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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 27 DE MARÇ  
DE 2014 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.34 hores 
Hora que acaba: 21.50 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Antoni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Manel Almellones Conesa 
Àngel López Solà 
Josep M. Masvidal Serra 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Coia Tenas Martínez 
Sílvia Tamayo Mata 
Jordi Planet Rovira 
Víctor Cerveto Hernández 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 30.01.14 i la 
de la sessió extraordinària de data 06.03.14 

2) Aprovació modificació de crèdit 06/2014 
3) Ratificació Decret de l’Alcaldia número 78/2014, de 21 de gener, relatiu a la 

pròrroga d’un contracte de rènting d’un vehicle de la Policia Local 
4) Resolució al recurs de reposició presentat per l’empresa SOREA contra 

l’acord pres pel Ple municipal en sessió ordinària de data 28.11.13 
5) Aprovació inicial PCAG de l’Ajuntament de Canet de Mar 
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6) Moció que presenta el grup municipal del PSC per garantir l’adequació dels 
serveis de biblioteques i sales d’estudis durant els períodes de major 
demanda d’aquests 

7) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El senyor alcalde obre la sessió del Ple municipal donant la benvinguda a tothom. 
Explica que abans de començar amb els diferents assumptes de l’ordre del dia, fan un 
minut de silenci en memòria del president Adolfo Suárez, gràcies al qual els 
ajuntaments han pogut anar evolucionant democràticament. Fet el minut de silenci, 
dóna pas al primer punt de l’ordre del dia.  
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 30.01.14 I LA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 
06.03.14 
 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant, s’aproven per unanimitat dels setze membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 

 
2.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDIT PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 06/2014 
 
Donat que en el vigent Pressupost municipal, exercici 2014, existeixen despeses que 
no poden demorar-se a l’exercici següent i la previsió pressupostària resulta insuficient 
per a poder-les atendre adequadament. 
 
De conformitat al que disposen  els articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’ha 
d’incoar el corresponent expedient de modificació número 06/2014, de transferència de 
crèdit, corresponent al pressupost de l’any 2014, que s’haurà de finançar mitjançant 
baixes o anul·lacions d’altres partides. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2014 aprovat inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament en sessió de data 30 de desembre de 2013 i tenint en compte allò que 
disposa l’article 179 I 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i vist l’informe de l’interventor 
municipal. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 19 de març de 2014, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT 
 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 06/2014, 
amb destinació a les despeses que hi consten, que es finançaran mitjançant transferència 
de crèdit, presentada per l’alcaldia la proposta de modificació, en compliment del que 
disposen els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 40, 41 i 42 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, s’emet el present informe:  
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
Els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposen: 
 
“Article 179. Transferències de crèdit: límits formals i competència.  
1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost el règim de 
transferències establint, en cada cas, l'òrgan competent per autoritzar-les.  
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció 
correspon al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de 
personal.  
3. Els organismes autònoms podran realitzar operacions de transferències de crèdit amb 
subjecció al que disposen els apartats anteriors.  
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, quan siguin 
aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i 
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 de la Llei. 
 
Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.  
1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents 
limitacions:  
a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.  
b. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.  
c. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat 
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.  
 
2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin als 
programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran d'aplicació quan es tracti de 
crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel 
Ple.” 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS 
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS  
 
2.1. La modificació de crèdit que es planteja, no afecta als crèdits ampliables ni als 
extraordinaris concedits durant l'exercici.  
 
2.2. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 
 
2.3. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
2.4. L’òrgan competent per a l’aprovació de la mateixa es el Ple de l’Ajuntament. 
 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
Segons disposen els articles 180.2 del RDL 02/2005, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 42.1 del Decret 500/1990, de 
20 d’abril, seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, reclamacions, 
publicitat i recursos contenciós - administratius dels Pressupostos els expedients de 
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es dir:  
 
3.1. Proposta amb Memòria Justificativa de l’Alcalde - President.  
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3.2. Informe de la Intervenció.  

 
3.3. Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament. 

 
3.4. Exposició al públic durant el termini de 15 dies hàbils, prèvia inserció en el Tauler 
d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província, amb la possibilitat de presentació de 
reclamacions durant l’esmentat període. 

 
3.5. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de un 
mes per a resoldre’ls, comptat a partir del dia següent a la finalització del de la publicació 
pública, i les reclamacions es considerant denegades en qualsevol cas, si no es 
resolguessin en el acord de l’aprovació definitiva.  

 
3.6. L’expedient de modificació de crèdit, definitivament aprovat, amb o sense les 
modificacions sobre l’acord de l’aprovació inicial o provisional, serà inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de BCN, i al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.  
   
3.7. De la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit definitivament 
aprovada es remetrà una còpia a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial 
del Ministeri d’Economia i d’Hisenda a Barcelona. La remissió es realitzarà simultàniament 
a la tramesa al Bolletí Oficial de la Província., a que es refereix l’apartat anterior.  

 
3.8.La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació indicada en 
l’apartat anterior, essent executiva dins del mateix exercici de la seva aprovació.  
   
3.9. Contra l’aprovació definitiva dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit 
podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis que 
estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció.  
 
CONCLUSIÓ 
 
La proposta de modificació de crèdit número 06/2014, es conforme a la legislació 
aplicable.“ 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per dotze vots a favor dels 
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, 
Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, 
Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau i Espàrrech, Sílvia Tamayo 
Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández i quatre abstencions dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas 
Martínez: 
 
PRIMER.-  Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdit número 06/2014, 
finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses: 
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Altes:

Partida Descripció Import

43 13000 22300 BUS HOSPITAL 3.300,00 €      
42 31300 20400 LLOGUER TRACTOR PLATJA 21.780,00 €   
21 15500 62400 MATERIAL TRANSPORT-BRIGADA 16.940,00 €   
11 92000 64000 GESTOR EXPEDIENTS 41.040,00 €   
11 92000 20200 LLOGUER LA CARBONELLA 3.887,56 €      
51 32100 48002 SUBVENCIO IES LLUIS DOMENEC I MUNTANER 1.330,50 €      
21 15500 63200 NAU BRIGADA (LAVABO) 3.000,00 €      
11 92000 62302 CENTRALETA 14.000,00 €   
11 92000 62301 CLIMATITZACIÓ SALA DE PLENS 5.800,00 €      
21 15000 21200 MANTENIMENT NAU BRIGADA 2.000,00 €      

Total Altes 113.078,06 € 

Baixes:

Partida Descripció Import

11 92000 62600 GESTOR RENOVACIÓ PARC ORDINADORS 10.000,00 €   
11 92000 21900 MANTENIMENT GENERAL 52.318,06 €   
21 15500 20400 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT 14.440,00 €   
11 92000 62300 SISTEMA SONORITZACIÓ SALA PLENS 7.000,00 €      
11 92000 21300 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINARIA 2.540,00 €      
21 15500 61900 ALTRES INVERSIONS EN INFRAEST. I BENS D'US GENERAL 26.780,00 €   

Total Baixes 113.078,06 €  
 
SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 06/2014 que s’aprova sigui 
exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en compliment del que 
disposen els articles 179.2 en relació amb l’article 169.1 del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’article 42.1 en relació amb l’article 20.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovar en ferm, es deurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Restant el Pressupost General vigent, any 2014, resumit per capítols com 
segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:  
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Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost
ingressos Inicial Exercici Augment Disminució Definitiu

1 Impostos directes 6.205.646,00 € 6.205.646,00 €
2 Impostos indirectes 20.000,00 € 20.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.742.108,00 € 2.742.108,00 €
4 Transferències corrents 3.267.507,00 € 80.887,60 € 3.348.394,60 €
5 Ingressos Patrimonials 101.700,00 € 101.700,00 €
6 Alienació Inversions Reals 0,00 € 0,00 €
7 Transferència Capital 199.290,00 € 199.290,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 €

Total Ingressos 12.536.251,00 € 80.887,60 € 0,00 € 0,00 € 12.617.138,60 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.961.140,00 € -13.941,00 € 4.947.199,00 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.444.603,14 € 49.477,90 € 30.967,56 € 69.298,06 € 4.455.750,54 €
3 Despeses f inanceres 386.084,00 € 386.084,00 €
4 Transferències corrents 336.126,86 € 42.311,39 € 1.330,50 € 379.768,75 €
6 Inversions Reals 760.633,00 € 3.039,31 € 80.780,00 € 43.780,00 € 800.672,31 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 1.647.664,00 € 1.647.664,00 €

Totals despeses 12.536.251,00 € 80.887,60 € 113.078,06 € 113.078,06 € 12.617.138,60 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

Modificació 6/2014

 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que en el transcurs de l’any van sorgint noves situacions i necessitats dins la dinàmica 
de la gestió municipal que requereixen la necessitat de recursos econòmics. Per 
poder-los dur a terme i per tal de mantenir l’equilibri pressupostari s’ha de fer una 
modificació de crèdit. En aquest cas, els aspectes més importants afecten el servei 
d’autobús a l’hospital de Calella, ja que el recorregut que fa s’amplia i, per tant, també 
s’amplia el conveni. Aquesta modificació també afecta un lloguer del tractor de la 
brigada, que correspon al canvi del servei de neteja de la platja, ja que en lloc de fer-la 
una empresa externa es farà amb personal propi. L’objectiu és trobar més efectivitat 
en aquest servei de neteja. Pel que fa a la modificació que fa referència al transport de 
la brigada, es tracta de la compra d’un camió grua que estava en rènting. Aquesta 
modificació també recull el gestor d’expedients, una eina que permetrà al ciutadà la 
tramitació no presencial a l’Ajuntament i la informatització dels processos interns, la 
qual cosa forma part dels objectius del govern municipal, pel que fa a la modernització 
de l’Ajuntament a través de l’Administració electrònica. Aquesta modificació també 
preveu la centraleta telefònica. Explica que el proveïdor actual ha descatalogat les 
actualitzacions del programari de la centraleta de l’Ajuntament i no n’ofereix el 
manteniment i davant de fer una inversió per modernitzar els equips analògics actuals, 
s’ha preferit la inversió en una nova tecnologia. Per últim, també s’hi ha inclòs la 
climatització de la Sala de Plens. La singularitat de la Sala de Plens i el fet de voler 
preservar al màxim la idiosincràsia d’aquesta Sala, ha fet que se superés la previsió 
del cost inicial.  
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, pregunta al 
senyor Gregori si explicarà quina és aquesta ampliació del servei d’autobús a l’hospital 
de Calella. Comenta que la compra del camió grua és una inversió i, per tant, queda 
clar que hi ha la possibilitat de comprar. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que per 
coherència amb el vot que van emetre per a l’aprovació dels pressupostos per aquest 
any, el vot en aquesta modificació serà d’abstenció. Explica que també volien fer unes 
quantes preguntes però la senyora Tamayo s’ha avançat. Insisteix en el fet de la 
compra del camió grua, ja que sí que es pot considerar com una inversió. 
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3.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 78/2004, DE 21 DE GENER, 
RELATIU A LA PRÒRROGA D’UN CONTRACTE DE RÈNTING D’UN VEHICLE DE 
LA POLICIA LOCAL 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 78/2014, de 21 de gener, que es transcriu a 
continuació: 
 

Decret núm. 78/2014, de 21 de gener, de l’Alcaldia 
 
Atès que en data 14 d’octubre de 2009, es va formalitzar un contracte amb 
l’empresa Caixarenting, SA, per al subministrament en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, d’un vehicle, marca Seat Altea Freetrack, 
a destinar a la Policia Local, pel preu cert i global de 58.186,08 €, dels quals 
8.025,67 € corresponen a l’IVA, i pel termini de 48 mesos. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 606/2011, de 28 de juny, es va 
resoldre donar-se per assabentat de la transmissió per part de Caixarenting, SA, 
de la branca d’activitat consistent en l’arrendament de vehicles a favor de l’entitat 
ARVAL Service Lease, SA, i en aquest sentit, del contracte formalitzat amb 
Caixarenting, SA, en data 14 d’octubre de 2009, per al subministrament, en la 
modalitat d’arrendament sense opció de compra, d’un vehicle marca Seat Altea 
Freetrack a destinar a la Policia Local. 
 
Atès que l’anterior rènting va finalitzar el passat 15.01.14, essent necessari 
tramitar un nou expedient de contractació per tal de formalitzar el rènting amb un 
altre vehicle. 
 
Atès que no ha estat possible disposar del nou vehicle per aquella data ja que 
encara no haurà conclòs el nou expedient de contractació, és necessari 
prorrogar el contracte de rènting del Seat Altea Freetrack per el temps 
estrictament indispensable. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 21 de gener de 2014, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

“Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el 
següent 
 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Fiscalització del Decret núm. 78/2014, de 21 de gener de prorroga per un termini de 
7 mesos del contracte formalitzat en data 14 d’octubre de 2009. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 14 d’octubre de 2009, es va formalitzar un contracte amb l’empresa 
Caixarenting, SA, per al subministrament en la modalitat d’arrendament sense opció 
de compra, d’un vehicle, marca Seat Altea Freetrack, a destinar a la Policia Local, 
pel preu cert i global de 58.186,08 €, dels quals 8.025,67 € corresponen a l’IVA, i pel 
termini de 48 mesos. 



S/iu 
 

8 
 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 606/2011, de 28 de juny, es va resoldre donar-
se per assabentat de la transmissió per part de Caixarenting, SA, de la branca 
d’activitat consistent en l’arrendament de vehicles a favor de l’entitat ARVAL Service 
Lease, SA, i en aquest sentit, del contracte formalitzat amb Caixarenting, SA, en 
data 14 d’octubre de 2009, per al subministrament, en la modalitat d’arrendament 
sense opció de compra, d’un vehicle marca Seat Altea Freetrack a destinar a la 
Policia Local. 
 
L’anterior rènting ha finalitzar el passat 15 de gener de 14, essent necessari tramitar 
un nou expedient de contractació per tal de formalitzar el rènting amb un altre 
vehicle. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Hisendes Locals. 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, estableix al seu article 174 el següent: 
 
“Article 174 Compromisos de despesa de caràcter plurianual 
 
1. L'autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual se subordinarà 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
2. Podran adquirir-se compromisos per despeses que s'hagin d'estendre a exercicis 
posteriors a aquell en què s'autoritzin, sempre que la seva execució s'iniciï en el 
propi exercici i que, a més , es trobin en algun dels casos següents: 
 

a) Inversions i transferències de capital. 
b) Els altres contractes i els de subministrament, de consultoria, d'assistència 

tècnica i científica, de prestació de serveis, d'execució d'obres de 
manteniment i d'arrendament d'equips no habituals de les entitats locals, 
sotmesos a les normes del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, que no puguin ser estipulats o resultin antieconòmics per un any. 

c) Arrendaments de béns immobles. 
d) Càrregues financeres dels deutes de l'entitat local i dels seus organismes 

autònoms. 
e) Transferències corrents que derivin de convenis subscrits per les 

corporacions locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de 
lucre. 

 
3. El nombre d'exercicis a què es poden aplicar les despeses esmentades als 
paràgrafs a), b) i e) de l'apartat anterior no serà superior a quatre. Així mateix , 
en els casos inclosos en els paràgrafs a) i e), la despesa que s'imputi a cadascun 
dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d'aplicar 
al crèdit corresponent de l'any en què l'operació es va comprometre els següents 
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percentatges: en l'exercici immediat següent, el 70 per cent, en el segon exercici, el 
60 per cent, i en el tercer i quart, el 50 per cent. 
 
4. Amb independència del que estableixen els apartats anteriors, per als programes 
i projectes d'inversió que taxativament s'especifiquin a les bases d'execució del 
pressupost, es poden adquirir compromisos de despeses que s'hagin d'estendre a 
exercicis futurs fins a l'import que per a cadascuna de les anualitats es determini. 
 
A aquests efectes , quan en els crèdits pressupostaris estiguin inclosos projectes de 
les característiques assenyalades anteriorment, els percentatges a què es refereix 
l'apartat 3 d'aquest article s'aplicaran sobre aquests crèdits una vegada deduïda 
l'anualitat corresponent a aquests projectes. 
 
5. En casos excepcionals el Ple de la corporació pot ampliar el nombre 
d'anualitats així com elevar els percentatges a què es refereix l'apartat 3 
d'aquest article. 
 
6. Els compromisos a què es refereix l'apartat 2 d'aquest article han de ser objecte 
d'adequada i independent comptabilització” 
 
En conseqüència, caldria prèviament a l’acord de prorroga del contracte l’acord 
excepcional del Ple de la corporació per ampliar el nombre d’anualitats prevista en 
l’apartat 3. 
 
Així mateix, l’article 23.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic, estableix: 
 
“El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves 
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d'aquestes i 
que la concurrència per a la seva adjudicació hagi estat realitzada tenint en compte 
la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.” 
L’article 67.2.e) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
estableix: 
 
2. Els plecs de clàusules administratives particulars seran redactats pel servei 
competent i han de contenir amb caràcter general per a tots els contractes les dades 
següents: 
 

e) Termini d'execució o de durada del contracte, amb determinació, si escau, de 
les pròrrogues de durada que seran acordades de forma expressa.” 

 
En conseqüència, per a poder procedir a la prorroga del contracte caldria que el plec 
de clàusules ho reflectís de manera expressa, aspecte que en el plec aprovat en la 
licitació del contracte no figura. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat, cal posar de manifest que el contracte signat en data 14 
d’octubre de 2009 no preveu la possibilitat de prorrogues, i que addicionalment a 
l’anterior caldria prèviament a l’acord de prorroga del contracte l’acord excepcional 
del Ple de la corporació per ampliar el nombre d’anualitats prevista a l’article 174.3.” 

 
Atès que per tal que la Policia Local pugui prestar els seus serveis en les 
degudes condicions i així poder garantir la seguretat als ciutadans de Canet de 
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Mar, que són més de 14.000, necessita disposar de dos vehicles de patrulla, 
doncs amb un de sol això no seria possible.  
 
Atès que per motius d’interès públic, com és el cas, fonamentats en la necessitat 
de prestar un servei bàsic, l’Administració pot prorrogar un contracte fins que 
existeixi un nou adjudicatari.  
 
Atès amb l’advertiment que fa el Reglament de contractes de les Administracions 
Públiques quan diu que les pròrrogues s’han d’acordar de forma expressa, el que 
vol és impedir les pròrrogues tàcites que, fins a l’entrada en vigor del TRLCAP, 
podien preveure’s en els plecs, i no que no es puguin acordar de forma expressa 
quan siguin necessàries per raons d’interès públic fins a una nova adjudicació.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Prorrogar per un termini de 7 mesos i pel preu cert i global de 
7.315,06 €, IVA exclòs, el contracte formalitzat en data 14 d’octubre de 2009 
amb l’empresa Caixarenting, SA, i transmès posteriorment a Arval Service 
Lease, SA, per al subministrament en la modalitat d’arrendament sense opció de 
compra, d’un vehicle Seat Altea Freetrack a destinar a la Policia Local. Així 
doncs, el present contracte finalitzarà el 15 d’agost de 2014. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa de la present pròrroga amb càrrec a la partida 
núm. 43 13000 20400 (RC núm. 236) del vigent pressupost ordinari per a l’any 
2014. 
 
TERCER.- En tractar-se d’una pròrroga, es seguirà regint per totes i cadascuna 
de les clàusules del contracte formalitzat en data 14 d’octubre de 2014, a 
excepció del que s’ha dit abans pel que fa al preu. 
 
QUART.- Que, de conformitat amb l’informe emès per l’interventor municipal, el 
present Decret sigui ratificat pel Ple de la Corporació en la propera sessió que 
celebri. 
 
CINQUÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 

 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, transcrit al cos d’aquest Decret, en el 
qual s’estableix que aquesta resolució ha de ser ratificada pel Ple de la corporació, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per dotze vots a favor dels regidors 
Jesús Marín i Hernàndez, Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert 
Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. 
Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau i Espàrrech, Sílvia Tamayo Mata, Jordi 
Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández i quatre vots en contra dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 78/2014, de 21 de gener, relatiu a la 
pròrroga d’un contracte de rènting d’un vehicle de la Policia Local. 
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El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, 
explica que cada vegada estan intentant fer les coses millor i estan intentant que tots 
aquells contractes que s’anaven renovant cada any, continuïn però dins la Llei, amb 
una sèrie de passos fins a arribar a aquest contracte. Explica que aquest rènting es 
prorroga fins al màxim, que és el mes d’agost, però intentaran fer abans la 
formalització del contracte definitiu. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
senyor Romero diu que es volen fer les coses de la millor manera, però ara els 
presenta la pròrroga d’un contracte que no s’hauria d’haver fet si s’hagués començat la 
licitació a principis d’any. Pregunta per què no es va fer la licitació a termini, la qual 
cosa hauria reportat per a l’Ajuntament unes condicions de rènting millors. També 
pregunta si s’ha fet un estudi per veure si realment surt a compte fer aquesta pròrroga 
o, pel contrari, hauria estat millor fer com abans, en el punt anterior, i haver comprat el 
vehicle. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que no 
estan d’acord amb aquest punt, la qual cosa no vol dir que no estiguin d’acord amb el 
cotxe, ja que consideren que és una eina imprescindible. Amb el que no estan d’acord 
és amb aquesta pròrroga. Està demostrat que el rènting és el sistema que surt menys 
a compte per adquirir un vehicle. Explica que ha fet un càlculs per veure si realment és 
així. Explica que ha sumat el valor del vehicle amb la transformació, el finançament 
convencional amb un barem mitjà, l’alt manteniment que se li ha de fer perquè és un 
vehicle d’alt ús i l’assegurança a tot risc, i el total, al cap de quatre anys, és de 42.928 
euros. En aquest moment, s’ha pagat per aquest vehicle 58.000 euros, per un vehicle 
que no és de l’Ajuntament. Aquests números que ha fet la senyora Tenas són sempre 
pensant que qui ha comprat el cotxe és un particular i s’ha de tenir present que 
l’Ajuntament pot accedir a uns descomptes bastant substanciosos per aquest tipus de 
vehicle. Si aquest vehicle s’hagués comprat quan caducava el rènting, l’Ajuntament 
hauria estat el propietari d’aquest cotxe, que sí que és cert que tindria molts 
quilòmetres, però encara s’hauria pogut aprofitar fins que hagués començat a tenir 
problemes importants i, d’aquesta manera, s’hauria pogut amortitzar. En canvi, 
l’Ajuntament ha pagat 58.000 euros i el cotxe no és de l’Ajuntament, o s’ha de tornar o 
s’ha de renovar el rènting. És evident que aquest rènting ja venia fet per l’antic govern, 
no els culpabilitza pas a ells, però el rènting es va acabar al mes de desembre i d’això 
sí que en tenen culpa, ja que l’empresa del rènting avisa quan s’acaba. S’ha decidit fer 
la pròrroga i això representa pagar 1000 euros al mes que amb els temps que corren 
són molts diners. A més a més, si el cotxe fos de propietat, es podria, fins i tot, fer una 
mica de reciclatge, cosa que es potencia molt en aquest poble, ja que es podria 
aprofitar la barra de llums. Per aquests motius no hi estan d’acord i es posen a 
disposició del govern amb els seus coneixements si fes falta un cop de mà per a 
l’adquisició del vehicle. 
 
El senyor Romero es dirigeix a la senyora Tamayo i li explica que aquest rènting no 
s’ha tramitat abans perquè hi ha un cert col·lapse al Departament de Secretaria perquè 
el grup municipal del PSC demana molta informació a aquest Departament i tot es 
retarda molt. Si haguessin pogut preveure aquest col·lapse ho haurien fet abans. 
Explica que la demanda de l’empresa de rènting va arribar a l’Ajuntament el 27 de 
desembre de l’any passat, quan caducava el dia 15 de gener d’aquest any. És evident 
que l’Ajuntament hauria hagut d’haver mirat abans quan caducava i hauria hagut de 
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començar els tràmits per al nou rènting. Explica que quan el senyor Romero va entrar 
fa tres anys al govern, el primer que va mirar va ser què sortia més a compte, si fer 
rèntings o fer compres del vehicles per a la Policia Local. Explica que aquests vehicles, 
al cap de dos o tres anys, com a màxim, ja donen molts problemes perquè passen per 
moltes mans i funcionen pràcticament 24 hores al dia. Per aquest motiu pateixen 
moltes incidències i això fa que no sigui factible que puguin continuar donant un servei 
amb la seguretat necessària. De tota manera, sí que va fer uns càlculs i va comprovar 
que, pel mateix preu, es podia adquirir un Mitsubishi en comptes d’un Seat. La senyora 
Tenas diu que 1000 euros al mes són molts diners, però s’ha de tenir en compte que 
els cotxes de la Policia tenen uns complements molt cars. Una altra raó per la qual no 
s’ha comprat aquest vehicle, és perquè no hi ha suficient capital en aquest exercici per 
fer aquesta inversió. Si haguessin tingut el capital, potser s’hauria plantejat fer aquesta 
compra. A més a més, un rènting garanteix que es tingui un vehicle en plenes 
condicions pràcticament el 100% del temps i encara que es tingui una assegurança a 
tot risc, no és el mateix. Ofereix a la senyora Tamayo i la senyora Tenas que vinguin 
un dia i els explicarà els números que han fet. 
 
La senyora Tamayo demana la paraula per al·lusions i comenta que el seu grup està 
fent la tasca d’oposició que els correspon i per això demanen la informació que 
necessiten a Secretaria o a l’Àrea que calgui. I la demanen perquè, si que és veritat 
que últimament s’ha avançat força, però aquesta setmana mateix han rebut la 
informació del mes de gener i s’han trobat en ocasions que els ha arribat la informació 
de dos o tres mesos junts i, com és evident, necessiten temps per poder-ho estudiar i 
entrar la documentació corresponent. També entenen, i per aquest motiu no han posat 
pressa, que si hi ha assumptes prioritaris, com en aquest cas estalviar diners al 
municipi, les seves peticions s’han d’esperar. Per tant, l’excusa que el seu grup 
municipal col·lapsa els serveis de l’Ajuntament no acaba de ser certa. Dit això, si en 
algun moment hi ha assumptes urgents, es comunica i es retarden les peticions del 
seu grup. El que ha passat en aquest assumpte és que hi ha hagut una manca de 
control, no diu de quina àrea, i que una licitació que s’havia de fer a finals de l’any 
passat, s’ha retardat. No és que sigui molt greu, però l’Administració ha de tenir els 
seus mecanismes perquè aquestes coses no passin. Pel que fa a l’explicació del 
senyor Romero que el manteniment és més rendible amb el rènting, hi poden estar 
d’acord o no, però sí que veuen que segons de quina àrea es tracti el criteri és 
diferent, ja que per a la brigada sí que és més rendible comprar el vehicle. Segurament 
té a veure amb els usos que se li donen als vehicles en qüestió, perquè si no és així, 
no entenen per què per a un vehicle és més avantatjós el rènting i per a un altre ho 
sigui la compra. 
 
La senyora Tenas també demana la paraula per al·lusions i explica que si no es pot fer 
una inversió perquè no hi ha prou diners, és evident que s’haurà de fer un rènting, però 
continua essent l’opció menys rendible. A més a més, cal llegir-se la lletra petita del 
contracte, on posa que no tot el que li passi al vehicle està cobert pel rènting. Ho 
comenta d’acord amb la seva experiència professional, ja que per exemple una avaria 
produïda per una mala praxis del conductor no està coberta. 
 
El senyor alcalde explica que tot el govern està d’acord amb què el rènting és la millor 
opció i també comenta que no és una excusa que les demandes d’informació del grup 
municipal del PSC col·lapsen Secretaria, ja que sí que és cert que en els darrers 
mesos, amb tot el dret i la llibertat, sigui dit de passada, han fet un volum de demandes 
probablement excessiu no sap si amb la voluntat o no de col·lapsar l’Administració. 
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Per acabar explica que, deixant de banda el volum de la demanda d’informació, la 
voluntat d’aquest govern sempre és la de respondre, més tard o més aviat, cosa que 
no passava en mandats anteriors i per aquest motiu no es col·lapsava l’Administració, 
ja que directament no es responien les demandes d’informació. 
 
La senyora Tamayo explica que aquest assumpte del traspàs d’informació ja l’han 
comentat diverses vegades el senyor alcalde i ella mateixa i ja van quedar d’acord que 
intentarien no entrar tantes preguntes de cop per no col·lapsar l’Administració, però 
també van agafar el compromís que la informació arribaria més a termini. Aquest cop 
ha estat així, dos mesos endarrerida, però ha arribat un mes i prou. A més a més, 
segurament no tota la informació ha de venir de la secretària, ja que des d’aquest 
Departament els poden adreçar als diferents serveis que tinguin la informació i tampoc 
cal que sigui per escrit, ja que els poden donar la informació de paraula. 
 
El senyor alcalde comenta que moltes vegades, quan hi ha la demanda d’informació, 
és més senzill una trucada a un regidor, el qual li pot donar la informació de paraula i 
al moment. D’aquesta manera no cal anar més enllà i no es col·lapsa l’Administració. 
 
4.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER SOREA, SA 
CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 28 DE NOVEMBRE DE 2013. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- La companyia mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
SA (en endavant SOREA), va presentar, en data 12 d’abril de 2013 (RE/2013/1677), 
davant d’aquest Ajuntament, escrit mitjançant el qual manifestava que el Consell 
Comarcal del Maresme  (CCM) havia aprovat unes noves tarifes de venda d’aigua en 
alta per a les poblacions del Maresme Nord (entre les quals hi ha Canet de Mar), que 
era necessari repercutir a les tarifes vigents del municipi a fi de mantenir l’equilibri 
econòmic de la concessió. 
 
En dit escrit consideraven que procedia la tramitació simplificada d’aquest procediment 
d’increment de les tarifes en baixa, en concret, manifestaven que: 
 

“(...) es fa necessari repercutir aquest increment en les tarifes vigents, d’acord 
amb el procediment establert al decret 328/1990, de 21 de desembre, que 
permet una tramitació simplificada, fins que es pugui redactar un expedient 
complet de revisió de tarifes.”  

 
II.- L’increment sol•licitat per SOREA aplicable a partir de l’aprovació de les noves 
tarifes de venda d’aigua en alta era del 15,83%, segons l’estudi econòmic elaborat per 
la pròpia concessionària, percentatge molt superior al 3,4% aprovat per la CPC, 
aplicable als procediments simplificats per l’any 2013, és pel que, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia núm. 551/2013, de 9 de maig, es va resoldre inadmetre a tràmit la sol•licitud 
d’aprovació d’un increment de tarifes mitjançant el procediment simplificat. 
 
L’anterior resolució va ser notificada a la concessionària SOREA i a la pròpia Comissió 
de Preus de Catalunya, en data 10 de maig de 2013, evitant d’aquesta manera que 
l’informe s’hagués pogut entendre favorable (art. 3 Decret 149/1988), essent la 
mateixa ratificada mitjançant l’acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió de 
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data 30 de maig de 2013, la qual va ser igualment notificada a SOREA i a la Comissió 
de Preus de Catalunya en data 20 de juny de 2006. 
 
III.- La concessionària SOREA va interposar, en data 7 de juny de 2013, recurs 
potestatiu de reposició contra el Decret d’Alcaldia  551/2013, de 9 de maig, així com un 
altre recurs de reposició, interposat en data 19 de juliol de 2013, contra l’acord del Ple 
del dia 30 de maig, que va ratificar l’esmentada inadmissió a tràmit. 
 
Mitjançant acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió del dia 25 de juliol de 
2013, es van desestimar ambdós recursos en unitat d’acte i que el mateix acord va ser 
notificat, de forma expressa a la concessionària en data 5 d’agost de 2013. 
 
IV.- No obstant l’anterior, en data 16 d’octubre de 2013 la Comissió de Preus de 
Catalunya comunicà a aquest Ajuntament que la concessionària Sorea havia sol·licitat, 
davant d’aquell òrgan, la mateixa modificació de tarifes del servei que havia estat 
inadmesa en seu municipal manifestat que la Corporació no havia resolt de forma 
expressa la seva sol·licitud. 
 
Tal i com consta a l’expedient l’anterior manifestació no s’ajusta a la realitat, doncs 
l’Ajuntament havia notificat, de forma expressa la resolució de la sol·licitud al 
concessionari, en dates en data 10 de maig de 2013 i 5 d’agost de 2013, així com 
també a la Comissió de Preus de Catalunya, en data 20 de juny de 2013, és pel que 
no procedia l’inici de l’expedient de modificació per part de la pròpia Comissió de 
Preus. 
 
V.- A la vista de l’anterior mitjançant Decret 1325/2013, de 25 de novembre, i acord 
Plenari de 28 de novembre de 2013, aquest Ajuntament es va oposar frontalment a 
l’inici de l’expedient A-147/2013 que va dur a terme la Comissió de Preus de Catalunya 
per no tenir cap sentit que aquest òrgan hagi donat tràmit a una sol·licitud després de 
que el propi Ajuntament interessat hagi adoptat, de forma expressa, el corresponent 
acord al respecte de la sol·licitud, dins el termini legalment establert i així s’hagi 
comunicat formalment a aquest òrgan. Per tant, tenint en compte que dita sol·licitud va 
ser inadmesa pel Ple de la Corporació, per haver-se formulat la mateixa sense donar-
se el requisit per a la tramitació simplificada, és pel que es va sol·licitar a la CPC que 
es deixés sense efecte la tramitació de l’esmentat expedient A-147/2013, sens 
perjudici que la concessionària pugués iniciar de nou el tràmit, presentant el 
corresponent estudi tècnic i econòmic, aquesta sigui prèviament informada per la 
Corporació, i finalment aprovada per la CPC, en el seu cas. 
 
VI.- Així mateix, en data 23 de desembre de 2013 fou notificada a aquesta Corporació 
l’acord de 19 de desembre de 2013 de la CPC següent: “Vista la sol·licitud de 
l’empresa “SOREA, SA”, de modificació de tarifes de subministrament d’aigua en baixa 
al municipi de Canet de Mar, la Comissió de Preus de Catalunya ha resolt denegar-la 
d’acord amb les conclusions de l’informe tècnic que s’adjunta com a motivació, de 
conformitat amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”. 
 
VI.- Davant l’acord Plenari de data 20 de novembre de 2013, la societat SOREA va 
interposar, en data 20 de gener de 2014 (RE/2014/331), recurs de reposició en el qual, 
sol·licità que s’anul·lés la resolució impugnada i que es declarés procedent la 
modificació de tarifes proposada per SOREA, i que subsidiàriament s’acordés 
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compensar econòmicament a SOREA pel desequilibri econòmic produït arran de 
l’increment de les tarifes de venda d’aigua en alta a partir del 4 d’octubre de 2013, a 
raó de 0,2139 €/m3 facturat.  
 
En el citat recurs de reposició s’al·lega, fonamentalment, el següent: 
 

- La inadmissió a tràmit de la sol·licitud de modificació de tarifes va ser 
acordada degut a un error de l’Ajuntament que va interpretar que el 
procediment a seguir era el contingut en el Decret 339/2001, per comptes 
de la tramitació sol·licitada per SOREA que fou a l’empara del procediment 
previst al Decret 328/1990. 

- És procedent de revisar les tarifes del servei abans que transcorri un any 
des de la seva entrada en vigor, en virtut de la Disposició Addicional 
Segona del Decret 149/1988, modificat pel Decret 328/1990. 

- S’han donat les circumstàncies sobrevingudes en el present cas que 
justificarien la revisió de tarifes abans que transcorri un any des de la seva 
entrada en vigor, tal i com reconeix la pròpia CPC. 

 
VII.- Així mateix, la concessionària va presentar recurs d’alçada contra l’acord de la 
CPC de data 19 de desembre, donant trasllat a aquest Ajuntament en data 4 de febrer 
de 2014, per a que pogués presentar les al·legacions i documentació que estimés 
necessàries en virtut de l’article 112.2 de la Llei 30/92, presentant l’Ajuntament escrit 
d’al·legacions en data 18 de febrer de 2014, del qual encara a dia d’avui, no consta 
que s’hagi donat resposta per part de la CPC. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- La sol·licitud de modificació de tarifes va ser correctament  inadmesa 
per aquest Ajuntament. 
 
En data 12 d’abril de 2013 (RE/2013/1677), SOREA va presentar davant d’aquest 
Ajuntament escrit pel qual manifestà que el Consell Comarcal del Maresme havia 
aprovat unes tarifes de venda d’aigua en alta per a les poblacions del Maresme Nord 
(entre les quals hi ha Canet de Mar), que era necessari repercutir a les tarifes vigents 
del municipi a fi de mantenir l’equilibri econòmic. 
 
A la vista d’aquest escrit, i dins el termini dels 30 dies que fixa el Decret 149/1988, es 
dictà el Decret d’Alcaldia núm. 551/2013, de 9 de maig, pel qual es va inadmetre a 
tràmit la sol·licitud d’informe favorable per autoritzar noves tarifes del servei per no 
donar-se, en el present cas, el requisit per a l’aplicació del procediment simplificat que 
havien sol·licitat per a la citada revisió, doncs l’increment proposat superava, amb 
escreix, el percentatge màxim d’actualització del 3,4% per l’exercici 2013, establert per 
l’Acord de la CPC de 8 de febrer de 2013 (DOGC núm. 6317). 
 
No fou l’Ajuntament qui va considerar que s’havia d’aplicar el procediment simplificat 
per comptes del procediment general establert al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sinó 
que fou la pròpia concessionària qui ho va demanar en la seva sol•licitud de 
modificació.  
 
Cal recordar que l’esmentada sol•licitud de modificació feia constar expressament que 
“... es fa necessari repercutir aquest increment en les tarifes vigents, d’acord amb el 
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procediment establert al decret 328/1990, de 21 de desembre, que permet una 
tramitació simplificada, fins que es pugui redactar un expedient complet de revisió de 
tarifes.”  
 
Al respecte és de cabdal importància assenyalar que l’estudi econòmic que la 
concessionària SOREA va aportar juntament amb la sol·licitud de revisió de tarifes 
responia a un model simplificat, no a un veritable estudi tècnic i econòmic de 
modificació de tarifes complet. Per aquesta raó, i perquè les coses són el que són, i no 
el que diuen que són, malgrat la concessionària ara al·legui que volia tramitar la seva 
sol·licitud a l’empara d’un determinat procediment, la realitat és que va presentar una 
sol·licitud que, a tots els efectes, havia de tenir la qualificació de “simplificada” i per 
tant, calia tramitar-la pel procediment simplificat. 
 
Dit l’anterior, arribats a aquest punt, es donen per reproduïts tots els arguments que es 
van utilitzar en el seu moment per a motivar la inadmissió a tràmit d’aquesta sol·licitud 
per procediment simplificat, i es ratifica en els anteriors acords de Ple i resolucions 
d’alcaldia adoptats en aquest sentit. 
 
Per tot el què s’ha exposat, cal entendre correctament inadmesa la sol·licitud 
formulada per la concessionària el dia 12 d’abril de 2013, tot i això, sens perjudici de 
que SOREA pugui iniciar de nou el tràmit, si és el cas. 
 
Segon.- Sobre la possibilitat de que les tarifes es puguin revisar abans de que 
transcorri un any des de la seva entrada en vigor quan concorrin circumstàncies 
sobrevingudes. 
 
En efecte, tal i com preveu la DA 2ª del Decret 149/1988, els preus autoritzats podran 
revisar-se abans d’haver transcorregut un any des de la seva entrada en vigor per 
circumstàncies sobrevingudes i a criteri de la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
Com ja va manifestar aquesta part, en el seu moment, en el present cas, tampoc 
existeixen circumstàncies sobrevingudes que justifiquin una revisió dels actuals preus, 
doncs la tramitació de les actuals tarifes, aprovades per la CPC en data 14 de març de 
2013, es va iniciar mitjançant acord del Ple municipal de 28 de desembre de 2012, 
havent-se atorgat a SOREA un període d’al•legacions que va transcórrer entre els dies 
4 de gener de 2013 i 16 de gener de 2013.  
 
Durant aquest termini SOREA va formular escrit d’al•legacions en el qual no va 
esmentar, en cap moment, l’existència de l’increment del preu de la compra d’aigua, 
que en aquella data ja era coneguda per la concessionària. Això és motiu suficient per 
entendre que no poden considerar-se ara aquells fets, nous fets sobrevinguts que no 
es van poder preveure a l’hora de determinar el cost de la compra de l’aigua en alta. 
 
Evidentment la observança d’aquestes circumstàncies sobrevingudes correspon a la 
CPC i aquest òrgan ja ha dit que, en similars ocasions, considera l’increment del preu 
de la compra d’aigua, un fet sobrevingut. Però això no significa que tot increment en la 
compra d’aigua es pugui repercutir, de forma automàtica, al servei en baixa doncs fer-
ho desvirtuaria el veritable caràcter “sobrevingut” o “imprevist” de la DA 2ª del Decret 
149/88. I és que, aquesta possibilitat ha de ser entesa com una circumstància que no 
podent ser prevista a l’hora de modificar les tarifes, posteriorment provoca un 
increment de la despesa del servei. Però cal insistir que, en el present cas, l’augment 
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del preu de compra d’aigua en cap cas era imprevisible, la mateixa concessionària 
SOREA estava tramitant davant el Consell Comarcal del Maresme aquest increment 
per tant era plena i absolutament coneixedora dels fets amb la qual cosa, lluny de 
considerar-se aquests fets com sobrevinguts, més aviat podria tractar-se d’una qüestió 
no posada de relleu en el seu moment amb mala fe, o en qualsevol cas, de forma 
voluntària o volguda. 
 
Per tot això, cal entendre que aquest fet no hauria de ser considerat en el present cas 
com un fet sobrevingut, no pel concepte de què es tracta (que en altres ocasions 
s’accepta per part de la CPC), sinó pel fet que la concessionària era plenament 
coneixedora de l’increment en el moment d’aprovar les tarifes i no ho va posar de 
manifest.  
 
Tercer.- Sobre la sol·licitud de compensació econòmica formulada per SOREA 
pel suposat desequilibri ocasionat per la inadmissió a tràmit de la seva 
sol·licitud de revisió de tarifes. 
 
Segons assenyala la normativa d’aplicació, l’Ajuntament haurà de restablir l'equilibri 
econòmic del contracte quan modifiqui per raons d'interès públic, les característiques 
del servei, i quan actuacions de l'Administració o de força major determinin de forma 
directa el trencament substancial de l'economia del contracte. Recull així la Llei amb 
caràcter general la necessitat de restablir l'equilibri econòmic en els supòsits en què 
l'Administració faci ús del denominat factum principis, entès com la conseqüència 
d'acords adoptats per l'Administració amb posterioritat al contracte com a causa de 
resolució, supòsit en el qual la l’Administració indemnitzarà al contractista els danys i 
perjudicis que se li hagin produït. 
 
Per descomptat que en el present cas no ens trobem en cap de les dues 
circumstàncies anteriors, sinó davant unes circumstàncies que, lluny de ser 
sobrevingudes, van ser totalment previsibles pel concessionari i que si no es van tenir 
en compte a l’hora de formular l’estudi econòmic per a modificar la tarifa no es poden, 
amb posterioritat, fer valer per a tramitar simplificadament una nova modificació. Per 
falta d'aquest requisit la STS de 3 de juliol de 1987 ( RJ 1987, 7141) rebutja la 
compensació econòmica sol·licitada pel concessionari en tractar-se de circumstàncies 
existents al temps de la cessió i conegudes pel cessionari, que la va acceptar sense 
formular cap tipus d’al·legació; i en la mateixa línia trobem la STS de 9 d'octubre de 
1987 ( RJ 1987, 8326). 
 
Per tot l’anterior no procediria subsidiàriament atendre la sol·licitud de compensació 
per desequilibri econòmic per no donar-se, en el present cas, els requisits exigits per la 
normativa i per tractar-se, en canvi, d’una circumstància coneguda anteriorment pel 
concessionari que no s’ha tingut en compte en el moment oportú, tot això, sens 
perjudici de la possibilitat en diverses ocasions reconeguda per aquest Ajuntament, de 
sol·licitar novament una modificació de les tarifes d’acord amb el procediment 
legalment establert a fi i efecte d’aplicar, en les mateixes, increments que s’hagin 
produït en el servei. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat del setze membres assistents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
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PRIMER.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat en data 20 de 
gener de 2014 per SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS, SA, contra l’acord plenari de data 28 de novembre de 2013, pels motius que 
consten en la part expositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades, a tots els efectes. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que aquest és un document més del contenciós entre l’Ajuntament i l’empresa 
concessionària del servei de subministrament d’aigua a Canet de Mar, pel preu que els 
canetencs paguen per al consum. Com és conegut, l’Ajuntament no va acceptar 
l’increment del preu amb més d’un 15% que la concessionària va proposar per a l’any 
2013. La denegació d’aquest increment va ser ratificada per la Comissió de Preus de 
Catalunya per l’acord de data 19 de desembre de 2013. Sorea decideix interposar 
recurs de reposició a la resolució i al·lega que la sol·licitud de modificació de tarifes va 
ser incorrectament inadmesa. L’Ajuntament entén que aquesta inadmissió és correcta, 
que no és un fet sobrevingut l’increment de tarifes en alta, tal i com exposa la 
concessionària i que no escau la compensació econòmica pel desequilibri 
suposadament ocasionat. Per tant, el que es proposa al Ple és la desestimació del 
recurs presentat per Sorea, en base als arguments que s’exposen a l’informe que 
conté aquest punt de l’ordre del dia. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que com 
tots els punts que s’han anat posant a consideració del Ple municipal sobre aquest 
assumpte, el seu grup hi votarà a favor. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el seu grup 
també donarà suport a aquest assumpte i a la feina que s’ha fet des de Secretaria i 
Intervenció, però comencen a tenir seriosos dubtes que el conveni amb Sorea s’hagi 
de continuar mantenint. Hi ha un contracte amb l’empresa per a molts anys però 
consideren que ja és hora d’arribar a un acord amb aquesta empresa per rescindir 
aquest contracte. No pot ser que cada tres mesos s’iniciï un contenciós amb l’empresa  
i col·lapsi l’Administració municipal. Per això, s’ha de buscar una alternativa. Potser 
s’hauria de dur el subministrament d’aigua a nivell comarcal i es podria fer una mena 
d’empresa mixta entre el Consell Comarcal i una empresa que hi estigui interessada. 
És complicat aconseguir una solució perquè hi ha un contracte a llarg termini, com ja 
ha dit, però no seria la primera vegada que es rescindeix un contracte si les dues parts 
arriben a un acord. 
 
El senyor Gregori explica que el govern està seguint la línia que es va marcar des d’un 
bon principi, perquè consideren que és la més adient. El que no és bo és canviar 
d’estratègies sovint, perquè no porta enlloc. Estan estudiant la possibilitat de crear una 
empresa mixta amb majoria de capital de l’Ajuntament. En aquest moment, la situació 
està bastant avançada i únicament queda un assumpte de composició de capital. Pel 
que fa a la rescissió del contracte, si es fa unilateralment es demanaran uns danys 
econòmics, per tant aquesta serà l’última via que utilitzaran, abans miraran d’acordar 
la solució de l’empresa mixta. 
 
El senyor Llovet explica que el seu grup està completament d’acord amb la creació 
d’aquesta empresa mixta. Explica que hi ha dues maneres de crear-la, l’Ajuntament 
amb una empresa de l’aigua, que pot ser Sorea o no; si no fos Sorea sí que hi hauria 
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el problema de la indemnització, però si fos Sorea, en el cas que el 51% del capital fos 
municipal, ja hi estarien d’acord. 
 
El senyor Gregori comenta que estan treballant en aquest sentit. 
 
El senyor alcalde explica que, precisament, el senyor Gregori està negociant amb 
l’empresa perquè una rescissió unilateral és molt complicat. 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS 
 
Atès que la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic va derogar el 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 
 
Atès que aquesta Llei va comportar l'aprovació per Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona de 20 de maig de 2008 dels projectes de Plecs de clàusules 
administratives generals de contractació de caràcter estàndard aplicables als: 
 

 Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i 
als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA).  

 Contractes d'obres i instal·lacions i als de concessió d'obra pública elaborats 
per la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP).  

 
Atès que també es van aprovar les memòries justificatives dels projectes de PCAG de 
caràcter estàndard SEA i COI-CCOP. 
 
Atès que el Ple municipal de data 26 de novembre de 2009 va aprovar el Plec de 
clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Canet de Mar, tot adoptant plecs 
estàndards de la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, va aprovar el text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, la qual cosa ha portat a la Diputació a 
elaborar l’adaptació necessària dels Plecs de Clàusules Administratives Generals 
referenciats més amunt. 
 
Atès que la Diputació també ha considerat oportú adaptar aquests Plecs a les opcions 
corporatives, com a conseqüència de l’experiència de gestió en el decurs dels darrers 
exercicis.  
 
Atès que els projectes de Plecs esmentats, juntament amb les memòries i la resta de 
l'expedient, es van trametre a la Comissió Jurídica Assessora a fi i efecte que emetés 
el seu dictamen, a l'empara del que disposen els arts. 9.1.b) i 10.3 de la L 5/2005, de 2 
de maig, reguladora de la dita Comissió. 
 
Atès que una vegada emès el dictamen 318/13, favorable en termes generals i amb 
una sèrie de suggeriments i apreciacions (3 d’octubre de 2013), s'han elaborat els 
Plecs definitius, tot incorporant bona part dels suggeriments formulats per la Comissió 
Jurídica Assessora i han estat aprovats, amb les respectives memòries justificatives, 
per Decret del president de la Diputació de Barcelona de 23 de gener de 2014, 
juntament amb l'aprovació de la realització d'una actuació d'assistència i cooperació 
local adreçada als municipis i altres entitats locals de la província de Barcelona, 
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consistent a posar a la seva disposició els referits Plecs i concretada en la seva 
publicació en el BOPB de 4 de febrer de 2014, per tal que puguin adoptar-los com a 
propis, bé íntegrament o bé introduint-hi alguna modificació, tot seguint el procediment 
legalment establert. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar considera necessari aprovar aquests plecs de 
clàusules administratives generals elaborats per la Diputació de Barcelona, per tal 
d’adaptar-los com a propis de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció, en data 17 de març 
d’enguany, el qual es transcriu a continuació: 
 

Informe núm. 2/2014, conjunt de secretaria i intervenció sobre el plec de clàusules 
administratives generals aplicables als contractes de serveis, de 
subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats 
 
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal, en compliment, del que disposa l’article 275.1.b) del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per D. Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril (TRLMC), emeten el següent: 
 
INFORME 
 
Primer.- El present informe té caràcter de preceptiu de conformitat amb el que disposa 
l’avantdit article 275.1.b) TRLMC i cal que s’emeti amb anterioritat a l’aprovació inicial i 
definitiva del plec de clàusules administratives generals (PCAG). 
 
Segon.- La competència per a la seva aprovació és plenària (articles 22.2.d. LRBRL i 
278.3 TRLMC) i no és delegable (article 22.4 LRBRL). 
 
Tercer.- El procediment a seguir en la seva tramitació és, segons disposa l’art. 278 
TRLMC, el mateix que per a l’aprovació de les ordenances locals, amb l’única diferència 
que en el present cas cal un informe previ de la Comissió Jurídica Assessora abans de la 
seva aprovació definitiva. Així doncs, el procediment a seguir serà el previst als articles 
49, 65.2 i 70.1 LRBRL, això és: 
 
a) aprovació inicial pel ple. 

 
b) informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies, per a la 

presentació de reclamacions i suggeriments. En el mateix termini es sol·licita el 
dictamen de la CJA. 

 
c) resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins de termini i 

aprovació definitiva pel ple. 
 
d) en el cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment, s’entendrà 

definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional. 
 
e) publicació íntegra del seu text al BOP i remissió d’una còpia a l’Administració de 

l’Estat i a l’Autonòmica per tal que en el termini de 15 dies puguin fer el requeriment 
al quals es refereix l’article 65.2 LRBRL. 
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Quart.- El PCAG ha de contenir les determinacions jurídiques, econòmiques i 
administratives típiques que s’han d’aplicar a tots els contractes d’objecte anàleg (article 
278.1 TRLMC) i s’ha de referir necessàriament als aspectes següents: 
 
a) l’execució del contracte i les incidències d’aquest. 
b) els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic. 
c) les modificacions del contracte, amb indicació dels supòsits i dels límits. 
d) Les causes de resolució del contracte. 
e) la conclusió del contracte, les recepcions, el termini de garantia i la liquidació. 

 
Cinquè.- Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) només poden 
modificar el PCAG si els primers es sotmeten a la mateixa tramitació que el segon. No 
obstant això no s’entén com a modificació la inclusió de noves clàusules per desplegar el 
PCAG. 
 
Sisè.- El PCAG que pretén aprovar l’Ajuntament de Canet de Mar és el PCAG estàndard 
aprovat mitjançant Decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona de data 13 de gener de 2014. Aquest 
plec ha estat informat per la CJA en el seu dictamen 318/13, de 3 d’octubre. En aquest 
cas s’unifica en un sol PCAG la regulació de tots els contractes típics, abandonant així el 
dualisme que havia presidit els PCAG’s de 1995, 2002 i 2009, entre els relatius a 
contractes d’obres (i concessió d’obra pública en el darrer) d’una banda, i els relatius a la 
resta de contractes típics, d’altra banda. Tanmateix, s’ha fet un buidatge de totes les 
clàusules que eren reproduccions de previsions del TRLCSP, el qual és una 
recomanació que havia estat efectuada per la Comissió Jurídica Assessora. Així en 
relació amb el PCAG SEA 2009 s’han suprimit 53 clàusules i en relació al PCAG 
COI/CCOP 2009 se n’han suprimit 85. A més a més, per tal de garantir una certa 
estabilització del text enfront de la volatilitat numeral de les bases jurídiques aplicables, 
s’han substituït totes les mencions de remissió a preceptes concrets de la Llei per la 
genèrica de “la normativa general de contractació”.  
 
Setè.-  La CJA, en el seu Dictamen 318/13, ha formulat 36 suggeriments i apreciacions 
sobre el clausulat del PCAG. D’aquests, la Diputació de Barcelona n’ha acollit 16 i no 
n’ha considerat 20. Recordi’s que el dictamen de l’Administració consultiva és preceptiu 
però no vinculant; en conseqüència l’Administració activa pot separar-se del criteri de la 
consultiva amb una única exigència: la motivació de l’acte, amb succinta referència de 
fets i fonaments de dret conforme prescriu l’article 54.1.c) LRJPAC. Respecte de la 
motivació necessària dels anteriors acords hom es remet als informes jurídics que 
consten a l’expedient de la Diputació de Barcelona. 
 
Vuitè.- Els qui subscriuen podrien millorar el text estàndard recollint algunes de les 
apreciacions de la CJA que no han estat finalment adoptades per la Diputació de 
Barcelona, o bé introduint altres innovacions al text. Aquesta pràctica, tanmateix, 
trencaria la naturalesa estàndard dels documents que es sotmeten a votació, naturalesa 
estàndard la importància de la qual no es pot desdenyar, puix que coadjuva a la creació 
d’un costum, uns usos de consuetud dels licitadors respecte dels quals la pràctica diària 
ens demostra que aquestes modificacions de detall es converteixen en autèntiques 
trampes per a ells que entorpeixen la necessària seguretat jurídica. El que es posa en 
coneixement del ple de l’Ajuntament als efectes de les oportunes reflexions. 
 
Novè.- Per altra banda i pel que fa a l’exigència d’emissió, amb caràcter previ, d’un 
informe de la CJA (art. 278.1 TRLMC), la mateixa CJA, en el seu dictamen 318/13 posa 
de manifest el següent:  
 

Cal recordar també que, d'acord amb l'article 278.1 del TRLMRLC, l'aprovació dels 
plecs requereix la intervenció prèvia, amb l'emissió d'un parer, de la Comissió 
Jurídica Assessora. Aquesta prescripció està avui recollida en l'article 114.3 del 
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TRLCSP, que amb caràcter bàsic, disposa: "Les comunitats autònomes i les 
entitats que integren l’Administració local poden aprovar plecs de clàusules 
administratives generals, d’acord amb les seves normes específiques, amb el 
dictamen previ del Consell d’Estat o l'òrgan consultiu equivalent de la comunitat 
autònoma respectiva, si en té.”  
 
Com ja sabem, el present Dictamen no se situa en aquest marc de tramitació, sinó 
que té per objecte analitzar uns models de plecs de clàusules que en si mateixos 
no tenen operativitat jurídica directa. No obstant això, aquesta operativitat es podrà 
obtenir si són adoptats per les corporacions corresponents, les quals podran, si ho 
consideren pertinent, introduir-hi alteracions. En aquest cas, si els canvis són 
substancials, serà procedent una nova consulta a aquest organisme consultiu. 

 
Donat que, com s’ha dit, el text que es sotmetrà a aprovació del Ple, és el del PCAG 
estàndard aprovat per la Diputació de Barcelona, sense que l’Ajuntament de Canet de 
Mar hi hagi introduït cap modificació més que meres rectificacions de sintaxi, de 
conformitat amb el Dictamen avantdit, no caldrà que es sotmeti novament a informe de la 
CJA. 
 
Conclusió 
 
En els termes del dictamen núm. 318/13 de la CJA i de l’informe de la Secretaria de la 
Diputació de Barcelona en relació a l’anterior dictamen, el PCAG de contractació 
aplicable als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de 
concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats de l’Ajuntament 
de Canet de Mar es troba correcte i s’informa favorablement. 
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a canet de mar, a 17 de març de 
2014. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat del 
setze membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de l’Ajuntament de Canet de Mar, adequats al Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, que es transcriuen a continuació: 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE 
CARÀCTER ESTÀNDARD APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE 
SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA 
PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS ELABORAT 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
TAULA: 

  
TÍTOL I.   DISPOSICIONS GENERALS. 
 

1 Objecte, tipologia de contractacions, determinacions del Plec, i procediment 
i jurisdicció aplicables.  

2 Àmbit d’aplicació del Plec.                                                              
3 Normativa general i supletorietat. 
4 Efectes de les modificacions legislatives. 
5 Exercici de les atribucions per contractar.                                             
6 Prerrogatives de l’Ajuntament de Canet de Mar.                                                        
7 Resolució presumpta, recurs especial i mesures provisionals.  
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TÍTOL II.   DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ. 
 

 Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 
  
8 Documentació preparatòria integrant de l’expedient.                                     
9 Plec de Clàusules Administratives Particulars 
10 Contractes menors. 
11 Garantia provisional.                                                                          
12 Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions més 

avantatjoses. 
13 Documentació a presentar a les licitacions. 
14 Terminis per a la presentació de proposicions. 
15 Mesa de contractació. 
16 Informació als licitadors. 
17 Obertura i examen de proposicions. 
18 Requeriment previ per a l’adjudicació. 
19 Garantia definitiva. 
20 Procediment aplicable als concursos de projectes.  
21 Racionalització tècnica de la contractació local.  
22 Formalització del contracte. 
  
 Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres 

i instal·lacions. 
  
23 Actuacions prèvies a l’aprovació de l’expedient  
24 Documentació preparatòria integrant de l’expedient  
25 Avantprojecte, bases tècniques i presentació del projecte per l’empresari  
26 Elaboració, supervisió i aprovació del projecte, i responsabilitat dels seus 

autors 
  

TÍTOL III.  DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE. 
 

 Capítol I. Règim d’execució del contracte i de les seves incidències. 
  
 Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 
  
27 Règim d’execució del contracte   
28 Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
29 Facultats d’inspecció i vigilància de l’Ajuntament de Canet de Mar i 

responsable del contracte  
30 Personal d’interlocució tècnica del contractista  
31 Resolució d’incidències tècniques  
32 Condicions especials d’execució del contracte  
33 Règim de penalitzacions per incompliment  
  
 Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres 

i instal·lacions. 
  
34 Principi de risc i ventura i força major 
35 Inici del termini d’execució  
36 Pla de Seguretat i Salut en el Treball  
37 Programa de Treball  
38 Avís previ i informació a l’autoritat laboral  
39 Subcontractació  
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40 Direcció facultativa de l’obra  
41 Delegació i personal d’obra del contractista  
42 Llibre d’Ordres i Assistències  
43 Llibre d’Incidències  
44 Llibre de Subcontractació  
  
 Capítol II. Drets i obligacions de les parts. 
  
 Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 
  
45 Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i 

mediambientals del contractista  
46 Informació sobre condicions de subrogació en contractes de treball  
47 Confidencialitat de la informació  
48 Propietat dels treballs realitzats per a l’Ajuntament de Canet de Mar i dels 

elements utilitzats en la realització  
49 Assistència a l’Ajuntament de Canet de Mar  
50 Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista  
  
 Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres 

i instal·lacions. 
  
51 Legalització de les instal·lacions  
52 Assaigs i anàlisis dels materials i unitats d’obra  
53 Transport i aplec dels materials d’obra  
54 Instal·lacions auxiliars i provisionals  
55 Senyalització de les obres  
56 Reposició de servituds omeses en el projecte  
57 Objectes trobats i materials procedents de les obres  
  
 Secció 3a. Determinacions específiques relatives a altres tipus de 

contractes. 
  
58 Programa de treball en els contractes de serveis  
59 Execució del contracte de subministrament  
  
 Capítol III. Modificacions del contracte. 
  
 Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 
  
60 Modificació del contracte  
61 Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execució  
  
 Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres 

i instal·lacions. 
  
62 Modificacions previstes  
63 Modificacions no previstes  
64 Expedient de modificació del projecte i del contracte  
65 Obres accessòries a les del projecte principal  
 Capítol IV. Règim econòmic del contracte. 
  
 Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 
  
66 Pressupost del contracte  
67 Revisió i adequació de preus  
68 Transmissió de drets de cobrament  
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69 Interès de demora  
  
 Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres 

i instal·lacions. 
  
70 Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades  
71 Certificacions i abonaments de les revisions de preus  
72 Acomptes per operacions preparatòries  
73 Abonament de partides alçades  
  
 Secció 3a. Determinacions específiques relatives a altres tipus de 

contractes. 
  
74 Règim econòmic i forma de pagament en el contracte de serveis  
75 Especialitats del preu en els contractes de subministrament  
  
 Capítol V. Resolució del contracte. 
  
 Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 
  
76 Causes i efectes generals de resolució del contracte  
  
 Secció 2a. Determinacions específiques relatives a diversos tipus 

contractuals. 
  
77 Causes i efectes específics de resolució del contracte d’obres  
78 Causes i efectes específics de resolució del contracte de serveis  
79 Causes i efectes específics de resolució del contracte de subministrament  
80 Causes i efectes específics de resolució del contracte de gestió de serveis 

públics  
81 Causes i efectes específics de resolució del contracte de concessió d’obra 

pública 
  
 Capítol VI. Conclusió del contracte, recepcions, termini de garantia i 

liquidació. 
  
 Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 
  
82 Extinció, recepció, termini de garantia i liquidació del contracte  
83 Devolució o cancel·lació de la garantia  
  
 Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres 

i instal·lacions. 
  
84 Recepció de l’obra  
85 Termini de garantia  
86 Certificació final  
87 Liquidació del contracte  
  
DAU Règim contractual de les entitats públiques empresarials i societats 

mercantils locals. 
DDU Derogació normativa. 
DFU Entrada en vigor. 
  

 
 



S/iu 
 

26 
 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

TÍTOL I 
 
DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Clàusula 1.- Objecte, tipologia de contractacions, determinacions del Plec, i 
procediment i jurisdicció aplicables.  
 
1.  Aquest Plec conté les determinacions jurídiques, econòmiques i administratives que 
s'han d’aplicar a les contractacions que l’Ajuntament de Canet de Mar  acordi establir 
d’entre les categories contractuals següents: 
 
a) de serveis; 
b) de subministraments; 
c) d’obres i instal·lacions; 
d) de concessió d’obra pública; 
e) de gestió de serveis públics, de col·laboració entre els sectors públic i privat, de caire 
administratiu especial, i dels privats. 
 
2.  En les disposicions referides a aquests tipus de contractacions es distingeix entre 
les generals (Títol I), les relatives a l’expedient de contractació (Títol II) i les relatives a 
l’execució del contracte (Títol III).  
 
3. Seran d’aplicació al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de 
la jurisdicció contenciosa administrativa i se sotmetrà als Tribunals del domicili de 
l’Ajuntament de Canet de Mar que siguin competents per conèixer de les qüestions que 
se suscitin, llevat dels efectes, el compliment i l’extinció dels contractes privats, que es 
sotmetran a la jurisdicció civil. 
 
Clàusula 2.- Àmbit d'aplicació del Plec.  
 
1. Aquest Plec General serà d'aplicació a les relacions contractuals establertes per 
l’Ajuntament de Canet de Mar i els seus organismes autònoms en l’àmbit material definit 
a la clàusula 1, sens perjudici del que estableix la Disposició addicional única en matèria 
de règim contractual de les entitats públiques empresarials i societats mercantils locals.  
 
2. Els consorcis participats per l’Ajuntament de Canet de Mar que no tinguin atribuïda 
estatutàriament la potestat reglamentària s’hi podran adherir. 
 
3. Les mencions fetes a l’Ajuntament de Canet de Mar o a l’Entitat s'entendran 
referides també als seus organismes autònoms i consorcis participats per aquest que s’hi 
hagin adherit. 
 
Clàusula 3.- Normativa general i supletorietat. 
 
1. Amb caràcter general, constitueixen normativa i prescripcions aplicables al 
procediment de formació i d’aprovació de l’expedient, la licitació, la negociació, 
l’adjudicació, la formalització i l’execució dels contractes administratius regits pel present 
Plec, a més de les disposicions d’aquest, les establertes en: 
 
a) els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars que 
s’estableixin per a cada expedient i la normativa sectorial específica a la qual aquests es 
remetin per raó de la matèria en cada cas; 
 
b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març, sobre 
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de 
subministrament i de serveis, així com la resta de la normativa comunitària aplicable; 
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c) el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), les normes reglamentàries 
en matèria de contractació i la resta de disposicions que les despleguin, modifiquin o 
afectin;   

 
d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i les 
disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, així com la normativa autonòmica de 
desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent; 

 
e) la normativa de contractació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret núm. 
179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i la resta de la regulació específica de 
la Generalitat de Catalunya; 
 
f) la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i llurs normatives 
concordants i de desplegament. 

 
g) els acords i les resolucions sobre el règim d’atribució de competències, les Bases 
d’execució del pressupost i les ordenances i els reglaments de l’Ajuntament de Canet de 
Mar; 
 
h) la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, les 
disposicions que la despleguin i la resta de la normativa general sobre seguretat i salut 
en el treball, la de protecció mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes, així com la resta de normativa aplicable. 
 
2. Amb relació als contractes d’obres i instal·lacions, els de concessió d’obra pública i 
en els de gestió de serveis públics que comprenguin execució d’obres, a més de la 
normativa expressada a l’apartat 1, també són aplicables les disposicions establertes a: 
 
a) la Llei autonòmica 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. 
 
b) el Títol I del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 
(ROAS), aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny. 
 
c) la Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de 
la construcció, i les disposicions que la despleguin. 
 
d) el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres en construcció, i el Reial decret 171/2004, de 30 
de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, així com la resta de la 
normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de protecció mediambiental i la 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la resta de normativa aplicable. 
 
e) sens perjudici de l'observança de la normativa general referida a les lletres anteriors, i en 
tot allò que no estigui específicament previst en el present Plec, serà supletòria la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, de l’edificació. 
 
3. Amb relació als contractes de gestió de serveis públics que no comprenguin 
execució d’obres, a més de la normativa expressada als apartats anteriors, també són 
aplicables les disposicions establertes als Títols V i VI del Reglament d’obres, activitats i 
serveis de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 
179/1995, de 13 de juny, així com la legislació local aplicable i la d’àmbit sectorial 
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corresponent, i les disposicions especials del respectiu servei en la mesura que no 
s’oposin a la normativa general.   
 
4. En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret 
administratiu, i, en darrer terme, les de Dret privat. 
 
Clàusula 4.- Efectes de les modificacions legislatives.  
 
Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen aspectes de la legislació bàsica de l'Estat 
i/o l'autonòmica d'aplicació als ens locals catalans i de les normes reglamentàries que 
respectivament les despleguin, s'entendran automàticament modificades en el moment 
en què es produeixi la seva revisió. 
 
Clàusula 5.- Exercici de les atribucions per contractar. 
 
1.  Les atribucions per a la contractació i la seva execució seran exercides pels òrgans 
corporatius de conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la potestat 
d’autoorganització de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
2.  Les adaptacions en matèria pressupostària es palesaran per mitjà de les Bases 
d'execució del pressupost de cada exercici, sempre, emperò, d'acord amb el que 
estableix aquest Plec i la resta de disposicions de caràcter general. 
 
Clàusula 6.- Prerrogatives de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
1. Corresponen a l'òrgan de contractació les prerrogatives de direcció, interpretació, 
modificació, suspensió i resolució del contracte en la forma i les condicions que preveu la 
legislació aplicable.  
 
2. Els actes que els òrgans competents de l’Ajuntament de Canet de Mar adoptin 
respecte a la interpretació dels termes del contracte, així com a la de les clàusules del 
present Plec i de les dels Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions 
Tècniques Particulars que el regulin, seran immediatament executius, sens perjudici dels 
recursos que escaiguin.  
 
Clàusula 7.- Resolució presumpta, recurs especial i mesures provisionals. 
 
1.  Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats, 
que no siguin objecte de consideració específica en aquest clausulat i a la normativa 
aplicable, s'entendran desestimades si transcorreguts tres mesos des de la seva 
presentació no hagués recaigut resolució expressa. 
 
2.  L'assenyalament de terminis que consta a les clàusules als efectes de determinar 
que una petició, a manca de resolució expressa, s'entengui estimada o desestimada, 
s'efectua sens perjudici de la possible ampliació dels dits terminis en virtut de la pròrroga 
que es pugui decretar o acordar, que haurà de ser notificada als interessats. En aquest 
darrer supòsit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre estimació o 
desestimació de les sol·licituds inherents a l'absència de resolució expressa quedaran 
referits a la data en què expiri l'ampliació disposada. 
 
3. Les previsions dels dos apartats anteriors s’entenen sens perjudici de la possibilitat 
d’interposició del recurs especial en matèria de contractació previ al recurs contenciós 
administratiu, o de la sol·licitud d’adopció de mesures provisionals, segons el règim i amb 
els efectes que s’estableixen a la normativa general de contractació. 
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TÍTOL II 
 
DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. 
 
Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 
 
Clàusula 8.- Documentació preparatòria integrant de l’expedient. 
 
1. Els expedients de contractació han de contenir: 
 
a) Els Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives Particulars que 
han de regir el contracte, l’exigència dels quals serà substituïda per la d’un document 
descriptiu de les necessitats i els requisits de la contractació en cas que el procediment 
d’adjudicació escollit sigui el de diàleg competitiu.  
 
b) El certificat o document que acrediti l'existència de crèdit pressupostari i la 
fiscalització de la Intervenció en els termes previstos a les Bases d’execució. 
 
c) La justificació de la necessitat del contracte i la idoneïtat de l’objecte, les 
característiques i l’import calculat de la contractació, del procediment escollit, dels criteris 
d’adjudicació o dels aspectes de negociació escollits, i de la resta d’aspectes que 
requereixi la normativa general vigent. 
 
2. La resolució d’aprovació de l'expedient de contractació comprendrà la de la despesa 
corresponent i la dels Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives 
Particulars o bé del document descriptiu substitutori quan escaigui segons l’establert a 
l’efecte. 
 
Clàusula 9.- Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
Els plecs de clàusules administratives particulars (en endavant, Clàusules Particulars) 
podran incloure noves clàusules per desplegar el Plec de Clàusules Administratives 
Generals, sempre que no el contradiguin, així com aquelles que autoritzin les 
disposicions generals.       
   
Clàusula 10.- Contractes menors. 
 
1.  De conformitat amb la normativa general de contractació, els contractes menors, 
podent tenir aquesta consideració els contractes d’obres, de serveis, de 
subministraments i altres contractes, es definiran per la quantia legalment establerta. 
 
2. La tramitació de l'expedient del contracte menor sols exigirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació de la factura, o bé el comprovant o rebut corresponent en els 
casos de subministraments i serveis la prestació dels quals s’acrediti en els usos del 
tràfic comercial per aquest mitjà, que han de reunir els requisits establerts a la legislació 
vigent, tot això sens perjudici del que estableixin les Bases d’execució del pressupost de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser 
objecte de pròrroga ni de revisió de preus. 
 
4.  En els contractes menors no s’exigirà la constitució de la garantia, llevat que es 
disposi altrament. 
 
5. En els contractes menors no s’hi incorporaran plecs de clàusules administratives, 
però en els casos en què resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes 
per a la correcta execució del contracte, sens perjudici de les especialitats que 



S/iu 
 

30 
 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

s’estableixen per al contracte menor d’obres a la clàusula 24.  
 
Clàusula 11.- Garantia provisional.    
 
1. Amb caràcter general, no es constituirà garantia provisional en els procediments 
oberts, restringits o negociats, llevat que les Clàusules Particulars disposin altrament en 
funció de les circumstàncies concurrents, que hauran d’haver-se justificat suficientment a 
l’expedient.   
 
2. La garantia provisional no podrà ser superior al 3% del pressupost de licitació o bé 
del pressupost estimatiu de licitació quan el contracte es determini en funció de preus 
unitaris, exclòs l’IVA en ambdós casos.    
 
Clàusula 12.- Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions més 
avantatjoses. 
 
1. En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels 
criteris que serveixin de base per a l’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a la proposició 
que resulti d’aplicar els criteris de preferència que s’indiquen a la normativa general de 
contractació i els altres que es detallen segons l’ordre de prelació, subsidiari del que 
puguin preveure les Clàusules Particulars, següent: 
 
-1r) A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en 
el moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un nombre de 
treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge. 
 
-2n) A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció i la 
inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, segons els criteris i els requisits 
establerts a la normativa general de contractació. 
 
-3r) A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i 
d’acord amb els criteris i els requisits establerts a la normativa general de contractació. 
 
-4t)  A favor de les proposicions d’empreses o d’entitats reconegudes com a 
Organitzacions de Comerç Just, quan en els productes objecte del contracte hi hagi una 
alternativa en aquest sentit. 
 
-5è) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment 
d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i les 
mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes 
en el mercat de treball, d’acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes. 
 
-6è) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment 
d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin els requisits que es 
determinin a la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de persones immigrades. 
 
-7è) A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa. 
 
2. En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es 
decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig. 
 
Clàusula 13.- Documentació a presentar a les licitacions. 
 
1. La documentació a presentar pels licitadors serà la que es determini a les Clàusules 
Particulars corresponents, que, com a mínim, comprendrà l’establerta a la normativa 
general de contractació. 
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2. Les propostes econòmiques i tècniques s'ajustaran al model i les previsions 
establerts a les Clàusules Particulars i aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de 
la documentació administrativa legalment necessària per procedir a la seva qualificació 
prèvia per part de la Mesa de contractació.  
 
La documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador que resulti 
proposat com a adjudicatari haurà de ser validada per l’Assessoria Jurídica de la 
Secretaria General de l’Ajuntament de Canet de Mar prèviament a l’adjudicació del 
contracte, sens perjudici de les responsabilitats de tot tipus en què aquell hagi pogut 
incórrer, relatives a la validesa d’aquest document en la data final del termini per a la 
presentació de proposicions. En cas de concórrer aquesta manca de validesa, serà 
considerada per l’Ajuntament de Canet de Mar com a retirada injustificada de l’oferta i es 
procedirà, en conseqüència, a la confiscació de la garantia provisional constituïda, si 
escau. 
 
Clàusula 14.- Terminis per a la presentació de proposicions. 
 
Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que per a cada tipus 
de contracte assenyala la normativa general de contractació, i es computaran per dies 
naturals, si bé en el cas que el termini acabi en dissabte, diumenge o festiu s’entendrà 
ajornat fins al primer dia laborable següent. 
 
Clàusula 15.- Mesa de contractació. 
 
1. De conformitat amb la normativa general, la Mesa de contractació serà presidida per 
un/a membre electe/a o un/a funcionari/a de l’Ajuntament de Canet de Mar i en formaran 
part com a vocals el/la secretari/a o, si escau, el/la titular de l’òrgan que tingui atribuïda la 
funció d’assessorament jurídic, i l’interventor/a, o funcionaris delegats que els 
substitueixin, així com aquelles altres persones que es designin per l’òrgan de 
contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de 
l’Entitat, o membres electes d’aquesta, sense que el seu nombre sigui, en total, inferior a 
tres. Actuarà com a secretari/a, un/a funcionari/a de l’Ajuntament de Canet de Mar. El 
personal eventual no pot formar part en cap cas de la Mesa de contractació. 
 
2. Es determinarà per decret de la Presidència de l’Ajuntament de Canet de Mar la 
configuració concreta de la Mesa de Contractació, de la qual se’n donarà l’oportuna 
publicitat al perfil del contractant així com, a més, al Butlletí oficial de la província quan 
tingui caràcter permanent. 
 
Clàusula 16.- Informació als licitadors. 
 
Les empreses interessades en la licitació podran sol·licitar informació addicional sobre 
els plecs i/o sobre la documentació complementària de la licitació fins a 9 dies naturals 
abans que s’acabi el termini fixat per a la recepció de les ofertes, d’acord amb els termes 
del règim informatiu establert a la normativa general de contractació. 
 
Clàusula 17.- Obertura i examen de proposicions.  
 
1.  La Mesa es reunirà en acte no públic per procedir a la qualificació de la 
documentació administrativa exigida a la normativa general de contractació, presentada 
en temps i forma, i si observés defectes materials en la documentació presentada podrà 
concedir, si ho estima convenient, un termini màxim de tres dies hàbils per tal que el 
licitador esmeni l'error.      
 
Així mateix, a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de prohibicions per contractar, 
l’òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran requerir a l’empresari la 
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presentació de documents complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre 
aquests, que haurà de complimentar en el termini màxim de cinc dies.      
 
2.  L’obertura de les proposicions es durà a terme en un termini màxim d’un mes a 
comptar des de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes, en el lloc, el 
dia i l’hora que s'hagi assenyalat en cada cas, i es constituirà a aquests efectes la Mesa 
de contractació. 
 
En cas que les Clàusules Particulars hagin establert criteris d’adjudicació, la quantificació 
dels quals depengui d’un judici de valor, la documentació relativa a aquests criteris 
s’haurà de presentar en sobre independent de la resta de la proposició i serà objecte de 
valoració amb anterioritat a la dels criteris quantificables de forma automàtica, tot 
procedint-se a l’obertura d’aquest sobre en un termini no superior a set dies a comptar 
des de l’obertura de la documentació administrativa. 
 
La documentació administrativa presentada i, si escau, la relativa als criteris 
d’adjudicació quina quantificació depengui d’un judici de valor, no poden incloure cap 
informació que permeti conèixer amb anterioritat a la seva obertura el contingut de la 
documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica. L’incompliment 
d’aquesta obligació determinarà l’exclusió de la licitació. 
 
L’obertura de les proposicions es farà sempre i en tot cas en un o diversos actes públics 
llevat que es prevegi que en la licitació puguin emprar-se mitjans electrònics. Quan el dia 
assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà ajornat fins al primer dia 
laborable següent, si no es fixés una altra data.  
 
3. La Mesa procedirà prèviament a donar compte del resultat de la qualificació de la 
documentació presentada. Obertes les proposicions, la manca de signatura de 
compromís sobre aquestes es podrà considerar per la Mesa com a error subsanable, 
previ examen i conclusió favorable sobre la coherència tècnica i econòmica globals de 
l’oferta presentada pel licitador.  En aquest cas se li atorgarà un termini màxim de 
subsanació de tres dies hàbils si no se’l pogués requerir en el mateix acte que es ratifiqui 
expressament en la seva oferta en la deguda forma omesa, tot advertint-lo que l’omissió 
de fer-ho es considerarà retirada injustificada de l’oferta. 
 
A l’efecte de verificar aspectes dubtosos en les proposicions que puguin incidir en la seva 
consistència o viabilitat, la Mesa de contractació, d’acord amb la normativa general de 
contractació, podrà requerir a l’empresari els aclariments que consideri necessaris al 
respecte, que haurà de complimentar en el termini addicional màxim de cinc dies.      
 
En cas de discordança entre les expressions dineràries de l’oferta en lletres i números 
prevaldrà la xifra consignada en lletres, llevat que es tracti d’un error manifest en 
l’expressió d’aquesta, i s’haurà, en aquest darrer cas, de desestimar la proposició per la 
Mesa motivadament. 
 
En cas de discordança en el contingut d’una mateixa proposició econòmica i/o tècnica 
entre llurs respectives expressions en el format en paper i en altres formats, prevaldrà 
l’expressió consignada en el format que dugui la signatura del licitador; en cas que 
ambdós estiguin signats, prevaldrà el format en paper.  
 
4. Quan l’adjudicació resulti de l’aplicació de dos o més criteris, l’Ajuntament de Canet 
de Mar haurà d’establir a les Clàusules Particulars els paràmetres objectius que permetin 
apreciar per a cadascun dels criteris si la proposició global del licitador no pot ser 
complerta com a conseqüència d’una oferta desproporcionada o anormal. L’absència de 
previsió d’aquests paràmetres determinarà que no es pugui efectuar la ponderació per 
apreciar si una proposició pot ser considerada com a oferta anormalment baixa. 
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Clàusula 18.- Requeriment previ per a l’adjudicació. 
 
L’òrgan de contractació requerirà el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa per tal que, dins del termini de deu dies hàbils o bé en el termini 
superior que permeti la legislació autonòmica de desplegament, presenti la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social o autoritzi l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa 
aquesta acreditació, així com la de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i la d’haver constituït la 
garantia definitiva que sigui procedent, en la modalitat que s’hagués establert, i presenti 
també els documents que acreditin la validació, per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria 
General de l’Ajuntament de Canet de Mar, de la documentació en què s’atorguin els 
poders de representació i les facultats vigents del licitador. 
 
En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà en aquest cas a recaptar 
la mateixa documentació al licitador següent segons l’ordre en què hagin restat 
classificades les ofertes.  
 
Clàusula 19.- Garantia definitiva.  
 
1.  La quantia de la garantia definitiva serà per regla general del 5% de l’import 
d’adjudicació del contracte o del pressupost estimat del contracte, IVA exclòs, llevat que 
les Clàusules Particulars n’excloguin la possibilitat motivadament i sempre que sigui 
legalment possible.  
 
2. Aquesta regla general tindrà excepcions en casos especials, i, en particular, en cas 
d’adjudicació a ofertes incurses en presumpció de baixa anormal o desproporcionada, 
casos en els quals l’òrgan de contractació podrà establir a les Clàusules Particulars que, 
a més de la garantia definitiva, se’n presti una de complementària de fins a un 5% de 
l’import d’adjudicació del contracte, podent assolir la garantia total un 10% del preu del 
contracte. 
 
3. En els termes legalment previstos, les Clàusules Particulars podran preveure que la 
garantia definitiva en els contractes es constitueixi mitjançant retenció de preu, així com 
que l’acreditació de l’esmentada constitució pugui efectuar-se mitjançant mitjans 
electrònics, informàtics o telemàtics. 
 
Clàusula 20.- Procediment aplicable als concursos de projectes. 
 
1. Les primes de participació o pagaments als participants en aquest tipus de concursos 
per part de l’Ajuntament de Canet de Mar no pressuposen cap dret dels corresponents 
guanyadors d’aquells a l’adjudicació d’un contracte per a l’elaboració dels projectes 
premiats.  La continuïtat contractual del concurs ha d’estar prevista expressament a les 
condicions d’aquest.  Si aquest fos el cas, es podrà preveure l’adjudicació del contracte 
mitjançant procediment negociat sense publicitat al qual s’haurà d’invitar a tots els 
guanyadors del concurs, en cas d’ésser diversos. 
 
2. Correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar en exclusiva l’explotació econòmica dels 
drets de propietat intel·lectual sobre els projectes contractats i/o que hagin estat objecte de 
primes de participació o de pagaments als participants com a conseqüència del procediment 
especial referit a l’apartat anterior, en els termes de la clàusula 48 del present Plec. 
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Clàusula 21.- Racionalització tècnica de la contractació local. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar podrà, per racionalitzar i ordenar l’adjudicació dels 
contractes, concloure acords marc, articular sistemes dinàmics o centralitzar la contractació 
d’obres, serveis i subministraments en serveis especialitzats, d’acord amb el que disposa la 
normativa general de contractació.   
 
Clàusula 22.- Formalització del contracte. 
 
1.  El contracte es perfeccionarà mitjançant la seva formalització en els terminis previstos a 
la normativa general en funció de si aquell és harmonitzat o no.  
 
2.  Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a 
l’adjudicatari, l’Ajuntament de Canet de Mar podrà procedir a endegar les actuacions 
següents:         
 
a) Deixar sense efecte l’adjudicació i acordar la confiscació a l’adjudicatari, sobre la garantia 
definitiva, de l’import de la garantia provisional que s’hagués exigit si escaigués.  
 
b) Requerir la documentació referida a la clàusula 18 al licitador següent segons l’ordre en 
què hagin restat classificades les ofertes, als efectes de procedir a una nova adjudicació. 
Altrament, el procediment restarà desert. 
 
3. Si les causes de la no formalització fossin imputables a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
es rescabalarà el contractista pels danys i els perjudicis que pogués ocasionar-li la 
demora.    
 
4. El contracte que es formalitzi ajustarà el seu contingut al de les respectives 
Prescripcions Tècniques, Clàusules Particulars i respectiva documentació annexa, les 
quals es consideren part integrant del contracte, al qual s’adjuntaran i hauran de ser 
signats pel contractista. 
 
5. En virtut de la formalització, l’Ajuntament de Canet de Mar i el contractista restaran 
obligats al compliment del contracte. En particular, el contractista restarà obligat al 
pagament de l'import dels anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu 
dels tràmits preparatoris, del procediment d’adjudicació que s’hagi seguit i de la 
formalització del contracte. 
 
Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i instal·lacions. 
 
Clàusula 23.- Actuacions prèvies a l’aprovació de l’expedient. 
 
L’aprovació de l’expedient de contractació i la posterior adjudicació del contracte d’obres 
requereixen singularment la prèvia elaboració, supervisió, si escau, aprovació i replanteig 
del projecte corresponent, en els termes establerts a la normativa general de 
contractació. 
 
Clàusula 24.- Documentació preparatòria integrant de l’expedient. 
 
1. Els expedients de contractació d’obres han de contenir, a més dels documents previstos 
a la clàusula 8, els següents: 
 

a) El projecte i la resolució aprovatòria d’aquest.  
 

b) L’acta de replanteig previ del projecte, amb la certificació sobre la viabilitat del 
projecte i la disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal 
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desenvolupament del contracte, llevat, en el darrer cas, de les excepcions 
previstes legalment. 

 
2.    Per excepció, no seran d’aplicació les previsions contingudes a l’apartat anterior en 
els supòsits següents: 
 
a) Els d’elaboració prèvia d’avantprojecte, bases tècniques i presentació del projecte per 
l’empresari.  
 
b) Els expedients de contractes menors d’obres, en els quals, a més dels documents 
establerts a les determinacions generals per als contractes menors, haurà d’afegir-s’hi el 
pressupost de les obres, sens perjudici que hi hagi el projecte o altra documentació 
exigible quan ho requereixin normes específiques i d’haver-se de sol·licitar l’informe de 
supervisió del mateix projecte exigit per la normativa general de contractació per quan el 
treball afecti l’estabilitat, la seguretat o l’estanqueïtat de l’obra. 
 
3.  L’aprovació de l’expedient de contractació requerirà que el projecte hagi estat 
aprovat definitivament. 

 
Clàusula 25.- Avantprojecte, bases tècniques i presentació del projecte per 
l’empresari. 
 
1. El contingut de la documentació de l’avantprojecte, determinada per la normativa 
general de contractació i la d’obres pròpia dels ens locals catalans, serà el suficient per 
tal que se’n puguin conèixer els criteris de l’òrgan que l’aprovi sobre els extrems 
fonamentals i les condicions bàsiques per elaborar el projecte o projectes parcials en què 
eventualment es pugui descomposar aquell. 
 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar podrà també elaborar unes bases tècniques per a 
l’execució d’obres que no requereixin projecte segons les determinacions prèvies del 
present Plec i sens perjudici de la documentació que s’hi exigeix.  Aquestes bases han 
de definir i valorar les obres amb la precisió convenient per a la seva realització. 
 
3. L’aprovació de l’avantprojecte i de les bases tècniques correspondrà a l’òrgan que tingui 
atribuïda la competència per aprovar els projectes, d’acord amb el règim propi de 
delegacions i atribucions de competències de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
L’acord d’aprovació comprendrà, si escau, l’autorització de la redacció del projecte o 
projectes que s’hi indiquin, que hauran de ser objecte de contractació i execució 
independents. 
 
4. L’Ajuntament de Canet de Mar podrà també acordar l’elaboració d’un avantprojecte 
o estudi previ informatiu de l’obra quan concorrin circumstàncies especials determinades 
per la magnitud, la complexitat, el llarg termini d’execució o la possibilitat de diverses 
solucions.   
 
5. La contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de les obres 
corresponents tindrà caràcter excepcional i requerirà en tot cas la redacció prèvia per 
l’Ajuntament de Canet de Mar de l’avantprojecte o de les bases tècniques, tot això en els 
supòsits i amb l’observança dels requeriments fixats a la normativa general de contractació. 
 
En aquest cas, l’execució restarà condicionada a la supervisió, l’aprovació i el replanteig del 
projecte per l’òrgan de contractació. 
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Clàusula 26.- Elaboració, supervisió i aprovació del projecte, i responsabilitat dels 
seus autors. 
 
1. El projecte, amb el contingut documental mínim que en cada cas estableixi la normativa 
general de contractació, la sectorial que escaigui i la d’obres pròpia dels ens locals catalans, 
podrà ser elaborat per tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar que estiguin en possessió 
de la titulació adequada per raó del tipus d’obra de què es tracti, o per equips 
multidisciplinars designats per l’Ajuntament i composats per tècnics competents amb la 
titulació requerida per intervenir en l’aspecte que correspongui, o bé podrà ser encarregat a 
professionals aliens mitjançant contracte de serveis per a la seva elaboració íntegra o bé en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar i sota la seva supervisió.  
 
2. L’aprovació del projecte correspondrà a l’òrgan unipersonal o al col·legiat 
representatiu en aplicació de les previsions d’atribució competencial contingudes a la 
normativa de règim local aplicable, sens perjudici de les delegacions en altres òrgans 
corporatius conferides en exercici de la potestat d’autoorganització, s’ajustarà al 
procediment previst a la normativa d’obres pròpia dels ens locals catalans i portarà 
implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis 
que hi són compresos, a l’efecte d’expropiació forçosa.      
 
3. Quan l’elaboració íntegra del projecte hagi estat contractada per l’Ajuntament de 
Canet de Mar mitjançant la modalitat de serveis, el seu autor o autors respondran dels 
danys i els perjudicis que durant l’execució o l’explotació de les obres es puguin causar 
tant a l’Ajuntament o al personal depenent d’aquest com a tercers o els seus béns a 
conseqüència de defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions o 
infraccions de preceptes normatius en el projecte, en els termes previstos a la normativa 
general de contractació.  En el supòsit que la prestació es dugués a terme en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar i sota la seva supervisió, les 
responsabilitats es limitaran a l’àmbit de la col·laboració. 
 
4. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els 
mateixos termes de l’apartat anterior. 
 
5. Els professionals aliens als serveis tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar que facin el 
projecte hauran de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, a 
l’aportació de la qual estarà condicionada la signatura del contracte de serveis corresponent; 
alternativament, el professional aportarà el projecte amb el visat col·legial corresponent. 
 
6. Abans de l’aprovació dels esmentats projectes elaborats per tècnics aliens a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en els supòsits que el contracte d’obres sigui igual o superior 
a 350.000 euros o bé es tracti d’obres que afectin l’estabilitat, la seguretat i l’estanquitat de 
l’obra, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar promotors de l’obra hauran 
d’emetre un informe de supervisió del projecte en els termes establerts a la normativa 
general de contractació. 
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TÍTOL III  
 
DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
Capítol I. Règim d’execució del contracte i de les seves incidències. 
 
Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 

 
Clàusula 27.- Règim d’execució del contracte. 

 
1. El contracte s’executarà de conformitat amb els termes definits a les seves 
clàusules, a les pròpies del present Plec de Clàusules Generals, a les Clàusules 
Particulars i a les Prescripcions Tècniques, i d’acord amb les instruccions que 
l’Ajuntament de Canet de Mar doni al contractista per a la interpretació d’unes i altres. 
    
2. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentació que 
l’integren, o de la normativa aplicable a tot allò que s’ha pactat, no eximirà el contractista 
de l’obligació del seu compliment. 
 
3. L’execució del contracte es farà a risc d’una major onerositat i ventura d’un major 
benefici del contractista, sens perjudici del que pugui establir-se a les clàusules de 
repartiment de riscos dels contractes de col·laboració entre el sector públic i el privat. 

 
Clàusula 28.- Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
 
1. El contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent 
al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la seva 
execució, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificació 
preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en tots els casos en els quals l’execució suposi la intervenció de mitjans personals o 
tècnics del contractista a les dependències de l’Ajuntament de Canet de Mar i en funció 
del risc que comporti. 
 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de 
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels 
riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els 
esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar, en el termini assenyalat al 
paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació als treballadors 
implicats en els treballs d’execució esmentats amb relació a la planificació preventiva 
efectuada amb motiu de la concurrència empresarial. 
 
2. En tot cas, durant l’execució del contracte el contractista haurà de complir aquesta 
planificació i les obligacions previstes a la normativa general de prevenció de riscos 
laborals i de seguretat i salut en el treball. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar arbitrarà els mitjans de coordinació escaients per verificar 
el compliment d’aquestes obligacions, en funció del risc que comporti la concurrència 
empresarial.  Aquests medis es determinaran en els plecs particulars o en altres 
documents anàlegs, en els termes que preveu l’esmentada normativa. 
 
Clàusula 29.- Facultats d’inspecció i vigilància de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
responsable del contracte. 
 
1.  Correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar vetllar pel correcte funcionament dels serveis 
que presta i, per aquesta raó, exercirà les facultats d'inspecció i vigilància en l'execució del 
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contracte per part del contractista, i, a tal efecte, l’òrgan de contractació podrà nomenar un 
responsable del contracte en els termes de la normativa general de contractació. 
 
El responsable del contracte no podrà en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en el 
procés de contractació com a licitador.  En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció 
abastarà les persones jurídiques en el capital de les quals ostentin una participació superior 
al 10% o en siguin administradors el responsable del contracte o els seus cònjuges, 
convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal. 
 
En defecte de designació expressa del responsable del contracte a les Clàusules 
Particulars, s’entén que les seves funcions les exerceix el o la cap del servei o centre 
promotor de la contractació. 
 
2.  Si el contractista, o persones contractades per ell, incorren en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l’òrgan de contractació podrà exigir 
l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execució del que 
s’hagués pactat.      
 
Clàusula 30.- Personal d’interlocució tècnica del contractista.    
 
El contractista designarà persona o persones amb competència tècnica i capacitat suficients 
per disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del contracte i 
també als efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb el Servei de 
l’Ajuntament de Canet de Mar promotor de la contractació.  
 
Clàusula 31.- Resolució d’incidències tècniques. 
 
1. Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l'òrgan de 
contractació mitjançant expedient contradictori amb les actuacions preceptuades a la 
normativa general de contractació.      
 
2.  Les esmentades resolucions o acords de l'òrgan de contractació seran immediatament 
executius, sens perjudici dels recursos que siguin procedents. 
 
Clàusula 32.- Condicions especials d’execució del contracte. 
 
1.  En els termes legalment establerts, l’òrgan de contractació podrà establir condicions 
especials d’execució del contracte, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari 
i s’indiquin en l’anunci de licitació i en les Clàusules Particulars, que podran referir-se, en 
especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.  
 
2. Les Clàusules Particulars podran establir penalitats per al cas d’incompliment de les 
condicions especials d’execució en els termes de la clàusula següent.   
 
3.  Serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les condicions especials 
d’execució quan les Clàusules Particulars els hagin atribuït el caràcter d’obligacions 
essencials. En cas contrari, l’incompliment es podrà considerar infracció greu constitutiva 
de prohibició de contractar amb el sector públic sempre que així s’hagi definit a les 
Clàusules Particulars i concorri dol, culpa o negligència de l’empresari, en els termes 
previstos a la normativa general de contractació i la que la desplegui. 

 
Clàusula 33.- Règim de penalitzacions per incompliment.  
 
1. Les Clàusules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als supòsits 
següents: 
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a) per compliment defectuós de la seva prestació o d’incompliment dels compromisos o de 
les condicions especials d’execució del contracte que s’haguessin establert.  
 
b) per incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides al contracte. 
 
c) per demora del contractista en l’obligació de complir el contracte dins del termini total o 
dels parcials fixats per a la seva realització o execució successiva, respectivament. 
 
d) per la infracció de les condicions establertes per a la subcontractació.  
 
e) per incompliment dels criteris d’adjudicació que han permès ser adjudicatari del 
contracte.  
 
f) per incompliment dels compromisos d’adscripció dels mitjans personals o materials.  
 
2. Les penalitats seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment i el seu import no 
podrà depassar el 10% del pressupost del contracte en els supòsits dels incompliments 
descrits a les lletres a), b), e) i f) de l’apartat anterior. 
 
L’incompliment de les condicions establertes a la normativa de contractació i a les 
Clàusules Particulars per a la subcontractació podrà donar lloc, en tot cas, a la imposició 
al contractista d’una penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte.  
 
Les Clàusules Particulars determinaran amb concreció els supòsits, l’abast i el 
procediment per a l’exercici d’aquestes penalitats mitjançant una tramitació que 
garanteixi la no indefensió del contractista. 
 
3. Quan el contractista hagués incomplert l’execució parcial de les prestacions definides al 
contracte, l’Ajuntament de Canet de Mar podrà optar, indistintament, per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitats que s’haguessin establert a l’efecte en les 
Clàusules Particulars. 
 
4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini 
total per causes imputables a ell, l’Ajuntament de Canet de Mar podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries en 
proporció de 0,20 euros per cada 1000 euros del preu del contracte. Les Clàusules 
Particulars podran preveure unes penalitats distintes a les esmentades quan es motivi la 
seva necessitat en l’expedient per a la correcta execució del contracte ateses les 
especials característiques d’aquest. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre aquest o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels 
terminis parcials per causes imputables a ell, l’òrgan de contractació estarà també 
facultat per resoldre aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de 
noves penalitats si així s’hagués previst a les Clàusules Particulars o bé quan la demora 
en el compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat de 
compliment del termini total. 
 
6. En el contracte de gestió de serveis públics s’aplicaran les sancions que s’hagin previst a 
les Clàusules Particulars. En el cas que no s’haguessin previst, s’entendran d’aplicació les 
previsions dels apartats anteriors. 
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Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i instal·lacions. 
 

Clàusula 34.- Principi de risc i ventura i força major. 
 
1. L’execució del contracte es farà a risc d’una major onerositat i ventura d’un major 
benefici del contractista, llevat dels supòsits de força major en els termes establerts a 
l’apartat següent.    
 
2. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar pels danys 
i perjudicis que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics 
esdevinguts per causa de força major, concorrent aquesta en els supòsits que resultin de la 
normativa general i, en la mesura en què aquesta es remet a l’analogia, en aquells fets 
independents del cercle propi de l’activitat del contractista que no s’haguessin pogut 
preveure o que, tot i essent previsibles o previstos, fossin inevitables.  El seu exercici resta 
sotmès a les determinacions següents: 
 

a) L’expedient s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a la 
Direcció de l’obra en un termini de 20 dies a comptar des de la data final de 
l’esdeveniment, s’instruirà per aquesta amb audiència del contractista i es resoldrà 
per l’òrgan de contractació.     

 
b) Aquest dret està condicionat al fet que no hi hagi actuació imprudent per part del 

contractista davant el fet constitutiu de força major causant dels danys.  En aquest 
sentit, haurà d’acreditar en l’expedient que, prèviament al succés, havia pres les 
mesures i les precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, 
que els treballs efectuats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments 
causants, i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en compte l'adopció 
d’aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoració els 
danys que s'haurien pogut evitar si s'haguessin pres les mesures oportunes prèvies 
o immediates després d'esdevenir el fet causa dels danys.    

 
c) Si, presentada sol·licitud d'indemnització per causa de força major, 

transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut resolució expressa, 
s'entendrà desestimada la petició.    

 
Clàusula 35.- Inici del termini d’execució. 
 
El termini d’execució de l’obra que s’hagi determinat a les Clàusules Particulars es comptarà 
des de la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat 
notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel contractista.  En 
cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data de l’esmentada notificació. 
 
Sens perjudici de l’anterior previsió, en cas de formalitzar-se una acta d’inici d’obres, el 
termini d’execució començarà a comptar a partir de la seva signatura. 
 
Clàusula 36.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
1. El contractista, una vegada formalitzat el contracte, estarà obligat a elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de seguretat i salut o, si escau, 
de l’estudi bàsic, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les 
previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en els termes que preveu la normativa 
general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs d’execució 
d’obres. 
 
2. En cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració d’aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al 
tècnic competent en matèria de seguretat i salut que consideri oportú, sense que aquesta 
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possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el 
present Plec.     
 
3. En tot cas, durant l’execució dels treballs el contractista restarà obligat al 
compliment dels principis generals aplicables a l’execució de l’obra previstos a la 
normativa general esmentada al primer apartat, així com a complir exactament i fidelment 
les instruccions que rebi en aquesta matèria per part de la Direcció facultativa i dels 
serveis de l’Ajuntament de Canet de Mar promotors de les obres. 
 
4. Quan no s’estableixi expressament un termini menor a les Clàusules Particulars, el 
contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament de Canet de Mar cinc exemplars del Pla de 
Seguretat i Salut en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la formalització del 
contracte.  El Pla haurà de ser informat pel Tècnic competent en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra i pel tècnic responsable de la unitat orgànica promotora de les 
obres, i elevat per la persona responsable d’aquesta unitat a l’òrgan de contractació per a la 
seva aprovació.  En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia del servei promotor, es 
requerirà al contractista perquè en un nou termini de deu dies hàbils faci les esmenes que, 
per raó de defectes o omissions, se li facin avinents, esmenes la realització de les quals 
condicionaran l’aprovació del Pla.    
 
Clàusula 37.- Programa de treball.    
 
Les Clàusules Particulars podran establir que el contractista presenti un programa de treball 
d’acord amb les condicions, els continguts i els procediments que s’estableixin a la 
normativa general de contractació. Aquest programa serà obligatori sempre que les obres 
tinguin caràcter pluriennal. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar resoldrà sobre el programa dins dels quinze dies següents al 
de la seva presentació, transcorreguts els quals sense que hagués recaigut resolució 
expressa al respecte s'entendrà aprovat.   
 
Clàusula 38.- Informació a l’autoritat laboral. 
 
1. El contractista haurà de comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 
abans de l’inici dels treballs i haurà d’incloure el pla de seguretat i salut. 
 
2. El pla de seguretat i salut haurà d’estar a disposició permanent de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, així com dels tècnics responsables en matèria de seguretat i 
salut.  
 
Clàusula 39.- Subcontractació. 
 
1. El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació 
d’acord amb els requisits i les condicions establerts a la normativa general de 
contractació, llevat que el contracte o les Clàusules Particulars disposin altrament o que 
es dedueixi que aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat 
directament pel contractista.  
 
2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar l'execució dels treballs que 
haguessin contractat, amb els requisits i les condicions establerts a l'article 5 de la Llei 
32/2006.  
 
El tercer subcontractista ja no podrà subcontractar els treballs que hagués contractat, tot 
això sens perjudici del que disposa l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 32/2006.  
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Clàusula 40.- Direcció facultativa de l’obra. 
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar designarà per escrit la persona o persones facultatives 
titulars de la Direcció de l’obra, amb titulació adient i suficient, d'entre el personal tècnic de la 
mateixa entitat, les quals seran a més representants d’aquesta davant el contractista.  No 
obstant això, podrà designar també d'altres tècnics aliens a l’Ajuntament, mitjançant 
contracte a tal efecte, cas en el qual la representació correspondrà al/a la cap o a un/a 
tècnic/a designat/da del Servei promotor de les obres, sens perjudici de les funcions pròpies 
de la Direcció. 
 
2. L’exercici de la Direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva 
correcta execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta 
finalitat.  També comportarà la responsabilitat de la vigilància sobre la seguretat i la salut 
durant l’execució de l’obra si l’Ajuntament de Canet de Mar no designa un tècnic 
específicament competent en aquesta matèria. 
 
La persona o persones titulars de la Direcció facultativa són responsables de la direcció de 
l’obra, amb independència que comptin amb col·laboradors, i assumeixen davant 
l’Ajuntament de Canet de Mar la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els 
requeriments implícits en el paràgraf anterior.    
 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar designarà per escrit  un/a coordinador/a en matèria de 
seguretat i salut, que estarà integrat en la direcció facultativa. Aquesta persona tindrà la 
titulació adient i suficient d’entre el personal tècnic de la mateixa entitat. No obstant això, 
també podrà designar un/a tècnic/a aliè/na a l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant 
contracte a tal efecte.  Quan no sigui necessària la designació del/de la coordinador/a per 
tractar-se d’obres amb projecte en les quals no concorri més d’una empresa, les funcions 
que se li atribueixin seran assumides per la direcció facultativa; en el supòsit d’obres sense 
projecte, correspondran al/a la tècnic/a que es designi si escau. 
 
4. La coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de 
desenvolupar les funcions previstes a la normativa de seguretat i salut a les obres en 
construcció. 
 
En el supòsit d’obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions 
correspondran al/a la tècnic/a que, si escau, es designi. 
 
5. Els contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilància, la supervisió, el control i la 
direcció de les obres o instal·lacions corresponents no podran adjudicar-se a l’empresa 
contractista de l’execució de les obres ni a les empreses a ella vinculades en el sentit que 
són definides a la normativa general de contractació.  
 
6. Els professionals aliens als serveis tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar que 
assumeixin la Direcció facultativa de l’obra o bé la Coordinació en matèria de seguretat i 
salut en el treball/tècnic en prevenció de riscos laborals hauran de subscriure una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil, a l’aportació de la qual estarà condicionada la 
signatura dels contractes de serveis respectius.  
 
Clàusula 41.- Delegació i personal d’obra del contractista. 
 
1. El contractista estarà representat permanentment a l’obra per persona o persones amb 
competència tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions relatives a 
la seva execució i bona marxa, així com també als efectes d’interlocució tècnica en la relació 
del contractista amb el Servei promotor. Les Clàusules Particulars podran fixar la capacitat o 
la titulació que ha de tenir el/la cap d’obra que designi el contractista en funció de les 
característiques, la naturalesa i el volum de les obres. El contractista, assabentat de la o les 
persones designades per a la Direcció de les obres, els comunicarà en el termini de 15 dies 
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naturals a comptar des de la formalització del contracte la persona designada com a cap 
d’obra i una persona substituta degudament habilitada a suplir aquell/a a tots els efectes 
durant les seves absències a l’obra.    
 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar es reserva el dret de fer retirar de l’obra aquells empleats 
del contractista les actituds dels quals, a criteri de la Direcció de l’obra, siguin perjudicials 
per a la bona marxa dels treballs.  El contractista està obligat a substituir immediatament 
aquest personal en rebre la corresponent notificació. 
 
Clàusula 42.- Llibre d’Ordres i Assistències.  
 
1. Adjudicada l'obra i amb anterioritat a la data en què tingui lloc la comprovació del 
replanteig, l’Ajuntament de Canet de Mar lliurarà al contractista una còpia autoritzada dels 
documents contractuals i del Projecte així com un llibre amb fulls numerats per triplicat i 
segellat en tots els fulls.  L'esmentat llibre, que es denominarà “Llibre d'Ordres i 
Assistències”, restarà a disposició de la Direcció de l’obra, i servirà per recollir totes les 
ordres que dicti aquesta, així com incidències i comunicacions que tant la Direcció de l'obra 
com el contractista puguin formular. 
 
Qualsevol ordre, comunicació o incidència d’execució d’obra es documentarà per triplicat i 
es conservarà l'original en el mateix Llibre i cadascuna de les còpies seran respectivament 
per al director i el cap d'obra. Tota anotació feta per qualsevol de les parts haurà de ser 
lliurada a l'altra. 
 
Totes les anotacions que es facin al Llibre d’Ordres i Assistències obliguen a les parts al seu 
coneixement als efectes escaients. 
 
L'esmentat Llibre d'Ordres i Assistències s'obrirà en la data de l’acta de comprovació del 
replanteig i es tancarà en la de l'acta formal de recepció. 
 
Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assistències hauran d'ésser 
custodiats pel contractista i un cop efectuada la recepció seran lliurats a l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
2. Alternativament al suport expressat a l’apartat anterior i en funció dels mitjans tècnics de 
què disposi el contractista, l’Ajuntament de Canet de Mar podrà establir a les Clàusules 
Particulars que les comunicacions que conformen l’objecte del Llibre d’Ordres i Assistències 
es facin per mitjans telemàtics, a l’efecte de les quals es lliurarà al contractista una clau 
d’accés a un fitxer informàtic ad hoc en el sistema corporatiu de correu electrònic. Aquest 
fitxer tindrà la mateixa validesa amb relació a la funció, el títol, el disseny, el contingut i els 
efectes que l’establerta per la normativa general de contractació per al Llibre d’Ordres i 
Assistències en el suport en paper. 
 
Clàusula 43.- Llibre d’Incidències. 
 
1. En cada obra hi haurà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, 
un Llibre d’Incidències que constarà de folis per quadruplicat. 
 
2. El Llibre d’Incidències serà facilitat per l’Ajuntament de Canet de Mar, tot i que el/la 
coordinador/a en matèria de seguretat i salut en fase d’execució sigui aliè/na a aquesta 
entitat. 
 
3. El Llibre d’Incidències s’haurà de mantenir sempre a l’obra i estarà en poder del/de la 
coordinador/a de seguretat i salut. Hi tindran accés la Direcció facultativa, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com el responsable del contracte i les 
persones i/o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses 
intervinents a l’obra i representants dels treballadors. 
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4. Efectuada una anotació al Llibre d’Incidències, el/la coordinador/a en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de notificar-la al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d’aquest.  
 
En el cas que l’anotació suposi una reiteració d’una advertència o observació anterior 
anotada en aquest llibre, s’haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i la 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
5. Sens perjudici de l’establert en els apartats anteriors, i en funció de les Clàusules 
Particulars, les incidències podran restar reflectides a les actes de les reunions que se 
celebrin amb la Direcció facultativa i el responsable del contracte o, si no està designat, la 
representació de l’Ajuntament de Canet de Mar, per tal de solucionar les eventualitats que 
ho requereixin. Aquestes actes s’estendran per triplicat exemplar, hauran de ser signades 
per la Direcció facultativa i un exemplar s’haurà d’incorporar a l’expedient.  
 
Clàusula 44.- Llibre de Subcontractació. 
 
1. Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o 
treballador autònom de part de l’obra que tingui contractada, haurà d’obtenir un Llibre de 
Subcontractació habilitat que s’ajusti a la normativa aplicable. 
 
2. El Llibre de Subcontractació serà habilitat mitjançant la diligència oportuna per part de 
l’autoritat laboral abans de l’inici de l’obra. 
 
Especialment hi ha de constar les dades identificatives de l’obra. Els fulls destinats a les 
anotacions necessàries han de ser deu, estar numerats correlativament i estar segellats per 
l’empresa constructora titular del llibre. Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d’una 
manera autocopiadora. 
 
3. El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació a l’obra fins a 
l’acabament complet d’aquesta i ha de designar una persona per a la seva conservació i 
complimentació durant els treballs (normalment serà el cap d’obra). El nom i les dades 
d’aquesta persona es comunicaran al servei promotor de l’entitat. 
 
Així mateix, l’haurà de conservar durant els cinc anys posteriors a l’acabament de la seva 
participació en l’obra. 
 
4. En cada subcontractació, el contractista haurà de comunicar la subcontractació anotada 
al coordinador de seguretat i salut, amb l’objecte que aquest disposi de la informació. 
 
Capítol II. Drets i obligacions de les parts. 

 
Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 

  
Clàusula 45.- Obligacions  laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i 
mediambientals del contractista.  
 
1.  El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, 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.   
 
2.  El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la contaminació 
química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les 
matèries, les substàncies, els productes o la maquinària utilitzats en l’execució del contracte. 
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El contractista resta obligat a la recollida, el reciclatge o la reutilització, al seu càrrec, dels 
materials d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts 
com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per 
l’Ajuntament de Canet de Mar.      
 
3.     L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, restarà subjecte al 
règim de responsabilitats empresarials establert a la normativa general sobre infraccions i 
sancions en l’ordre social i la resta que resulti d’aplicació.   
 
4.  Sens perjudici d'això, l’Ajuntament de Canet de Mar podrà requerir al contractista per 
tal que acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions en qualsevol 
moment durant l’execució del contracte. 
 
5.      La naturalesa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o funcionarial 
entre el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Clàusula 46.- Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de 
treball. 
 
1. Quan hagi d’operar la subrogació laboral de conformitat amb la normativa vigent o el 
conveni col·lectiu aplicable en cada cas, o perquè així s’hagi previst a les Clàusules 
Particulars, l’òrgan de contractació haurà de facilitar als licitadors, en les Clàusules 
Particulars o com a documentació complementària, la informació sobre les condicions 
dels contractes dels treballadors afectats per tal de permetre l’avaluació dels costos 
laborals d’aquella.  
 
2. Als efectes de l’apartat anterior, el contractista empleador haurà de facilitar a l’òrgan 
de contractació, a requeriment d’aquest, la informació sobre les condicions dels 
contractes laborals dels seus treballadors. 
 
Clàusula 47.- Confidencialitat de la informació. 
 
1. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui 
accés a causa de l’execució del contracte i a la qual se l’hagués conferit aquest caràcter a 
les Clàusules Particulars o en el mateix contracte o, àdhuc en cas d’imprevisió, quan per la 
seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquesta obligació tindrà una vigència 
de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de referència, llevat que les 
Clàusules Particulars o el contracte n’estableixin un termini superior.  
 
2. Fins a l’exhauriment del termini esmentat, el contractista no podrà utilitzar per a si ni 
proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o 
parcialment, el contingut d’aquests sense autorització escrita de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. En tot cas el contractista serà responsable dels danys i els perjudicis que es derivin de 
l'incompliment d'aquesta obligació.  
 
Transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud de l'expressada autorització sense que 
hagués recaigut resolució expressa, s'entendrà estimada la petició. 
 
Clàusula 48.- Propietat dels treballs realitzats per a l’Ajuntament de Canet de Mar i 
dels elements utilitzats en la seva realització. 
 
1.   Els treballs que es facin en qualsevol de les seves fases seran propietat de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i, en conseqüència, aquesta podrà demanar en qualsevol 
moment els lliuraments de part de l'estudi o servei efectuat, sempre que no sigui 
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incompatible amb el programa definitiu d'elaboració i no afecti el correcte desenvolupament 
dels treballs. 
 
2. El contractista cedeix, en tot cas, a aquest Ajuntament tots els drets d’explotació 
econòmica de la propietat intel·lectual sobre l’objecte del contracte, sens perjudici dels drets 
previs d’aquesta naturalesa que poguessin haver-hi, en els contractes que tinguin per 
objecte la creació d’obres literàries, artístiques, científiques o tècniques i llurs eventuals 
productes derivats, així com en els de col·laboració d’empreses externes en les prestacions 
de serveis, subministraments o desenvolupaments que siguin requerits en aquesta creació 
per part dels serveis tècnics del mateix Ajuntament, i també en els projectes contractats i/o 
que hagin estat objecte de primes de participació o de pagaments als participants com a 
conseqüència del procediment especial aplicable als concursos de projectes referit a la 
clàusula 20 del present Plec,  cessió que s’efectua en els termes següents: 
 
-La cessió és en exclusiva i abasta els drets d’explotació de reproducció, comunicació 
pública, distribució i transformació. 
 
-La cessió comprèn totes les modalitats d’utilització o mitjans de difusió existents per a 
cadascun dels quatre drets d’explotació, inclosos l’emmagatzemament digital en suport 
electrònic i la posada a disposició interactiva en línia en tota mena de xarxes telemàtiques. 
 
-L’àmbit temporal de la cessió abastarà tot el temps que tardi l’obra a passar a domini 
públic, i el seu àmbit territorial és mundial.     
 
3. El contractista garanteix a l’Ajuntament de Canet de Mar l’originalitat dels resultats del 
seu treball així com l’absència de càrregues o altres drets sobrevinguts sobre l’objecte del 
contracte com a conseqüència de les seves relacions contractuals prèvies, simultànies o 
posteriors de caire laboral o bé amb les entitats de gestió de drets d’explotació o tot altre 
tercer, i és al seu càrrec el pagament dels eventuals drets i rescabalaments per aquestes 
circumstàncies o qualsevulla altra reclamació al respecte. 
 
4. El contractista tindrà l'obligació de proporcionar a l’Ajuntament de Canet de Mar totes 
les dades, càlculs, processos i procediments emprats durant l'elaboració de l'estudi o en la 
prestació del servei, incloent en aquest darrer cas la presentació de la documentació 
econòmica relativa a l’explotació del servei. Restaran, tanmateix, exceptuats de presentació 
aquells treballs o serveis el caràcter confidencial dels quals s'hagi fet constar en l'oferta i 
s'hagi recollit en el document de formalització del contracte. 
 
5. El contractista haurà d’obtenir les llicències, les cessions, els permisos i les 
autoritzacions necessàries dels titulars dels drets previs de propietat intel·lectual i/o industrial 
corresponents per a la utilització de creacions literàries, artístiques i/o científiques i 
tècniques, o de materials, procediments i equips per a la realització de la prestació 
contractada, i és al seu càrrec el pagament dels drets i les indemnitzacions per aquests 
conceptes.    
 
Clàusula 49.- Assistència a l’Ajuntament de Canet de Mar.   
 
1.  El contractista facilitarà a l’Ajuntament de Canet de Mar, sense cap despesa 
addicional, els serveis professionals que aquest consideri necessaris per al correcte 
desenvolupament i compliment de la prestació a la qual resulti obligat.  Aquesta obligació es 
mantindrà, com a mínim, durant el període de garantia del contracte, ultra el qual es podrà 
perllongar pel temps que s’especifiqui a la documentació contractual com a necessari en 
funció de la naturalesa i el grau de complexitat tècniques de les prestacions contractades.    
 
2.  A més, i sempre que així s'especifiqui a les Clàusules Particulars, podran preveure's 
altres modalitats de prestacions complementàries, com ara gestions davant d'organismes 
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públics, l'emissió d'informes sobre modificacions de l'estudi presentat o servei prestat, o 
altres d'anàlogues. 
 
Clàusula 50.- Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista.    
 
1. El contractista, en el marc de l’ordenament jurídic i de les previsions dels apartats 
següents, haurà de reparar o reposar al seu càrrec tots els serveis públics o privats danyats 
com a conseqüència de l’execució del contracte. 
 
2.  Serà per compte del contractista reparar, restablint-ne les condicions primitives, o 
compensar adequadament, indemnitzant tots els danys i perjudicis directes o indirectes que 
s'originin als béns o els serveis de tercers, públics o privats, així com els que es causin a 
l’Ajuntament de Canet de Mar en els seus béns i serveis públics o al personal depenent 
d'ella, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, llevat 
que aquells s’hagin produït com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Ajuntament o, per als contractes de gestió de serveis públics, per causes imputables al 
mateix Ajuntament d’acord amb l’establert a la normativa general de contractació.  
 
3. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis efectuats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Ajuntament de Canet de Mar o per a tercers de les omissions, els errors, els mètodes 
inadequats o les conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  El contractista deduirà 
aquesta responsabilitat mitjançant la indemnització dels danys que s’originin a tercers, als 
béns de l’Ajuntament de Canet de Mar o al personal depenent d'ella, com a conseqüència 
dels incompliments, o de les omissions indegudes, relatius a la lex artis de la respectiva 
professió, ofici o especialitat.   
 
4. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i 
comercial dels materials, procediment i equips utilitzats en l’estudi o serveis així com dels 
subministraments que efectuï i haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament tots els danys i perjudicis 
que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les 
despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella.  
 
5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels drets 
morals o econòmics de propietat intel·lectual sobre els continguts d’obres literàries, 
artístiques, científiques i tècniques que s’utilitzin directament o indirectament en 
l’execució del contracte.  Aquesta responsabilitat del contractista comprèn tot tipus de 
creació protegida o protegible per la normativa general de propietat intel·lectual, 
expressada, reproduïda, distribuïda, comunicada públicament i/o transformada per 
qualsevol medi o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el 
futur, i aquell haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament de Canet de Mar tots els danys i perjudicis 
que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les 
despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella. 
 
6. Els subcontractistes restaran obligats sols davant el contractista principal, d’acord amb la 
normativa general de contractació, i no tindran en cap cas acció directa contra l’Ajuntament 
de Canet de Mar per les obligacions contretes amb ells per part del contractista com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
Secció 2a. Determinacions específiques relatives als contractes d’obres i 
instal·lacions. 
 
Clàusula 51.- Legalització de les instal·lacions. 
 
El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels 
Serveis Territorials de la Generalitat competents en matèria d’Indústria, la qual cosa 
implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions 
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contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució.  Les despeses ocasionades per les 
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats, etc.) són a 
càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.  Tots 
els permisos i llicències necessaris per a l’execució de les obres seran obtinguts pel 
contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 
 
Les Clàusules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d’aquesta 
obligació.  Als efectes del compliment del termini d’execució, no es computaran els 
endarreriments no imputables al contractista en la tramitació de la legalització. 
 
Clàusula 52.- Assaigs i anàlisis de materials i d'unitats d'obra.   
 
1. Els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direcció de l’obra, 
raó per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra hauran de 
ser examinats i, si la Direcció ho considera oportú, també assajats abans de la seva 
acceptació.  En conseqüència, el contractista està obligat a informar a la Direcció de l’obra 
sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb l’anticipació necessària al 
dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser efectuats, si escau, els assaigs 
pertinents. 
 
2. Les despeses que originin les proves, els anàlisis i els assaigs seran per compte del 
contractista, fins a un import màxim de l'1,5 per 100 del pressupost de licitació de l’obra que 
se li hagi adjudicat, tret que s'indiqui un altre percentatge a les Clàusules Particulars. 
S’entén que aquest límit es refereix a la despesa total de les exigides i no a cada una de les 
proves, anàlisis o assaigs a verificar. 
 
Clàusula 53.- Transport i aplec dels materials de l’obra. 
 
Els materials per a l’execució de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel 
contractista d’acord amb les especificacions, les normes, les reglamentacions tècniques 
o les instruccions que siguin aplicables a cadascun d’ells, o, en tot cas, segons la 
pràctica de la bona construcció. 
 
Clàusula 54.- Instal·lacions auxiliars i provisionals. 
 
1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars 
per oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que siguin necessàries per a la seva 
execució. 
 
2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de 
transport i utilització són per compte i a càrrec del contractista. 
 
3. El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es 
fixin a la llicència municipal respecte a la gestió dels residus que generi durant l’execució de 
les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els 
costos de gestió, tot això d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Clàusula 55.- Senyalització de les obres. 
 
1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establirà a càrrec del contractista tota la 
senyalització necessària en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres.   
S’utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigents establerts pels òrgans 
autonòmics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents. 
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2. Addicionalment, l’Ajuntament de Canet de Mar, si ho estima convenient, podrà exigir al 
contractista que instal·li al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb el que 
s’especifiqui a les Clàusules Particulars. 
 
Clàusula 56.- Reposició de servituds omeses en el projecte. 
 
Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el pressupost 
del projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, si no hi hagués 
preus unitaris de possible aplicació, es fixaran en la forma prevista per a les modificacions 
del contracte. 
 
Clàusula 57.- Objectes trobats i materials procedents de les obres. 
 
El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l'execució de les obres en les excavacions i les demolicions practicades, i haurà de donar 
immediatament compte de les troballes a la Direcció de l'obra, col·locar-les sota la seva 
custòdia i respondre en l’endemig per les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar-
hi el personal depenent d’ell o qualsevol tercer.    
 
Secció 3a. Determinacions específiques relatives a altres tipus de contractes. 
 
Clàusula 58.- Programa de treball en els contractes de serveis. 
 
El contractista, en els contractes de serveis de tracte successiu, i quan així s'estableixi 
expressament a les Clàusules Particulars, estarà obligat a presentar un programa de treball.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar resoldrà sobre el programa dintre dels quinze dies següents 
al de la seva presentació, transcorreguts els quals sense que hagués recaigut resolució 
expressa al respecte s'entendrà aprovat.   
 
Clàusula 59.- Execució del contracte de subministrament. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar i el contractista se sotmetran a les prescripcions referides 
a les qüestions següents: 
 
1.  Inspecció del subministrament:   
 
L’Ajuntament de Canet de Mar podrà establir, segons la naturalesa dels béns objecte del 
contracte, les proves, els anàlisis o els assaigs que estimi pertinents, a efectes de la 
inspecció dels béns, el que, en cada cas, haurà d'especificar-se a les Clàusules 
Particulars. 
 
2.  Mitjans d'identificació i conservació:   
 
L'empresari està obligat a utilitzar les classes i les mides d'embalatges, senyalitzacions i 
retolaments que l’Ajuntament de Canet de Mar pogués exigir, essent necessari per a això 
que el detall d'aquests conceptes s'especifiqui a les Clàusules Particulars. 
 
3.  Proves, anàlisis i assaigs:   
 
Les despeses que originin les proves, els anàlisis i els assaigs seran per compte de 
l'empresari, fins a un import màxim d'un 1 per 100 del pressupost de licitació del 
subministrament que se li hagi adjudicat, tret que s'indiqui un altre percentatge a les 
Clàusules Particulars, entenent-se que aquest límit es refereix a la despesa total de les 
exigides i no a cada una de les proves, anàlisis o assaigs a verificar. 
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L'òrgan de contractació fixarà, en cada cas, la quantitat, el format, les dimensions i altres 
característiques que han de reunir les mostres i les provetes per a assaigs i anàlisis, en 
cas de no haver-hi disposició general a l'efecte ni trobar-se establertes les esmentades 
dades a les Clàusules Particulars. 
 
4.  Característiques dels béns objecte del subministrament:   
 
Els béns a lliurar per l'empresari en compliment del que s'ha pactat hauran de complir totes 
les normes de caràcter general establertes i, en concret, les específiques que s'estableixin a 
les Clàusules Particulars. 
 
5.  Responsabilitat de l'empresari:   
 
L'empresari respondrà de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes de conformitat 
que puguin esdevenir-se en el termini de dos anys a comptar des del lliurament, en els 
termes de la normativa en matèria de defensa dels consumidors i els usuaris, i només 
restarà exempt de responsabilitat quan els vicis que s'observin s’hagin produït com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament de Canet de Mar o com a 
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per ell mateix en els contractes de 
subministrament de fabricació d’acord amb l’establert a la normativa general en matèria 
de contractació.  
 
Capítol III. Modificacions del contracte. 
 
Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes. 
 
Clàusula 60.- Modificació del contracte. 
 
1. Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació sols podrà introduir 
modificacions en ell per raons d’interès públic quan se n’hagi previst expressament la 
possibilitat a les Clàusules Particulars o a l’anunci de licitació o bé en els casos i amb els 
límits establerts a la normativa general de contractació, modificacions que seran obligatòries 
per al contractista.  
 
Els supòsits de modificacions previstes a la documentació que regeix la licitació hauran de 
definir-se i detallar-se amb l’abast i tots els requeriments exigits per la normativa general de 
contractació. 
 
Els supòsits de modificacions no previstes a la documentació que regeix la licitació que 
puguin produir-se per les circumstàncies taxades a la normativa general de contractació no 
poden alterar les condicions essencials de la licitació i l’adjudicació del contracte, i hauran 
de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa 
objectiva que les faci necessàries. 
 
2. La modificació del contracte s’haurà de formalitzar en els termes de la normativa 
general de contractació, i hi haurà de constar la novació modificativa del contracte, i, en 
allò que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d’execució i de l’import de la 
garantia definitiva del contracte.      
 
3. Les anteriors previsions s’entenen sens perjudici de les especialitats que estableix la 
normativa general de contractació per a la modificació dels contractes de gestió de 
serveis públics, els de concessió d’obres públiques i els d’obres i instal·lacions, així com 
també, amb relació a aquests últims, de les determinacions específiques que estableix 
aquest plec a la secció 2a. del present capítol. 
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Clàusula 61.- Pròrrogues del contracte i variacions en el termini d’execució. 
 
1. El contracte o les Clàusules Particulars podran preveure una o diverses pròrrogues 
sempre que les seves característiques romanguin inalterables durant el període de durada 
d’aquelles i que la concurrència per a la seva adjudicació hagi estat feta tenint en compte la 
durada màxima del contracte, incloent els períodes de pròrroga.  
  
La pròrroga del contracte s’acordarà motivadament abans del seu acabament per l’òrgan de 
contractació i serà obligatòria per al contractista, llevat que el contracte o les Clàusules 
Particulars prevegin altrament de forma expressa, sense que pugui produir-se pel 
consentiment tàcit de les parts. 
 
Tanmateix, en els contractes de serveis la pròrroga requerirà el mutu acord de les parts. 
 
2. El termini d'execució del contracte sols serà perllongat per aquelles causes justificades 
no imputables al contractista que, a judici de l’Ajuntament de Canet de Mar, impedeixin 
complir el seu objecte dins del termini previst. 
 
3. Seran causa de força major, que podran incidir en el termini d'execució del contracte, les 
que amb tal caràcter resultin de la legislació vigent. 
 
4. L’òrgan de contractació, en cada cas a instància del contractista i amb l'informe previ del 
Servei promotor de la contractació, determinarà l’abast de la pròrroga que es concedeixi en 
el termini d'execució del contracte, en els termes previstos a la normativa general.      
 
Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol·licitat la pròrroga del termini 
d’execució sense haver recaigut resolució expressa, s’entendrà estimada la petició. 
 
Secció 2a. Determinacions específiques relatives als contractes d’obres i 
instal·lacions. 
 
Clàusula 62.- Modificacions previstes. 
 
1. Seran obligatòries per al contractista les modificacions en els elements que integren el 
contracte d’obres que s’acordin de conformitat amb el que estableix la normativa general de 
contractació. 
 
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no 
tindrà dret a reclamar cap rescabalament. 
 
2. Sols podran introduir-se variacions obligatòries per al contractista sense prèvia 
aprovació quan consisteixin en l’alteració del número d’unitats d’obra realment 
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que no 
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte, 
IVA exclòs.   
 
Clàusula 63.- Modificacions no previstes. 
 
1. Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra o classes de fàbrica 
no compreses en el projecte o les característiques de les quals siguin diferents de les 
que s’hi inclouen, els preus que els siguin aplicables seran fixats per l’òrgan de 
contractació a proposta de la Direcció de l’obra i tenint en compte les observacions que 
hi formuli el contractista en tràmit d’audiència prèvia per un termini mínim de tres dies 
hàbils, i s’hauran de basar una i altres, en tot allò que hi resulti d’aplicació, en els costos 
elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris integrats en el contracte. 
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2. Si el contractista no acceptés els preus fixats en els termes de l’apartat anterior, 
l’òrgan de contractació podrà contractar les unitats d’obra o classes de fàbrica de 
referència amb un altre empresari pels mateixos preus o bé executar-les directament. 
  
Clàusula 64.- Expedient de modificació del projecte i del contracte. 
 
1. Quan la Direcció de l’obra consideri necessària una modificació del projecte 
sol·licitarà autorització a l’òrgan de contractació per tal d’iniciar l’expedient corresponent, 
la tramitació del qual tindrà caràcter d’urgència i comprendrà les actuacions següents: 
 

a) Proposta tècnica motivada de modificació del projecte per la Direcció de l’obra, on 
figuri l’import aproximat de la modificació així com la descripció bàsica de les 
obres a fer. 

 
b) Redacció de la modificació del projecte i la seva aprovació tècnica mitjançant 

informe del Servei promotor, així com l’aprovació de l’expedient per l’òrgan de 
contractació.  

 
c) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres 

dies hàbils. 
 

d) Informes preceptius:  
 

d.1) informes de la Secretaria General i de la Intervenció General de 
l’Ajuntament de Canet de Mar;  
 
d.2) informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, en cas que 
l’import de les modificacions proposades, aïlladament o conjuntament, sigui 
superior al 10% del preu primitiu del contracte i aquest fos igual o superior a 
6.000.000’- EUR;    
 
d.3) els altres que determinin les lleis; 

 
e) Aprovació de l’expedient d’execució de l’obra per l’òrgan de contractació, així com 

del pressupost addicional líquid. 
 

f) Si escau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovació. 
 
2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual 
repercussió sobre el termini d’execució del contracte serà condició necessària per tal de 
poder començar els treballs corresponents a les unitats noves.    
 
3. Si la necessitat d’introduir modificacions en el projecte es dedueix com a 
conseqüència de la comprovació del replanteig, la Direcció de l’obra ho farà constar en 
l’acta que reflecteix aquesta, suspendrà la iniciació de les obres i elaborarà una estimació 
raonada de l’import de les modificacions esmentades, que sotmetrà a l’òrgan de 
contractació en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent al de la signatura 
de l’acta.  Si aquest decideix iniciar la modificació del projecte, es tramitarà d’acord a les 
previsions de l’apartat primer, i s’acordarà la suspensió temporal, total o parcial de l’obra, 
i, en aquest darrer cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les 
modificacions previstes en el projecte.    
 
4. Les previsions dels apartats anteriors, així com el canvi de l’origen o la procedència 
dels materials naturals previstos a la memòria o, si escau, a les Prescripcions Tècniques, 
es tramitaran també com a modificacions contractuals d’acord amb les previsions de la 
normativa general en matèria de contractació.    
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5. El Pla de Seguretat i Salut previst a la clàusula 36 d’aquest Plec haurà de ser 
modificat en tota la mesura que ho necessiti la modificació del projecte, així com la 
introducció de noves unitats d’obra, o, si escau, la del contracte. 
 
Clàusula 65.- Obres accessòries a les del projecte principal. 
 
Les obres accessòries no incloses en el projecte inicial ni necessàries, sinó simplement 
convenients, per a l’adequació de l’obra principal a la seva finalitat, però que l’Ajuntament 
de Canet de Mar estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractació 
independent de la que regeix aquella.    
 
Capítol IV. Règim econòmic del contracte. 
 
Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes. 
 
Clàusula 66.- Pressupost del contracte. 
 
1. El pressupost de licitació constituirà la xifra màxima a la qual hauran d’ajustar-se o 
millorar les seves proposicions econòmiques els oferents i vindrà expressat a les 
Clàusules Particulars en lletres i números en la unitat monetària de compte euro.  
 
En tot cas s’indicarà com a partida independent l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA). 
 
2.  Dins el límit màxim del pressupost de licitació, l’oferta dels empresaris s'entendrà en 
tot cas comprensiva de la totalitat del contracte i portarà implícita: 
  
a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,  
emmagatzematge i/o altres. 
 
b) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i 
salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de l’elaboració i l’aplicació 
de la planificació preventiva en cas de concurrència empresarial, i els honoraris 
corresponents. 
 
c) Les despeses corresponents al control de qualitat. 
 
d) L'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que 
s’hi produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte com a conseqüència de 
la negociació col·lectiva.   
 
3.  En totes les ofertes dels empresaris haurà d’indicar-se, com a partida independent, 
l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA);  en cas de no constar com a partida 
independent, se sumarà d’ofici a l’import ofertat el percentatge de l’IVA que correspongui.  
 
4. El càlcul del valor estimat, que s’aplicarà en els supòsits previstos a la normativa 
general de contractació, haurà de tenir en compte qualsevol forma d’opció eventual, 
l’eventual pròrroga del contracte i la totalitat de les modificacions previstes, amb exclusió 
de l’import de l’IVA. 
 
5. D’acord amb la normativa general de contractació, totes les mencions d’aquest Plec 
a quanties, imports, valors, pressupost o equivalents s’entendran sempre referides sense 
IVA, sens perjudici de les excepcions que l’esmentada normativa estableix. 
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Clàusula 67.- Revisió i adequació de preus. 
 
1. La revisió de preus en els contractes de l’Ajuntament de Canet de Mar tindrà lloc d’acord 
amb els termes establerts a la normativa general de contractació llevat que la seva 
improcedència s’hagués previst expressament en les Clàusules Particulars o pactat en el 
contracte, quan s’hagués executat, almenys, en un 20% del seu import i hagués 
transcorregut un any des de la seva formalització. 
 
Per excepció, en els contractes de gestió de serveis públics la revisió podrà tenir lloc una 
vegada transcorregut el primer any d’execució del contracte, sense que sigui necessari 
haver executat el 20% de la prestació.  
 
2.  Per a l’aplicació del sistema, els índexs i les fórmules de revisió de preus se seguiran les 
previsions de la normativa general de contractació. 
 
3. Quan l’objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clàusules Particulars o 
el contracte podran incloure clàusules de variació de preus en funció del compliment de 
determinats objectius de terminis o de rendiment, així com penalitzacions per 
incompliment de clàusules contractuals, havent de determinar amb precisió els supòsits 
en què es produiran aquestes variacions i les regles per a la seva determinació. 
 
Clàusula 68.- Transmissió dels drets de cobrament 
 
1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de l’Ajuntament de Canet de Mar 
podran cedir-los conforme a dret. 
 
2. Perquè aquesta cessió tingui plena eficàcia enfront l’Ajuntament de Canet de Mar serà 
requisit imprescindible que l’acord de cessió es notifiqui fefaentment a aquesta per part del 
contractista. 
 
3. Una vegada l’Ajuntament de Canet de Mar tingui coneixement de la transmissió d’aquest 
dret, el manament de pagament haurà de ser expedit a favor del cessionari, indicant també 
el nom del cedent. 
 
4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberadors per a 
l’Ajuntament de Canet de Mar mentre aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessió. 
 
5. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les determinacions 
contingudes en la normativa procedimental que pogués dictar l’Ajuntament de Canet de Mar 
amb relació a les cessions de crèdit. 
 
Clàusula 69.- Interès de demora. 
 
1. Quan els pagaments de les factures no es facin dins del termini legalment previst, a 
comptar des de la data de l’aprovació de les certificacions d’obres o la dels documents que 
acreditin la conformitat dels béns lliurats o els serveis prestats amb allò disposat en el 
contracte, i sens perjudici del que escaigui sobre la resolució del contracte per causa de 
l'esmentat retard, l’Ajuntament de Canet de Mar abonarà al contractista, a partir del 
compliment del dit termini, l'interès de demora i el rescabalament pels costos de cobrament 
en els termes previstos a la normativa vigent per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
D’acord amb la normativa general de contractació, perquè s’esdevingui l’inici del còmput del 
termini per a la generació d’interessos, el contractista haurà d’haver complert l’obligació de 
presentar la factura davant el registre de factures habilitat a l’efecte, en temps i forma, en el 
termini de trenta dies naturals a comptar des de la data de lliurament efectiu dels béns o la 
prestació del servei. Si el contractista incomplís aquest termini la generació d’interessos no 
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s’iniciarà fins que hagin transcorregut trenta dies a comptar des de la data de presentació de 
la factura en el registre corresponent. 
 
2. Sens perjudici del que estableixin les normes tributàries i de la Seguretat Social, els 
acomptes que procedeixin per l’execució del contracte sols podran ser objecte 
d’embargament en els supòsits següents: 
 
a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en l’execució del 
contracte i de les quotes socials que se’n derivin. 
 
b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes 
i subministradors referides a l’execució del contracte. 
 
Secció 2a. Determinacions específiques relatives als contractes d’obres i 
instal·lacions. 
 
Clàusula 70.- Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.  
 
1. Dins dels deu dies següents del termini al que correspon la relació valorada mensual, 
salvant que les Clàusules Particulars estableixin una altra freqüència en l’expedició en 
funció de la natura i les característiques de l’obra a executar, la Direcció de l'obra expedirà la 
certificació als efectes de pagament i, en la mateixa data d'expedició, lliurarà una còpia de la 
certificació i de la relació valorada, amb justificant de recepció, al contractista, el qual haurà 
d’expedir i registrar d’immediat la factura corresponent. 
 
2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el 
concepte d’acomptes, subjectes a les rectificacions i les variacions que es produeixin en 
l’amidament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que 
corresponguin.    
 
Clàusula 71.- Certificacions i abonaments de les revisions de preus. 
 
Les certificacions de revisió de preus es tramitaran com qualsevol certificació ordinària i 
s’imputaran a l'anualitat contreta pel contracte, o com a certificació anticipada si l'esmentada 
anualitat està exhaurida.  Es faran simultàniament amb la que correspongui a l'obra 
executada en l'esmentat període i s'entendran amb base als últims índexs vigents que 
s’hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a què es refereix la certificació d'obra no 
ho han estat. 
 
Clàusula 72.- Acomptes per operacions preparatòries. 
 
El contractista podrà percebre acomptes per a les operacions preparatòries efectuades, 
com ara aplec de materials i instal·lacions o equips de maquinària pesant adscrits a 
l’obra, amb l’objectiu d’afavorir el finançament inicial d’aquesta, sempre i quan s’hagi 
previst a les Clàusules Particulars i prèvia constitució, en tot cas, per part d’aquell, de la 
garantia dels esmentats pagaments mitjançant la prestació d’un aval específic pel seu 
import.  
 
Clàusula 73.- Abonament de partides alçades. 
 
Les partides alçades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el Plec de 
Prescripcions Tècniques i a les Clàusules Particulars i, en defecte de previsió en 
aquests, en la forma establerta  en el tractament normatiu de les partides alçades a 
justificar i de les partides alçades d’abonament íntegre.    
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Secció 3a. Determinacions específiques relatives a altres tipus de contractes. 
 
Clàusula 74.- Règim econòmic i forma de pagament en els contractes de serveis. 
 
1.  El règim econòmic serà el que resulti de la documentació contractual. 
 
2.  L'abonament del preu s'efectuarà en les condicions que s'indiquin a les Clàusules 
Particulars, i el pagament de quantitats exigirà la prèvia realització, total o parcial, pel 
contractista de les prestacions que constitueixin l'objecte del contracte. 
          
3.    En els contractes de tracte successiu l’abonament s’efectuarà sobre les certificacions 
o els documents acreditatius de la prestació que s’hagin expedit prenent com a base les 
valoracions fetes pel Servei promotor en els períodes que fixin les Clàusules Particulars 
dins els marges establerts per la normativa general de contractació.  
 
Clàusula 75.- Especialitats del preu en el contracte de subministraments. 
 
1. El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments efectivament 
lliurats i formalment rebuts per l’Ajuntament de Canet de Mar d’acord amb les condicions 
estipulades al contracte. 
 
2. Quan raons tècniques o econòmiques motivades a l’expedient ho aconsellin, 
l’Ajuntament de Canet de Mar podrà establir a les Clàusules Particulars que el pagament del 
preu total dels béns a subministrar consisteixi part en diner i part en el lliurament d’altres 
béns de la mateixa classe sense que, en cap cas, l’import d’aquests no pugui superar el 50 
% del preu total, d’acord amb les previsions de la normativa general de contractació. 
 
Capítol V. Resolució del contracte 
 
Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes. 
 
Clàusula 76.- Causes i efectes generals de resolució del contracte. 
 
1. De conformitat amb la normativa general de contractació, i amb els efectes que per a 
cada supòsit s’hi determinen, són causes generals de resolució del contracte les següents: 
 
a) La mort o la incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sens perjudici del que disposa la normativa 
general de contractació per als casos de successió del contractista. 
 
b) La declaració de concurs o la d’insolvència en qualsevol procediment.  
 
c) El mutu acord entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el contractista. 
 
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l’incompliment 
del termini de quinze dies hàbils per iniciar l’execució a comptar des de la formalització en 
els expedients de tramitació urgent. 
 
e) La manca de pagament per part de l’Ajuntament de Canet de Mar en el termini de 
sis mesos o bé l’inferior que la Generalitat de Catalunya determini si escau en aplicació 
de l’establert a la normativa general de contractació. 
 
f) L’incompliment de la resta d’obligacions contractuals essencials qualificades com 
a tals als plecs o al contracte. 
 
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
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possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la 
prestació en aquells termes, quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb 
l’establert a la normativa general de contractació. 
 
h) Les que s’estableixin expressament al mateix plec de clàusules generals, a les 
Clàusules Particulars o al contracte, o altres que estableixi la normativa general. 
 
2. En els contractes de gestió de serveis públics no són d’aplicació les causes 
detallades a les lletres d) i e) de l’anterior apartat, tot això d’acord amb la normativa 
general de contractació. 
 
3. L’aplicació i els efectes de les causes generals de resolució es regeixen per 
l’establert a la normativa general de contractació. 
 
Secció 2a. Determinacions específiques relatives a diversos tipus contractuals. 
 
Clàusula 77.- Causes i efectes específics de resolució del contracte d’obres. 

 
1. Les causes específiques de resolució dels contractes d’obres, segons la normativa 
general de contractació, són:  
 

a) La demora en la comprovació del replanteig. 
 

b) La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a sis mesos 
per part de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 

c) El desistiment o la suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos 
acordat per l’Ajuntament de Canet de Mar.  

 
2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els següents: 

 
a) La resolució del contracte donarà lloc en tot cas a la comprovació, el mesurament i 
la liquidació de les obres efectuades d’acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents 
a favor o en contra del contractista, en els termes establerts a la normativa general. 
 
b) En el supòsit de demora en la comprovació del replanteig, el contractista sols tindrà 
dret a una indemnització equivalent al 2% del preu de l’adjudicació. 
 
c) En el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a sis 
mesos per causa imputable a l’Ajuntament de Canet de Mar, el contractista tindrà dret a 
percebre, per tots els conceptes, una indemnització del 3% del preu d’adjudicació. 
 
d) En el supòsit de desistiment o suspensió de l’execució de les obres iniciades per 
termini superior a vuit mesos per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, el contractista 
tindrà dret al 6% del preu de les obres deixades de fer en concepte de benefici industrial, 
entenent-se per obres deixades de fer les que resultin de la diferència entre les 
reflectides en el contracte primitiu i les seves modificacions i les que s’haguessin 
executat fins a la data de notificació de la suspensió.      
 
e) Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o pel mateix 
Ajuntament de Canet de Mar, amb caràcter d’urgència, per motius de seguretat o per tal 
d’evitar la ruïna d’allò que s’hagués construït, l’òrgan de contractació, un cop hagi 
notificat al contractista la liquidació de les executades, podrà acordar la seva continuació, 
sens perjudici que el contractista pugui impugnar la valoració efectuada davant del 
mateix òrgan de contractació, el qual resoldrà el que procedeixi dins el termini de quinze 
dies. 
 



S/iu 
 

58 
 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Clàusula 78.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de serveis. 
 
1. Les causes específiques de resolució dels contractes de serveis, segons la normativa 
general de contractació, són:  
 
a) La suspensió, per causa imputable a l’Ajuntament de Canet de Mar, de la iniciació del 
contracte per un termini superior a sis mesos a comptar des de la data que s’hi assenyala 
per al seu començament, llevat que les Clàusules Particulars fixin un termini menor. 
 
b) El desistiment o la suspensió, acordat per l’Ajuntament de Canet de Mar, del 
contracte per termini superior a un any, llevat que les Clàusules Particulars fixin un termini 
menor. 
 
c) La resolució dels contractes complementaris, determinada per la del seu 
respectiu contracte principal. 
 
2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els següents: 
 
a) El contractista té dret en tot cas a percebre el preu dels estudis, els informes, els 
projectes, els treballs o els serveis que hagi fet efectivament d’acord amb el contracte i 
hagin estat rebuts per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
b) En el supòsit de suspensió de la iniciació del contracte per termini superior a sis 
mesos per causa imputable a l’Ajuntament de Canet de Mar, el contractista sols té dret a 
una indemnització del 5% del seu preu. 
 
c) En el supòsit de desistiment o suspensió de l’execució del contracte per termini 
superior a un any per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, el contractista tindrà dret al 
10% del preu dels estudis, els informes, els projectes o els treballs pendents de fer, en 
concepte de benefici deixat d’obtenir.      
 
Clàusula 79.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de 
subministrament. 
 
1. Les causes específiques de resolució del contracte de subministrament, segons la 
normativa general de contractació, són:  
 
a) La suspensió, per causa imputable a l’Ajuntament de Canet de Mar, de la 
iniciació del contracte per un termini superior a sis mesos a comptar des de la data que s’hi 
assenyala per al seu començament, llevat que les Clàusules Particulars fixin un termini 
menor. 
 
b) El desistiment o la suspensió, acordat per l’Ajuntament de Canet de Mar, del 
contracte per termini superior a un any, llevat que les Clàusules Particulars fixin un termini 
menor. 
 
2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els següents: 
 
a) En tot cas, la recíproca devolució dels béns i de l’import dels pagaments fets, 
i, quan això no fos possible o convenient per a l’Ajuntament de Canet de Mar, aquest 
haurà d’abonar el preu dels lliurats efectivament i rebuts de conformitat. 
 
b) En el supòsit de suspensió de la iniciació del contracte per termini superior a 
sis mesos per causa imputable a l’Ajuntament de Canet de Mar, el contractista sols tindrà 
dret a una indemnització del 3% del seu preu. 
 
c) En el supòsit de desistiment o suspensió de l’execució del contracte per 
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termini superior a un any per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, el contractista tindrà 
dret al 6% del preu dels lliuraments deixats de fer, en concepte de benefici industrial.      
 
Clàusula 80.- Causes i efectes específics de resolució dels contractes de gestió de 
serveis públics. 
 
1. Les causes específiques de resolució del contracte de gestió de serveis públics, segons 
la normativa general de contractació, són:  
 
a) La demora superior a sis mesos per part de l’Ajuntament de Canet de Mar en el 
lliurament al contractista de la contraprestació o dels mitjans auxiliars a què s’hagués obligat 
segons el contracte. 
 
b) El rescat del servei per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
c) La supressió del servei per raons d’interès públic. 
 
d) La impossibilitat de l’explotació del servei com a conseqüència dels acords adoptats per 
l’Ajuntament de Canet de Mar amb posterioritat al contracte.   
 
2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els següents: 
 
a) L’Ajuntament de Canet de Mar abonarà, en tot cas, al contractista el preu de les obres i 
les instal·lacions executades per aquest que hagin de passar a propietat d’aquell, tenint en 
compte el seu estat i el temps que resti per a la reversió. 
 
b) L’incompliment de les obligacions del contracte per una de les parts produirà els efectes 
establerts a les disposicions específiques del servei.  
 
c) En el supòsit de demora superior a sis mesos per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
el contractista tindrà dret a l’abonament de l’interès de demora previst a la Llei per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials de les 
quantitats degudes o valors econòmics convinguts, a comptar des del venciment del termini 
previst per al seu lliurament, així com dels danys i els perjudicis soferts.    
 
d) En els supòsits de rescat, supressió o impossibilitat de l’explotació del servei, 
l’Ajuntament de Canet de Mar indemnitzarà el contractista pels danys i els perjudicis que se 
li causin, inclosos els guanys futurs que deixi de percebre.  Per al càlcul d’aquesta 
indemnització es prendrà com a base els resultats de l’explotació a l’últim quinquenni i la 
pèrdua del valor de les obres i les instal·lacions que no hagin de revertir a l’Ajuntament de 
Canet de Mar, tenint en compte el seu grau d’amortització.  
 
Clàusula 81.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de 
concessió d’obra pública  
 
1. Les causes específiques de resolució del contracte de gestió de serveis públics, segons 
la normativa general de contractació, són:  
 

a) L’execució hipotecària declarada deserta o la impossibilitat d’iniciar el procediment 
d’execució hipotecària per falta d’interessats autoritzats a l’efecte en els casos en què 
així procedís, d’acord amb l’establert en la llei. 

 
b) El segrest de la concessió per un termini superior a l’establert com a màxim sense 

que el contractista hagi garantit l’assumpció completa de les seves obligacions. 
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c) La demora superior a sis mesos per part de l’òrgan de contractació en el lliurament 
al concessionari de la contraprestació, dels terrenys o dels mitjans auxiliars a què es 
va obligar contractualment. 

 
d) El rescat de l’explotació de l’obra pública per l’òrgan de contractació.  
 
e) La supressió de l’explotació de l’obra pública per raons d’interès públic. 
 
f) La impossibilitat de l’explotació de l’obra pública com a conseqüència d’acords 

adoptats per l’Ajuntament de Canet de Mar amb posterioritat al contracte. 
 
g) L’abandonament, la renúncia unilateral, així com l’incompliment pel concessionari 

de les seves obligacions essencials. 
 
2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són,  d’acord amb 
la normativa general de contractació, els següents: 
 

a) La resolució del contracte donarà lloc en tot cas a l’abonament per part de 
l’Ajuntament de Canet de Mar al concessionari de l’import de les inversions fetes 
per raó de l’expropiació de terrenys, l’execució d’obres en construcció i l’adquisició 
de béns que siguin necessaris per a l’explotació de l’obra objecte de la concessió. 

 
b) En el supòsit de demora superior a sis mesos per part de l’òrgan de contractació 

en el lliurament al concessionari de la contraprestació, dels terrenys o dels mitjans 
auxiliars a què es va obligar contractualment, el concessionari podrà optar per la 
resolució del contracte o per exigir l’abonament de l’interès legal de les quantitats 
degudes o els valors econòmics convinguts. 

 
c) En els supòsits de rescat, supressió i impossibilitat de l’explotació de l’obra 

pública per causa d’acords administratius posteriors, l’Ajuntament de Canet de Mar 
rescabalarà el concessionari pels danys i els perjudicis irrogats, en una quantia 
que es determinarà tenint en compte els guanys futurs que el concessionari 
deixarà de percebre tenint en compte els resultats d’explotació en l’últim 
quinquenni quan sigui possible, i a la pèrdua del valor de les obres i instal·lacions 
que no hagin pogut ser lliurades a l’Ajuntament de Canet de Mar tenint en compte 
llur grau d’amortització. 

 
d) En el supòsit de resolució per causa imputable al concessionari, li serà incautada 

la fiança i haurà de rescabalar a l’Ajuntament de Canet de Mar els danys i els 
perjudicis ocasionats en el que excedeixi de l’import de la garantia incautada.      

 
e) L’òrgan de contractació podrà acordar també, com a conseqüència de la 

resolució de la concessió, la resolució dels contractes atorgats pel concessionari 
per a l’aprofitament de les zones complementàries i la resolució dels contractes 
d’explotació comercial. A tal efecte, abonarà la indemnització que, si escau, 
correspongui, la qual anirà a càrrec del concessionari quan la resolució de la 
concessió hagi estat per causa imputable a aquest. 
 

Capítol VI. Conclusió del contracte, recepcions, termini de garantia i liquidació. 
 
Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 
 
Clàusula 82.- Extinció, recepció, termini de garantia i liquidació del contracte. 
 
1. Els contractes s’extingeixen per compliment o bé per resolució, de conformitat amb la 
normativa general de contractació i la resta de la normativa aplicable. 
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2. La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepció o 
conformitat per part de l’Ajuntament de Canet de Mar en els termes establerts a la normativa 
general de contractació i la resta de la normativa aplicable. 
 
3. Les Clàusules Particulars fixaran un termini de garantia a comptar des de la data de 
recepció en sentit positiu o conformitat, llevat dels contractes de gestió de serveis públics i 
d’aquells altres en què no sigui necessari, la qual cosa s’haurà de justificar a l’expedient.  
L’exhauriment d’aquest termini extingeix la responsabilitat del contractista, llevat que la 
normativa general de contractació o altres estableixin altres terminis. 
 
Conclòs el termini de garantia contractual, el Servei promotor emetrà un informe i si 
l'empresari està exempt de responsabilitat, s'iniciarà el tràmit per al retorn de la garantia.    
 
4. La liquidació del contracte serà acordada, notificada al contractista i practicada en els 
termes establerts a la normativa general de contractació i la resta de la normativa aplicable.      
 
Clàusula 83.- Devolució o cancel·lació de la garantia. 
 
Efectuada la liquidació, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els 
requisits legals, l'òrgan de contractació adoptarà resolució ordenant la devolució o 
cancel·lació de la garantia i la notificarà a l’interessat, tot això dins el termini de dos 
mesos des de l’acabament del termini de la garantia.  
 
 
Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i 
instal·lacions. 
 
Clàusula 84.-  Recepció de l’obra. 
 
1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedirà, com a regla 
general, dins del mes següent, a l'acte formal i positiu de recepció o de la conformitat, del 
qual s’estendrà l’acta corresponent per triplicat i a un sol efecte, que signaran la Direcció de 
l'obra, el contractista, acompanyat del seu facultatiu si ho creu oportú, i el responsable del 
contracte o el facultatiu representant de l’Ajuntament de Canet de Mar. Un exemplar serà 
retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el corresponent a l’Ajuntament serà inclòs a 
l’expedient. 
 
Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligació 
d’assistir a la recepció de l’obra, el representant de l’Ajuntament de Canet de Mar li remetrà 
un exemplar de l’acta per tal que formuli les al·legacions que consideri convenients en el 
termini de deu dies, sobre les quals resoldrà l’òrgan de contractació.    
 
2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar el sentit negatiu a 
l’acta de recepció i la Direcció assenyalarà els defectes observats, detallarà les 
instruccions precises i fixarà un termini per reparar-los. Si el contractista no hagués 
efectuat la reparació a l’acabament d’aquest termini podrà concedir-se-li un nou termini 
improrrogable o bé declarar resolt el contracte. 
 
3. A l’acta de recepció s’ha de fixar la data per a la realització de l’amidament, acte al qual 
serà obligatòria l’assistència del contractista. 
 
4. D’haver-hi defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre per l’Ajuntament de Canet de Mar i es farà constar en l'acta de recepció 
aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini que se li 
assenyali. 
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5. Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin susceptibles 
de ser executades per fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons l’establert a les 
Clàusules Particulars, cas en el qual haurà d’expedir-se la corresponent certificació a 
compte.    
 
Clàusula 85.- Termini de garantia. 
 
1. El termini de garantia, que començarà a comptar-se a partir de la data en què sigui 
formalitzada, en sentit positiu, la recepció de les obres i les instal·lacions o, si escau, la 
conformitat, es fixarà a les Clàusules Particulars de cada contractació, i no podrà ser inferior 
a un any, llevat de casos especials. 
 
2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes començarà 
a comptar-se des de la data de la respectiva recepció. 
 
3. Durant el termini de garantia, el contractista tindrà cura de la conservació i la vigilància 
de les obres d’acord amb el que estableixi la documentació contractual i a les instruccions 
que li doni la Direcció de l’obra.  Si no atengués aquesta obligació i donés lloc a risc o perill 
per a l’obra, l’Ajuntament de Canet de Mar executarà directament i a càrrec d’aquell els 
treballs necessaris per tal d’evitar el dany.    
 
Clàusula 86.- Certificació final. 
 
En el termini de tres mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció l’òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada 
al contractista a compte de la liquidació del contracte.  
  
Clàusula 87.- Liquidació del contracte. 
 
En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la Direcció 
de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, informarà sobre l’estat de les obres. Si fos 
favorable o, en cas contrari, un cop reparat allò construït, es procedirà, en el termini d’un 
mes, a acordar i notificar la liquidació de les obligacions pendents en els termes establerts a 
la normativa general. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA.- Règim contractual de les entitats públiques 
empresarials i societats mercantils locals. 
 
Les entitats públiques empresarials i societats mercantils dependents de l’Ajuntament de 
Canet de Mar es regiran per llurs respectives instruccions de contractació i, en allò no 
previst en aquelles, per les disposicions d’aquest Plec i en els termes de la normativa 
general de contractació. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA.- Derogació normativa. 
 
L’entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o resolució 
adoptats a l’empara de la legislació derogada per la normativa general de contractació 
vigent. 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.- Entrada en vigor. 
 
El present Plec entrarà en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments 
establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a 
la seva aprovació definitiva i la remissió a la present publicació, completada amb la de les 
clàusules modificades, si així ha estat acordat per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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SEGON.- El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB) de data 4 de febrer de 2014. 
 
TERCER.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels 
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació 
de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci en el BOPB. 
 
QUART.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al 
BOPB, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comunicació 
escrita diària. 
 
CINQUÈ.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, aquests Plecs 
s’entendran aprovats definitivament sense necessitat de cap nou acord. 
 
SISÈ.- L'entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, 
acord o resolució adoptats a l'empara de la legislació derogada per la normativa 
general de contractació vigent. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
El senyor alcalde explica que aquest assumpte és molt tècnic. La Diputació de 
Barcelona, amb la voluntat d’homogeneïtzar la contractació administrativa, va aprovar 
a 24 de gener de 2014, un plec de clàusules administratives generals per a la 
contractació de les administracions, dirigits als municipis de la província. De fet, la 
Diputació ja havia aprovat un plec d’aquestes característiques l’any 2009 i en aquella 
ocasió l’Ajuntament també el va aprovar i el va adaptar com a propi. Aquest nou plec 
s’ha hagut d’aprovar per adaptar-lo a l’entrada en vigor del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. La voluntat no és més que agilitzar els procediments de 
contractació i aprovant aquests plecs estàndards, per a qualsevol contractació només 
s’haurà d’aprovar els plecs de clàusules particulars. 
 
6.- MOCIÓ DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER 
GARANTIR L’ADEQUACIÓ DELS SERVEIS DE BIBLIOTEQUES I AULES 
D’ESTUDIS DURANT ELS PERÍODES DE MAJOR DEMANDA D’AQUESTS 
 
El senyor alcalde dóna la paraula a la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup 
municipal del PSC, perquè és el grup que va presentar aquesta proposta, i al senyor 
Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, perquè és el responsable de l’Àrea 
de la qual depèn la gestió de la biblioteca, els quals explicaran per què es retira 
aquesta moció de l’ordre del dia. 
 
La senyora Tamayo explica que després de diverses reunions s’ha arribat a un acord 
en aquest assumpte i per això consideren que ja no cal aprovar aquesta moció. Ara el 
senyor Xirau explicarà aquests acords. 
 
El senyor Xirau explica que finalment s’ha arribat a un acord. Aquest acord ha trigat a 
arribar perquè ha portat temps intentar adequar el servei a les necessitats que el grup 
municipal del PSC plantejava. Bàsicament, calia adequar el servei al jovent i als que 
estudien a les universitats. La moció que van presentar parlava de tres moments l’any, 
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del gener, el juny i el setembre, i parlava d’obrir els caps de setmana, entre altres 
coses. Tot això ha estat motiu d’un estudi per part del tècnic municipal de Joventut, el 
senyor Miquel Sabater, i la directora de la biblioteca, la senyora Irene Feliu i amb 
aquest estudi han arribat a la conclusió que el millor és canviar l’horari de la biblioteca 
unes determinades èpoques de l’any. Explica que s’ampliarà l’horari de la tarda, fins a 
les 23.00 hores, de dilluns a divendres, des del 26 de maig fins al 30 de juny, ja que és 
l’època més dura per als estudiants perquè coincideix amb l’època dels exàmens finals 
i amb les proves de la selectivitat. És important dir que aquesta prova pilot no costarà 
diners. Explica que la proposta del grup del PSC hagués costat uns 2.000 euros el 
període que s’hagués ampliat l’horari. En aquest cas, com que s’ha rebut una 
subvenció de la Diputació per a plans ocupacionals, aquesta prova pilot es cobrirà amb 
una persona que entra dins d’aquesta subvenció. Si aquest any és un èxit, de cara a 
l’any que ve ja es podrà pressupostar per a l’exercici i presentar com a prova pilot un 
altre període interessant per ampliar l’horari, el gener o el setembre. Per acabar, 
agraeix la iniciativa del grup municipal del PSC, la col·laboració del grup municipal 
d’ERC i la paciència que han tingut tots plegats, ja que aquesta moció és la tercera 
vegada que es presenta en un Ple. 
 
7.- ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
El senyor alcalde explica que tots els grups municipals han presentat una moció 
d’urgència amb relació a la sol·licitud de la Creu de Sant Jordi per al centre educatiu 
Col·legi Yglesias de Canet de Mar. Explica que aquesta moció té el seu origen en una 
demanda del consell rector del Col·legi Yglesias perquè volen sol·licitar aquest guardó. 
El senyor alcalde li va comentar a la senyora secretària, la qual creu que aprovar 
aquesta sol·licitud per la Junta de Govern Local té poc pes institucional i, per tant, una 
moció aprovada pel Ple municipal tindria més força. Per aquest motiu presenten 
aquesta moció. 
 
Un cop explicada la urgència d’aquest punt, el senyor alcalde passa a la votació, la 
qual s’aprova per unanimitat dels setze membres presents dels disset de nombre de 
dret que integren el Ple municipal. 
 
7.1.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, UMdC, PP, 
ERC I PSC EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE LA CREU DE SANT JORDI PER 
AL CENTRE EDUCATIU COL·LEGI YGLESIAS DE CANET DE MAR 
 
El Col·legi Yglesias va celebrar al 2011 els seus 100 anys d'història, suficient mèrit per 
retre-li reconeixement públic. Cent anys aviat són dits, però representa un segle 
d'història, són moltes generacions de canetencs que han passat per les seves aules i 
contribuït a forjar la identitat d'una població. Com va dir el director general dels centres 
concertats del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el senyor 
Casaponsa, el dia la inauguració oficial del centenari, celebrar 100 anys vol dir que al 
llarg de tot aquest temps s'han fet bé les coses.  
  
La senyora Leonor Yglesias Horta, nascuda a Canet l'any1851, hereva de la fortuna de 
la seva família, no es va casar, i quan l'any 1905 li diagnostiquen una malaltia de difícil 
curació, a instàncies del pare Bernat de Sarrià, el seu capellà de confiança i mà dreta, 
juntament amb el rector de Canet li van aconsellar de prometre (i fins i tot ho signà 
davant de notari) que si es curava faria construir una escola pels nens pobres de 
Canet, el Canet de l'època que comptava amb poc més de 3.000 habitants. 
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El 24 de setembre de 1911, doncs, s'inaugurà el Col·legi Yglesias, gestionat per la 
congregació dels germans Maristes. Des d'aleshores el centre ha crescut i s'ha 
adaptat al pas del temps, veient passar la història, a voltes dolça i a voltes convulsa, i 
ha educat generacions senceres de famílies canetenques. Ha estat espectador de 
moments molt delicats, com el final de la Guerra Civil, quan l'edifici es convertí en 
quarter de les tropes italianes i, fins i tot, en presó provisional. 
  
L'any 1973 els pares maristes comuniquen el tancament de l'escola. És per això, que 
les famílies dels alumnes decideixen agafar les regnes del centre i així, des del 1974, 
el Col·legi Yglesias és una cooperativa de pares i mares, que són els que plegats, 
gestionen l'equipament. 
  
Per tot això i per molt més, s’acorda per unanimitat del setze membres assistents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Reconèixer la tasca envers Canet de Mar i els seus habitants del Col·legi 
Yglesias que avui continua amb la mateixa vitalitat i compromís educatiu que l'ha 
caracteritzat tots aquests anys. 
 
SEGON.- Sol·licitar l'atorgament de la Creu de Sant Jordi per primera vegada a una 
entitat del nostre municipi, en concret al centre educatiu Col·legi Yglesias. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i al Col·legi Yglesias. 
 
El senyor alcalde llegeix la moció.  
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Aclariment sobre les peticions d’informació a l’Ajuntament 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, explica que primer 
farà un aclariment. Explica que normalment la persona que entra la sol·licitud de 
documentació del grup municipal del PSC és ell mateix i mai ha demanat que se li 
transmeti aquesta documentació un dia concret. Amb això vol dir que no creu que sigui 
massa correcte utilitzar aquestes sol·licituds de documentació com la causa del 
col·lapse de l’Administració. 
 
2.- Concerts de música clàssica al castell de Santa Florentina 
 
El senyor Planet pregunta al senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, 
si aquest any també es durà a terme els concerts del castell de Santa Florentina i si és 
així, si s’ha pensat en el fet que el dia 5 de juliol hi haurà el Canet Rock. Pensa que 
seria bo intentar no solapar aquests dos esdeveniments. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, explica que abans que es 
decidís fer aquest concert el dia 5 de juliol, el castell de Santa Florentina ja havia 
programat el festival d’enguany des del 19 de juliol i fins al 17 d’agost. així, doncs, no 
es fan nosa. 
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3.- Activitats el dia anterior al festival Canet Rock 
 
El senyor Planet continua amb l’assumpte del Canet Rock i explica que amb 
l’experiència dels anteriors concerts dels anys 70, els assistents ja arribaven el dia 
anterior i creu que seria interessant poder rebre’ls amb concerts de grups locals, de 
Canet de Mar. 
 
El senyor Xirau explica que no els consta que l’organització hagi preparat res. Per part 
de l’Ajuntament, però, hi ha la possibilitat de fer alguna cosa. Explica que la setmana 
anterior, i coincidint amb la diada de Sant Pere, se celebra la festa jove. Aquest any, la 
coordinadora de joves ha demanat a veure si seria possible fer alguna cosa més que 
no pas el que hi ha per costum de fer. Per aquest motiu es mirarà d’aconseguir més 
pressupost i poder muntar la vigília del Canet Rock alguna cosa amb els grups locals. 
Per sort, ja s’ha anunciat el dia del Canet Rock i encara queda força temps per 
estudiar els suggeriments que els arribin. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme i Festes Populars, 
explica que ha rebut una petició de grups de Canet per poder fer alguna activitat 
d’aquestes característiques, tot i que no van quedar en quin dia es podria fer. Explica 
que el vindran a veure per poder concretar-ho. 
 
El senyor Planet pregunta si a Canet hi ha una coordinadora de joves. 
 
El senyor Xirau explica que ha utilitzat aquesta expressió de manera genèrica. Quan 
ha dit coordinadora de joves es referia a les diferents entitats que cada any organitzen 
aquesta nit jove per la Festa Major. 
  
4.- El Canet Rock i les entitats i els comerços de Canet de Mar 
 
El senyor Planet es dirigeix al senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Indústria, Turisme, Benestar Social i Família, 
i li pregunta si s’ha parlat amb les diferents entitats del poble i amb els comerciants 
amb relació a aquest esdeveniment tan important com és el Canet Rock. Dimarts 
passat li va semblar que l’organització estava molt disposada al fet que la gent de 
Canet hi col·labori. Considera que s’hauria d’aprofitar. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria, Turisme, Benestar Social i Familiar, explica que un acte com el 
Canet Rock s’ha de saber aprofitar. Ara bé, s’ha de tenir en compte que engolir 30.000 
persones de cop no és fàcil. Sí que és cert que ja es té experiència amb la Fira 
Modernista i ja saben com s’ha de gestionar. Recull tots els suggeriments que s’han fet 
en aquesta sessió i explica que ja s’han posat a treballar a partir de les peticions que ja 
han rebut per part d’alguns comerços. Explica que han demanat a l’organització que 
per als llocs de treball que es necessitin es tingui en compte la borsa de treball de 
Promoció Econòmica. Considera que s’hauria de fer una reunió amb tots els grups 
municipals que conformen el Ple per dur a terme un bon projecte. També explica que 
avui mateix s’han posat a treballar en una nova web de turisme per aprofitar aquest 
esdeveniment i promocionar el poble. 
 
El senyor alcalde aprofita aquesta pregunta per explicar que el dimarts passat a la 
ronda de premsa que es va fer a Barcelona va incidir molt que és un assumpte que 
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afecta tot el municipi. Com que tot ha vingut molt precipitat, realment s’han posat a 
treballar en aquest tema avui mateix. Considera que és un tema prou important com 
perquè en aquelles reunions que es facin amb els organitzadors del festival hi siguin 
presents tots els grups municipals. 
 
El senyor Lamana explica que s’ha demanat a l’empresa organitzadora un paquet 
d’entrades que pogués gestionar l’Ajuntament, per assegurar-se que la gent de Canet 
no es quedi sense entrada, ja que pot passar que les entrades s’esgotin i hi hagi 
canetencs que es quedin sense. De moment encara no tenen cap resposta. 
 
5.- La seguretat en el Canet Rock 
 
El senyor Planet es dirigeix al senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de 
Seguretat Ciutadana i Esports, al qual li pregunta per la seguretat el dia de la 
celebració del Canet Rock. Recorda que quan es feia aquest concert als anys 70 venia 
molta policia i considera que la seguretat en aquests esdeveniments és un assumpte 
molt important ha tenir en compte. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, 
explica que és evident que un esdeveniment d’aquesta magnitud cal planificar-lo amb 
totes les àrees i amb Seguretat Ciutadana també. Ja han tingut una reunió amb 
mossos d’esquadra i ja s’ha començat a preparar. Es creu que vindran entre 20.000 i 
40.000 persones, un marge molt ampli, però si s’ha de fer cas de la venda d’entrades 
del primer dia, cal tenir-ho present. Pel que fa a la seguretat ciutadana, s’ha de tenir en 
compte la seguretat pròpiament dita, però també s’ha de tenir en compte la mobilitat 
viària. Fa una crida perquè la gent que vingui utilitzi al màxim el transport públic. De 
moment, han començat a planificar l’organització de recursos. També comenta que 
segurament s’haurà d’utilitzar seguretat privada. 
 
El senyor Planet pregunta si aquesta seguretat anirà a càrrec dels organitzadors del 
festival o recaurà sobre el municipi. 
 
El senyor alcalde explica que la seguretat de dins del recinte l’assumirà l’empresa que 
organitza el festival. De fet, se’ls exigeix un pla de seguretat. Tot allò que tingui lloc 
fora d’aquest recinte anirà a càrrec del municipi. Avui mateix han rebut una resposta a 
una petició de subvenció de 15.000 euros a la Diputació per aquest concepte i també 
per a la neteja. 
 
6.- Casos de violència de gènere a Canet de Mar 
 
El senyor Planet pregunta al senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de 
Seguretat Ciutadana i Esports, si a Canet de Mar s’han donat casos de violència de 
gènere. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, 
explica que aquest és un problema que forma part de la societat. Canet de Mar també 
pateix aquest problema, tot i que està per sota de la mitjana de casos que es 
produeixen a Catalunya. Per aquests casos també hi ha la col·laboració amb els 
mossos d’esquadra, els quals tenen personal especialitzat en aquest tipus de delictes. 
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7.- Subvenció a l’Ajuntament de 190.000 euros 
 
El senyor Planet explica que la Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament una 
subvenció de 190.000 euros per a infraestructures i equipaments i pregunta al senyor 
Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, en què s’invertiran 
aquests diners. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que el capítol d’inversions del pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2014 està 
finançat amb recursos propis d’una banda i per subvencions, per una altra. Un cop 
rebuda aquesta part subvencionada, els Serveis Tècnics han d’elaborar un estudi per 
saber quines són les necessitats més urgents de les infraestructures municipals. Un 
cop estigui enllestit aquest estudi, estaran en condicions d’explicar-los quines són les 
necessitats que han considerat que són més oportunes d’esmenar. 
 
8.- Sentència sobre la paga extraordinària dels treballadors municipals 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que a 
La Vanguardia d’avui ha sortit una notícia referent a una sentència que obliga a 
l’Ajuntament a tornar una part de la paga extra que els treballadors no van cobrar l’any 
2012. Demana que els ho expliquin. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’hisenda i Règim Intern, explica 
que alguns treballadors van demandar l’Ajuntament per al pagament de la paga extra 
que, en base al decret 15/2012, no van rebre els empleats de les administracions. El 
comitè d’empresa va comunicar a l’Ajuntament que presentarien aquesta demanda i 
en el cas que fos admesa, van preguntar si l’Ajuntament la faria efectiva o la recorreria. 
El govern entén que realment hi havia una escletxa en aquest Decret que feia 
referència a la irretroactivitat de drets que fixa la Constitució. Això vol dir que aquest 
Decret va entrar en vigor quan la paga extra ja es meritava, des de l’1 de juny i fins al 
15 de juliol; això vol dir que aquests dies meritats s’havien de pagar. Ara bé, per poder-
la pagar es necessitava una resolució judicial, ja que el Decret no els ho permetia. 
Aquesta resolució ja ha sortit i l’Ajuntament no presentarà recurs, que és amb el que 
van quedar amb els representants dels treballadors. 
 
9.- Activitats complementàries al Canet Rock 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que 
l’esdeveniment del Canet Rock és una gran oportunitat perquè el nom de Canet es 
conegui arreu. Consideren que és molt interessant aquesta iniciativa privada, però 
creuen que des de l’Ajuntament es poden fer moltes coses. Explica que faran arribar a 
l’Alcaldia alguns suggeriments, alguns lligats amb els del grup municipal del PSC i 
altres de nous. Consideren molt interessant implicar la població en l’organització de les 
infraestructures d’aquest concert; també consideren molt bo l’actuació de grups 
musicals del poble. Vindrà molta gent en tren i no els agradaria que aquesta gent anés 
directament al concert, sense que passés pel poble, sense tenir contacte amb el poble 
i el seu grup municipal proposa que s’instal·li al llarg de tota la riera Gavarra una fira 
perquè aquestes persones puguin tenir l’oportunitat de conèixer el poble, les entitats, 
els comerços, etc., amb motiu del Canet Rock. També explica que seria interessant 
que la setmana en què es farà una presentació pública a l’antiga fàbrica Damm, a 
Canet hi hagués exposicions temàtiques sobre els concerts que s’havien fet 
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antigament. També proposen que s’intentés, sempre parlant amb la Unió de Botiguers, 
que aquell dia els establiments comercials obrissin fins tard. També creuen que és 
interessant que les entitats del poble tinguessin la possibilitat de poder muntar 
paradetes, si no és possible dins del recinte, als accessos del recinte, amb motiu del 
Canet Rock. Un últim suggeriment que fa és que es podria posar un punt d’informació 
a l’estació, o on l’Ajuntament cregui més convenient, per potenciar la Fira Modernista i 
les rutes Modernistes. El senyor Llovet acaba la seva intervenció comentant que seria 
interessant que l’Ajuntament treballés per consolidar aquest festival i que es pogués 
fer anualment. 
 
El senyor Lamana ha aprofitat la pregunta que ha fet el senyor Planet per contestar 
també aquesta pregunta. Així, doncs, la resposta està transcrita a la pregunta número 
4. 
 
10.- Participació ciutadana i Mostra d’entitats 
 
El senyor Llovet explica que es tendeix a la desaparició de la participació. Una mostra 
consolidada com la d’entitats no té dates per aquest any, no tenen dades de què està 
fent el govern perquè les entitats la tornin a organitzar conjuntament amb l’Ajuntament. 
Tothom sap quina és la capacitat de gestió de les entitats de dur a terme un 
esdeveniment com aquest i que necessiten que algú els doni un cop de mà. Creuen 
que en uns moments com aquests, en què les entitats han fet molta feina per al poble 
de cara a la cohesió social i per ajudar a gent necessitada és important que tinguin un 
lloc on exhibir-se. Per tant, la fira d’entitats que havia estat molt important per a la gent 
del poble i també per a la gent de fora, seria interessant que es tornés a celebrar. 
 
El senyor alcalde explica que una de les primeres decisions que va prendre aquest 
govern l’any 2011 va ser suprimir una de les àrees que hi havia aleshores a 
l’Ajuntament que era la de Participació Ciutadana, ja que consideraven que les 
competències d’aquesta Àrea tenien cabuda a altres àrees, com Festes, Cultura o 
Joventut. El que van fer també va ser crear una coordinadora d’entitats i, de moment, 
no han plantejat l’organització de la fira d’entitats. Tot i que l’associacionisme a Canet 
és molt ric, aquesta coordinadora no ha reeixit a l’hora d’organitzar una nova edició 
d’aquesta fira. Potser sí que des d’Alcaldia s’hauria d’estimular la relació amb aquesta 
coordinadora per no perdre una fira que s’havia convertit en un referent. 
 
11.- Elaboració dels quadrants de la Policia Local per part del grup municipal 
d’ERC 
 
La senyora Coia Tenas Artigas, regidora del grup municipal d’ERC, explica que es vol 
disculpar amb l’equip de govern. Li hauria agradat presentar-los ja els quadrants de la 
Policia Local, però encara no els tenen a punt perquè hi ha hagut problemes de 
combinació horària entre les persones que l’estan elaborant. En breu els presentaran 
al tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana perquè ja els tenen gairebé enllestits. 
Avança, però, que els estan sobrant força hores, tot i tenir en compte els reforços i els 
agents de proximitat. Amb aquests quadrants s’haurien de fer algunes hores extres, 
però no tantes com hi ha previstes. 
 
El senyor alcalde comenta que si aquests quadrants serveixen per millorar una situació 
benvinguts seran. 
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12.- Suport municipal a l’ANC de Canet de Mar 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que 
s’ha oblidat de fer una pregunta. La senyora Tamayo pregunta quin suport s’està 
donant a l’ANC de Canet de Mar i si està constituïda com a entitat. 
 
El senyor alcalde explica que l’ANC és una entitat que està constituïda i, per tant, té el 
mateix dret de percebre subvencions, si així ho demanen i compleixen els requisits,  
que qualsevol entitat del poble. És evident que en aquest consistori hi ha uns grups 
que defensen un altre model de país que no és el mateix que el del PSC. És conscient 
que el govern està conformat per tres partits, dos d’aquests partits tenen un caràcter 
més nacionalista i un el té, per dir-ho d’una manera col·loquial, més espanyolista. Per 
tant, el senyor alcalde afirma que la seva feina és no provocar enfrontaments. Explica 
que aquest consistori, amb la representació que hi ha de les forces nacionalistes, 
continuarà donant suport a l’ANC i a l’Associació de Municipis per la Independència, 
entitats a les quals l’Ajuntament està adherit. Explica que fa ben poc s’han tornat a 
posar els pals de bandera que hi havia al Neptú i l’ANC hi tornarà a posar les 
estelades que algú va despenjar. Per tant, sempre donaran suport a aquestes 
iniciatives, sense oblidar el respecte a totes les sensibilitats que hi ha al poble. La 
façana de l’Ajuntament n’és un bon exemple, perquè hi podem trobar les banderes que 
representen totes les sensibilitats de Canet. I ho continuaran fent així, però s’ha de ser 
coherent amb la majoria que hi ha en aquests moments. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.50 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 


