipal

50.000,00

15.000,00

Atorgament
34.020,00€

Any 2019
Línia

Projecte

L1. Equip. Culturals

Millores estructurals, de
protecció seguretat i
accessibilitat del Centre
Parroquial (Sala Petita
Odèon)

Atorgament
35.000,00€

Atès que al pressupost municipal de l’any 2018 hi ha previst les següents partides
pressupostàries per al cofinançament d’aquestes actuacions:
31.33210.63200 Inversió Reposició – Edificis i altres construccions – BIB:
15.000,00 €
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta
de la Tinença d’Alcaldia de Cultura i Hisenda, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Acceptar els següents ajuts per a les anualitats corresponents:
Any
2018

2019

Línia

Projecte

Atorgament

L2. Equip. Bibliotecaris

Instal·lació sistema RFID

34.020,00

L1. Equip. Culturals

Millores estructurals, de protecció
seguretat i accessibilitat del Centre
Parroquial (Sala Petita Odèon)

35.000,00

CODI
18/X/250828

18/X/250660

SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò
establert en el règim de concertació i en la convocatòria 2018.

TERCER.- Notificar l’adopció d’aquests acords a Intervenció i Tresoreria.
QUART.- Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari
per fer efectius els presents acords.
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4.11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AL SR. xxx, PER A LA
REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
A LA RIERA GAVARRA, XX
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència
d’obres majors per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres a la Riera Gavarra, XX.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 20 d’abril d’enguany, el contingut
del qual és:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es
comprova que s’aporta escrit de compromís de que no es consolidarà ni substituirà en
cap cas la coberta plana que cobreix el volum que sobrepassa la profunditat màxima
edificable de 17,20 m. El projecte presentat acompleix els paràmetres urbanístics
d’aplicació, pel que s’informa favorablement a la llicència d’obres majors sol·licitada,
que restarà condicionada a:
1. Encastar el baixant pluvial a nivell de planta baixa evitant que ocupi espai de la
vorera
2. Mantenir el color blanc o terrós clar de la façana
Tanmateix, s’informa que no es constata que s’hagi realitzat les liquidacions
complementaries corresponents per poder realitzar el tràmit de la llicència.”

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 20 d’abril d’enguany, el contingut del
qual és:
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la documentació
presentades en dates 12/03/2018 RE1641 i 12/04/2018 RE1232 pel senyor xxx per tal
d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la reforma i ampliació de l’habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat a la Riera Gavarra, XX, de Canet de Mar, d’acord amb
el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Antonio Palomo Molina (amb visat
col·legial 2018000657, de 28/01/2018), s’emet el següent
INFORME
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres.
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions
ja existents.
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions
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públiques, va
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa l’objecte i les
condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb
l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS.
En data 20/04/2018 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte
presentat, si bé imposa un seguit de condicions que caldrà reflectir en l’acte
d’atorgament de la llicència.
TERCER.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra
major, d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat
a ingressar és la que resulta del càlcul següent:

Ampliació
Reforma

Preu per m2
Mínim: 333,96 €
2,51 €/m2

Superfície

Import

8,75 m2

21,96 €

2

22,45 m2

37,49 €
59,45 €
333,96 €

1,67 €/m

Total:
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat l’ingrés següent:

Data: 13/03/2018 (Autoliquidació) ............................................... 333,96 €
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els coeficients
correctors que s’hi detallen.
Si bé el pressupost presentat per l’interessat amb la sol·licitud de llicència puja
23.340,00 euros, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data
04/04/2018, el pressupost de referència (PR) puja un total de 63.104,80 euros, per la
qual cosa l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent:
Pressupost

Tipus

63.104,80 €

4%

Total
2.524,19 €

Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat l’ingrés següent en concepte d’ICIO:
Data: 13/03/2018 (Autoliquidació) ............................................... 933,60 €
No consta que s’hagi ingressat la diferència per completar la quota de l’impost,
1.590,59 euros.
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció,
són les que resulten dels càlculs següents:
Concepte

Tipus

Valors urbanístics en risc

2% pressupost

Total
1.262,10 €

Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat els dipòsits següents:
Data: 13/03/2018 ..................................................................... 466,80 €
No consta que s’hagi ingressat la diferència per completar la garantia, 795,30 euros.
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Concepte

Tipus

Residus de la construcció

11€/tona (mínim 150 €) 26 t

Total
286,00 €

Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat el dipòsit corresponent:
Data: 13/03/2018 ..................................................................... 275,00 €
Cal completar la garantia, 11,00 euros.
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que no
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres.
QUART.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia,
si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, de
data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en
l’acord de concessió es faci constar el següent:
“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 data 19 de juny de 2015”.
En virtut de tot això, el dia de la data de la signatura electrònica, s’informa
favorablement sobre la concessió de la llicència sol·licitada, previ ingrés i dipòsit dels
imports detallats al punt TERCER del present informe, amb els condicionants esmentats
a l’informe tècnic de data 20/04/2018.”

Consta a l’expedient que s’han dipositat els imports complementaris esmentats, en
data 4 i 14 de maig d’enguany.
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la
proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, l’article 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
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. xxx, per a la reforma i ampliació
d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Riera Gavarra, XX, d’acord al projecte
redactat per l’arquitecte Antonio Palomo Molina, sense perjudici de tercers i salvat
el dret de propietat. Amb les condicions següents:
1. Encastar el baixant pluvial a nivell de planta baixa evitant que ocupi espai de
la vorera
2. Mantenir el color blanc o terrós clar de la façana
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions per un import de dos mil cinc-cents vint-i-quatre euros amb dinou
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cèntims d’euro (2.524,19 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents
trenta-tres euros amb noranta-sís cèntims d’euro (333,96€).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels valors
urbanístics en risc per import de mil dos-cents seixanta-dos euros amb deu cèntims
d’euro (1.262,10€) i fiança de residus de construcció per import de dos-cents
vuitanta-sís euros (286,00€). Aquestes fiances es retornaran en el moment de
l’obtenció de la comunicació de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats
els residus en un gestor autoritzat.
QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi d’ocupar
la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu que sí ha
d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest
Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament,
d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents.
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant
tècniques de mostreig i auditoria.
4.12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AL SR. xxx, PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN GARATGE PRIVAT AL CARRER ABELL BAIX, XX
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència
d’obres majors per a la construcción d’un garatge privat al carrer Abell Baix, XX.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 3 de maig d’enguany, el contingut
del qual és:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es
comprova que es tracta de documentació complementaria a la sol·licitud de llicència
d’obres majors per a la construcció de volum auxiliar destinat a garatge i traster.
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC núm.
4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes subsidiàries
de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i té el seu
aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1 “carrers de cases alineades”, subzona
1b (6) “carrers històrics, Abell Baix”. Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de data 19 de maig de
2015, es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès a suspensió de llicències,
doncs les noves determinacions no comporten un canvi en el règim urbanístic. El POUM
qualifica l’edificació dins la subzona R1f corresponent a “residencial, zona de nucli antic,
subzona carrer Abell Baix”.
El projecte tècnic presentat acompleix amb la normativa urbanística d’aplicació
conseqüentment s’informa favorablement la sol·licitud presentada. Tant mateix,
s’hauran de tenir en compte les següents condicions:
Les aigües pluvials s’han de conduir de forma separativa, directament a carrer per
sota vorera que s’ha de protegir amb una platina metàl·lica per tal d’evitar el seu
trencament.
EN QUAN A L’ACCÉS DE VEHICLES
-

El gir d’obertura de la porta destinada a vehicles no envairà en el carrer .
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La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis Tècnics
municipals.
Per facilitar l’accés al garatge des del carrer i per sobre la vorera, aquesta
disposarà d’una vorada remuntable, segons les següents condicions tècniques
o
o

Model a col·locar en voreres d’amplada inferior a 1.40 m. : mides de la peça:
17x75x28 cm + peces especials d’entrega.
Model a col·locar en voreres d’amplada superior o igual a 1.40 metres: mides de la
peça: 35x50x25 cm. + peces especials d’entrega.

MODEL 1.

MODEL 2

EN QUAN A LA CONNEXIÓ A LA XARXA PÚBLICA DE CLAVAGUERAM
-

-

-

-

-

Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.
La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20
N/mm2 de planta, d’un gruix mínim de 18 cm perfectament remolinat. En cas de
ser de paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual s’estendrà
l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda
de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i
banda 7 cm més que la llosa de formigó.
El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una
compactació assimilable al 95% PM.
En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació del
trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. Caldrà
disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i preveure possibles talls
de carrer.
Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la calçada, es
farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit de vehicles.
L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment,
mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels Serveis Tècnics
municipals , de manera que tanquin totalment la zona de treball.
S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura
circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per a la
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reconstrucció
del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar
senyalització lluminosa per les hores nocturnes.
-

-

-

-

-

-

Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics.
Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran reparats a càrrec
del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord amb les seves
instruccions.
Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els carrers
afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les corresponents
senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels usuaris.
En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i als Servei
Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat,
telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a què donin el vist-i-plau "in
situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció
es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es podran
començar.
Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 12-6-1992) pel qual es
regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a instal·lar entre
xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els conductes
de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana.
Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal dipositar una
fiança.
El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis Tècnics
municipals.
El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i
sempre d’acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local.

Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 25.000,00 €. Per
contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és de:
SUP
(m2)
39,85
30,28

Mb
492
492

15,00

492

Ct
Edifici entre mitgeres
Edifici entre mitgeres
Enderrocs en zones de
casc antic

1,0
1,0

Garatges hab. unif.
Magatzem

0,3

Altures < 10m

Cu

Mr

Pr (€)

1,0
0,6

492,00
295,20

19.606,20
8.938,66

0,1

14,76
TOTAL

1.107,00
29.651,86

Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres
sol·licitada és el major dels esmentats, és a dir, el que resulta de l’aplicació dels mòduls
de l’ordenança de 29.651,86 €.”

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 7 de maig d’enguany, el contingut del
qual és:
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la documentació
presentades en data 27/03/2018 RE2020 pel senyor xxx per tal d’obtenir llicència
municipal d’obres majors per a la construcció d’una edificació auxiliar destinada a
garatge i traster, al carrer Abell Baix, XX (amb accés pel Torrent dels Lledoners), de
Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Joan
Cuevas Pareras (amb visat col·legial 2018001692, de 22/03/2018), s’emet el següent
INFORME
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual
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estan
subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel
planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació
o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres.
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions
ja existents.
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la normativa
aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1
ROAS.
En data 03/05/2018 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte
presentat, si bé posa de manifest una sèrie de condicionants a complir durant el
desenvolupament de l’obra i requereix l’aportació de fotografies de l’estat actual de
l’immoble objecte de l’actuació.
TERCER.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra
major, consta acreditada l’autoliquidació en data 27/03/2018, per import de 234,23
euros. No obstant, d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article
6.1, la quantitat a ingressar és la que resulta del càlcul següent:

Obra nova

Preu per m2
Mínim: 333,96 €
3,34 €/m2

Superfície

Import

70,13 m2
TOTAL

234,23 €
333,96 €

S’haurà d’efectuar, doncs, l’ingrés de l’import complementari per completar la taxa,
noranta-nou euros amb setanta-tres cèntims (99,73 €).
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els coeficients
correctors que s’hi detallen.
Consta acreditat a l’expedient que en data 27/03/2018 es va efectuar un ingrés per
aquest concepte per import de 1.000,00 euros, segons un pressupost presentat de
25.000,00 euros.
No obstant, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data
03/05/2018, el pressupost de referència (PR) puja un total de 29.651,86 euros, per la
qual cosa l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent:

Pressupost

Tipus

29.651,86 €

4%

Total
1.186,07 €

Cal, doncs, efectuar l’ingrés complementari, per import de cent vuitanta-sis euros amb
set cèntims (186,07 €).
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Pel que fa la
garantia per la correcta reposició dels béns municipals que poguessin resultar afectats
per les obres, és la que resulta del càlcul següent:
Concepte

Tipus

Valors urbanístics en risc

2% pressupost

Total
593,04 €

Consta acreditat que se n’ha efectuat el dipòsit si bé, a la vista de l’import de la fiança
dipositada en data 27/03/2018 per aquest concepte, cinc-cents euros (500,00 euros),
aquesta resulta insuficient per la qual cosa caldrà dipositar l’import complementari,
noranta-tres euros amb quatre cèntims (93,04 euros).
Pel que fa la fiança per garantir la correcta gestió dels residus generats, un cop
examinada la documentació presentada per l’interessat, es constata que hi ha una
discrepància entre les tones declarades a l’imprès normalitzat de sol·licitud de llicència,
4,44 tones, i les que es fan constar a l’estudi de gestió de residus que forma part del
projecte, 29 tones.
D’altra banda, a l’estudi esmentat el càlcul de la fiança tampoc és correcte per la qual
cosa cal requerir l’interessat per tal que aporti la documentació justificativa del pes total
dels residus, amb el càlcul de la fiança correcte tenint en compte que, d’acord amb el
que preveu l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció:
L’import de la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres,
per a tots els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus
previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que no
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres.
QUART.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia,
si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, de
data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en
l’acord de concessió es faci constar el següent:
“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 data 19 de juny de 2015”.
CONCLUSIÓ:
En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de la signatura electrònica
s’informa favorablement sobre la concessió de la llicència sol·licitada, amb els
condicionants esmentats a l’informe tècnic de data 03/05/2018, si bé abans de la
concessió de la llicència caldrà:
-

Efectuar l’ingrés dels imports complementaris en concepte d’ICIO i de la garantia
per la correcta reposició dels béns municipals
Aportar la documentació justificativa del pes total dels residus generats per l’obra.”

Així com l’informe de data 15 de maig d’enguany:
“Al darrer informe de qui subscriu, de data 07/05/2018, i en relació amb l’expedient de
referència, s’esmentaven unes mancances que calia esmenar de la manera següent:
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Efectu
ar l’ingrés dels imports complementaris en concepte d’ICIO i de la garantia per la
correcta reposició dels béns municipals:
Taxa .............................................................................. 99,73 €
ICIO ............................................................................ 186,07 €
Garantia béns municipals ................................................. 93,04 €
-

Aportar la documentació justificativa del pes total dels residus generats per l’obra.

En data 14/05/2018 RE3057, el sol·licitant ha acreditat l’ingrés de les quantitats
esmentades i ha presentat la documentació justificativa del pes total dels residus que
generarà l’obra, donant un resultat de 29,44 tones.
A la vista del que s’exposa, el càlcul de la fiança per respondre de la correcta gestió dels
residus és el següent:
29,44 tones ................................... 11€/t ........................ 323,84 €
Atès que la fiança dipositada per l’interessat per aquest concepte en data 27/03/2018
va ser de 488,40 euros, procedeix el retorn de la diferència, 164,56 euros.”

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la
proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, l’article 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
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. xxx, per a la construcció d’una edificació
auxiliar destinada a garatge i traster al carrer Abell Baix, XX, d’acord al projecte
redactat en data 22/03/2018, per l’arquitecte Joan Cuevas Pareras, sense perjudici
de tercers i salvat el dret de propietat. Amb les condicions següents:
-

Les aigües pluvials s’han de conduir de forma separativa, directament a
carrer per sota vorera que s’ha de protegir amb una platina metàl·lica per tal
d’evitar el seu trencament.
EN QUAN A L’ACCÉS DE VEHICLES

-

El gir d’obertura de la porta destinada a vehicles no envairà en el carrer .

-

La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis
Tècnics municipals.
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- Per
facilitar l’accés al garatge des del carrer i per sobre la vorera, aquesta
disposarà d’una vorada remuntable, segons les següents condicions
tècniques
o
o

Model a col·locar en voreres d’amplada inferior a 1.40 m. : mides de
la peça: 17x75x28 cm + peces especials d’entrega.
Model a col·locar en voreres d’amplada superior o igual a 1.40
metres: mides de la peça: 35x50x25 cm. + peces especials
d’entrega.

MODEL 1.

MODEL 2

EN QUAN A LA CONNEXIÓ A LA XARXA PÚBLICA DE CLAVAGUERAM
-

-

-

-

-

Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els
destruïts.
La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20
N/mm2 de planta, d’un gruix mínim de 18 cm perfectament remolinat. En cas
de ser de paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual
s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25
cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa
d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó.
El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi
una compactació assimilable al 95% PM.
En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i
preveure possibles talls de carrer.
Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la calçada,
es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit de
vehicles.
L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats

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

-

-

-

pels
Serveis
Tècnics municipals , de manera que tanquin totalment la zona de treball.
S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials
per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres
elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes.
Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer,
es realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics.
Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran reparats a
càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord
amb les seves instruccions.

-

-

-

-

Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les
corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels
usuaris.
En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i als
Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi
(electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a què donin
el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El
resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres,
sense la qual no es podran començar.
Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 12-6-1992) pel
qual es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a
instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren
pel subsòl.
Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana.
Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal dipositar
una fiança.
El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis
Tècnics municipals.
El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la
fiança i sempre d’acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local.

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions per un import de mil cent vuitanta-sis euros amb set cèntims d’euro
(1.186,07€) i per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents trenta-tres euros
amb noranta-sís cèntims d’euro (333,96€).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels valors
urbanístics en risc per import de cinc-cents noranta-tres euros amb quatre cèntims
d’euro (593,04€) i fiança de residus de construcció per import de tres-cents vint-itres euros amb vuitanta-quatre cèntims d’euro (323,84€). Aquestes fiances es
retornaran en el moment de l’obtenció de la comunicació de primera ocupació i
comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat.
QUART.- Retornar la diferència de cent-seixanta-quatre euros amb cinquanta-sis
cèntims d’euro, (164,56€) atès que la fiança dipositada per l’interessat per aquest
concepte en data 27/03/2018 va ser de quatre-cents vuitanta-vuit euros amb
quaranta cèntims d’euro.
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CINQUÈ.Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi d’ocupar la via
pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu que sí ha d’ocupar
la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament,
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb
el què disposen les ordenances fiscals vigents.
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant
tècniques de mostreig i auditoria.
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4.13.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. xxx, PER A LA
COL.LOCACIÓ DE PANOTS A LA VORERA DEL SEU HABITATGE SITUAT AL
C/JOAN OMS, XX.
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol.licita llicència
d’obres menors per a la col.locació de panots a la vorera del seu habitatge situat al
C/Joan Oms, XX.
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 2 de maig de 2018, el
contingut del qual és:
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la col.locació de panot
a la vorera que queda davant del número XX del carrer Joan Oms.
El pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de
l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres és de 984,00 €.
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, per
tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres menors amb les
següents condicions:
1. Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el mateix que
l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en qualsevol cas de 4 cm.
2. La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis Tècnics
municipals.
3. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de morter o
beurada.”

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 15 de maig de 2018, el contingut del qual
és:
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 02/05/2018, informe
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en data
03/04/2018 RE2113 pel senyor xxx, per a la col·locació de panot a la vorera del carrer
Joan Oms, XX, s’emet el següent
INFORME
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud de l’interessat. Si bé l’interessat va presentar en data 03/04/2018 RE2113
una comunicació prèvia d’obra de menor entitat, en data 19/04/2018 RS1200, se li
notifica l’escrit en virtut del qual se’l requereix per tal que completi la documentació
presentada i formalitzi la sol·licitud com a llicència d’obres menors i, en data
26/04/2018 RE2649, l’interessat dona compliment al requeriment.
La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, va
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 113 de
les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra,
amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada
normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS.
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Segon.que fa la taxa, consta acreditat a l’expedient que l’interessat n’ha efectuat l’ingrés:

Pel

Taxa -ingrés del 03/04/2018: .................................................. 28,71 €
Taxa -ingrés complementari del 26/04/2018 ........................... 139,50 €
TOTAL .............................................................................. 168,21 €
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els coeficients
correctors que s’hi detallen.
Segons consta a l’informe tècnic de data 09/04/2018, el pressupost de referència (PR)
que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un total de
984,00 euros, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte és el que resulta
del càlcul següent:
Pressupost

Tipus

984,00 €

4%

Total
39,36 €

Consta acreditat a l’expedient que l’interessat n’ha efectuat l’ingrés:
Ingrés del 03/04/2018: .......................................................... 18,40 €
Ingrés complementari del 26/04/2018 ...................................... 20,96 €
TOTAL ................................................................................ 39,36 €
Pel que fa les garanties a dipositar, són les que resulten dels càlculs següents:
Garantia reposició béns municipals (2% pressupost) .................. 19,68 €
Mínim 60,00 euros ................................................................ 60,00 €
Residus de la construcció ..................................................... 150,00 €
En data 03/04/2018 l’interessat ha efectuat els dipòsits corresponents.
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat
per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres.
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia,
si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, de
data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en
l’acord de concessió es faci constar el següent:
“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 data 19 de juny de 2015”.
CONCLUSIÓ:
En virtut de tot això, el dia de la signatura electrònica, s’informa favorablement sobre la
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a
l’informe tècnic de data 02/05/2018.”

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la
proposta per part dels Serveis Tècnics.
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CONSIDERANT
que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són
conformes a la normativa urbanística vigent.

VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de
Canet de Mar.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret
núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença
d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. xxx, per a la col.locació de panot
a la vorera del carrer Joan Oms, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de
propietat, amb les següents condicions:
1. Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el
mateix que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en
qualsevol cas de 4 cm.
2. La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis
Tècnics municipals.
3. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de
morter o beurada.”
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions per un import de trenta-nou euros amb trenta-sis cèntims d’euro
(39,36€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb
vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60€) i la fiança de residus de
construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€). Aquestes fiances es
retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver
dipositat els residus en un gestor autoritzat.
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que
disposen les ordenances fiscals vigents.
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant
tècniques de mostreig i auditoria.
4.14.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DELS
PLECS DE CLÀUSULES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
VESTUARI I COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL
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Atès que el
passat mes de desembre va finalitzar el contracte de subministrament de peces de
vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels
membres de la Policia Local de Canet de Mar.

Atès que és intenció d’aquest Ajuntament contractar novament aquest
subministrament en compliment del que disposa l’acord regulador de les condicions
de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar.
Vist l’informe emès en data 18 de maig de 2018 pel Sergent en cap acctal. de la
Policia Local en relació al plec de prescripcions tècniques particulars, que consta a
l’expedient.
Vist l’informe referent a la legislació aplicable i el procediment a seguir emès en
data 18 de maig de 2018 per la secretària acctal, que consta a l’expedient.
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada núm. 55/2018, emès en data 23 de
maig d’enguany, per l’interventor municipal, que consta a l’expedient.
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que
el seu valor estimat puja la quantitat de 92.276,29 €, IVA exclòs i per tant, no
supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la
quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi
els 4 anys, eventuals pròrrogues incloses, ni els anteriors imports. No obstant això,
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, es va delegar
aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i
concretament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes per
part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient
corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que haurà de ser
publicat en el perfil del contractant”.
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat per a la
contractació del subministrament de vestuari i complements d’uniformitat per a la
Policia Local i tenint en compte allò que es disposa a la la Llei 9/2017, de 8 de
noviembre, de contractes del sector públic (LCSP), pel Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Reial Decret
817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, en tot allò que no es trobi derogat, pel Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules
administratives generals, en tot allò que no contradigui la LCSP, aprovat per
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com per la resta de normativa legal aplicable i
pel document en què es formalitzi el contracte, de conformitat amb la proposta de
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament de
vestuari i complements d’uniformitat per a la Policia Local, amb un pressupost base
de licitació de 54.999,73 €, IVA inclòs, per a tota la durada inicial del contracte,
això és 2 anys.
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Aquest
pressupost es desglossa en lots de la manera següent:
•
•
•
•

Lot 1: Vestuari Operatiu: 36.650,90 €, IVA inclòs, per a tota la durada inicial
del contracte, això és 2 anys.
Lot 2: Claçat, guants, fundes i complements: 8.833,00 €, IVA inclòs, per a
tota la durada inicial del contracte, això és 2 anys.
Lot 3: Altre vestuari i complements d’uniformitat: 3.500,92 €, IVA inclòs,
per a tota la durada inicial del contracte, això és 2 anys.
Lot 4: Uniformitat de gala i gala modernista: 6.014,91 €, IVA inclòs, per a
tota la durada inicial del contracte, això és 2 anys.

El preu del present contracte es formula en els següents preus unitaris:
Preu
màx/uni
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 Vestuari operatiu
Pantalons operatius d’home
Pantalons operatius de dona
Pantaló interior tallavent operatiu d’hivern
Polo operatiu màniga curta
Polo operatiu màniga llarga
Samarreta tèrmica hivern
Jaqueta operativa sofshell
Anorac impermeable per pluja
Pantaló impermeable amb bandes reflectants
Gorra operativa
Granota operativa hivern

70
70
35
52
60
21
200
200
65
30
140

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2 Calçat, guants, fundes i complements
Sabates operatives tipus crispi o similar
Botes operatives de mitja canya tipus crispi o similar
Botes operatives de canya alta tipus crispi o similar
Cinturó interior velcro amb travetes de plàstic GK o similar
Cinturó exterior de cordura tipus GK o similar
Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK o similar
Funda d’arma antifurt de polímer tipus safariland, king Cobra o similar
Funda carregador pistola de lona tipus GK o similar
Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK o similar
Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK o similar
Funda de lona per a guants de làtex tipus llibre
Funda cinturó porta guants tipus GK o similar
Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar
Funda porta emissora pivotant tipus GK o similar
Guants d’intervenció policial antitall amb folre hivern
Guants de motorista amb proteccions
Cartera de pell amb escut personalitzat i TIP (material no metàl·lic)
Manilles lleugeres amb frontissa tipus ASP o similar
Manilles lleugeres amb cadena tipus ASP o similar
Manilles de lona d’un sol ús.
Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar
Grip tàctic antilliscant per a arma
Camal per arma sense funda tipus Safariland, King Cobra o similar

85
110
137
13
21
3
73
15
13
11
14
9
33
19
33
35
15
35
35
1
8
12
80

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21
48
48
21
48
48
25

€
€
€
€
€
€
€

Lot 3 Altre vestuari i complements d’uniformitat
1
2
3
4
5
6
7

Gorra
Gorra
Gorra
Gorra
Gorra
Gorra
Gorra

de plat d’estiu d’escala bàsica
de plat d’estiu d’escala intermèdia
de plat d’estiu d’escala executiva
de plat hivern escala bàsica
de plat hivern escala intermèdia
de plat hivern escala executiva
tipus banana
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Camisa hivern uniforme de mitja gala
Camisa estiu uniforme de mitja gala
Corbata blava uniforme mitja gala amb subjecció de clip
Mitjons d’estiu
Mitjons d’hivern
Xiulet de plàstic
Cordó xiulet
Casc de motorista tipus Nolan N43 E classic o similar
Tapaboques de gènere polar color blau marí
Lot de cinturó tipus Fenix TK11 o similar
Piles recarregables lot de cinturó tipus CR123A o similar
Números d’identificació d’agent en feltre

20

Escuts de pit

21
22
23
24
25

Escuts de gorra
Escuts de gorra brodat
Distintius de graduació de pit
Distintius de graduació d’espatlles tubulars
Armilla reflectant Policia Local

35 €
35 €
6€
3€
3€
3€
2€
160 €
6€
55 €
7€
1,8
€
3,5
€
4€
30 €
1€
2€
28 €

Lot 4 Uniformitat de Gala i Gala Modernista
1
2
3
4
5
6
7
8

Pantaló uniforme de gala home
Pantaló uniforme de gala dona
Camisa blanca uniforme gala
Jaqueta uniforme de gala.
Sabates pell per a uniforme de gala
Corbata negra uniforme gala amb subjecció de clip
Placa metàl·lica escut PL uniforme de gala amb Tip lacat
Guants blancs de gala

9
10
11
12
13
14
15

Agulla de corbata amb escut personalitzat del cos
Funda d’arma en pell amb tapa per a uniforme de gala.
Clip de cinturó per a funda d’arma de pell per a uniforme de gala
Pantaló uniforme Gala Modernista
Jaqueta uniforme de Gala Modernista.
Gorra uniforme de Gala Modernista
Altres complements uniforme de Gala Modernista.

38 €
38 €
20 €
170 €
40 €
6€
40 €
3,5
€
9€
45 €
5€
80 €
200 €
40 €
120 €

El volum màxim de facturació per al primer any de contracte serà de 24.793,32
euros, IVA exclòs, desglossat per lots de la manera següent:
•
•
•
•

Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4

................................... 17.890
..................................... 4.000
................................. 1.243,32
..................................... 1.660

€
€
€
€

El volum màxim de facturació per al segon any de contracte serà de 20.661,00
euros, IVA exclòs, desglossat per lots de la manera següent:
•
•
•
•

Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4

................................... 12.400
..................................... 3.300
..................................... 1.650
..................................... 3.311

€
€
€
€

L’import de l’IVA ascendeix la quantitat de 9.545,41 €.
SEGON.- Que es publiqui el corresponent anunci de licitació al perfil de contractant
segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.
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TERCER.Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars,
que haurà de regir l’esmentada contractació, els quals s’annexen al present acord.
QUART.- Autoritzar la despesa de 29.999,92 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 43 13000 22104 del pressupost municipal per a l’any 2018 (A
núm. 220180004824). L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici
econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu, en
concret:
-Exercici 2019

24.999,81 €

Atesa la seva plurinualitat, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors,
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
CINQUÈ.- Que es notifiqui el present acord a la Intervenció municipal als efectes
oportuns.
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa,
o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i
formalització de la present resolució.
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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 19.25 hores
de tot el que jo com a secretària accidental certifico.
Cristina Cabruja i Sagré

Blanca Arbell Brugarola

La secretària accidental

L’alcaldessa
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