
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 
DE NOVEMBRE DE 2012 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació 
de protecció de dades. 

 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.45 hores 
Hora que acaba: 20.20 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
  

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació.  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 

de data 08.11.12. 
2) Aprovació relació de despeses. 
3) Rectificació error material aprovació calendari fiscal 2013 
4) Aprovació incoació expedient contractació servei assegurances privades i aprovació 

plec clàusules 
5) Aprovació concessió pròrroga de llicència d’obres menors per a l’adequació nau 

industrial destinat a fusteria riera d’en Misser, xx 
6) Aprovació llicència d’obres per enderroc cobert i escala pati interior C/ Vall, xx 
7) Aprovació rectificació devolució fiança residus construcció obres no executades 

riera Buscarons, xx 
8) Aprovació devolució impost sobre construccions obres no executades construcció 

pèrgola d’accés a masia can Gofau 
9) Relació de decrets des del dia 29 d’octubre fins al 2 de novembre de 2012. 
10) Precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE DATA 08.11.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 



 
 

dia 8 de novembre de 2012 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per 
unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 15 de novembre  de 2012, de l’Ajuntament  per 
import de 85.884,96 €, corresponent a la relació F/2012/33 de la mateixa data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2012, que fou aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 23 de desembre de 2011. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 15 de novembre  de 2012, per import 
de 85.884,96 €, corresponent a la relació F/2012/33 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents 
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2012. 
 
3.- RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL ACORD APROVACIÓ CALENDARI FISCAL 
PER A L’EXERCICI DEL 2013 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 31 d’octubre de 2012, 
va acordar aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2013. 
 
Atès que s’ha detectat l’existència d’un error en les dates de les taxes, concretament en 
les taxes 1, 12 ja que l’ORTG envia els càrrecs el primer dia hàbil del mes. I la taxa 45 
en la seva descripció del concepte de la mateixa.  
 
Així el que es va fer constar en el calendari fiscal eren: 
 
45 MERCAT MUNICIPAL - 1R SEMESTRE                                                     04/02/2013 04/04/2013 2013 

12 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 2A FRACCIÓ                         04/04/2013 04/06/2013 2013 

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS                         03/05/2013 2013 

1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-  2A FRACCIÓ DOMICILIATS  03/07/2013 2013 

45 MERCAT MUNICIPAL - 2N SEMESTRE                                                     02/08/2013 02/10/2013 
2013 

 
Quan el que hauria de constar és: 
 
45 TAXA PARADES MERCAT AMBULANT - 1R SEMESTRE                                                     04/02/2013 04/04/2013 2013 

12 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 2A FRACCIÓ                         05/04/2013 05/06/2013 2013 

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS                         02/05/2013 2013 

1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-  2A FRACCIÓ DOMICILIATS  01/07/2013 2013 

45 TAXA PARADES MERCAT AMBULANT - 2N SEMESTRE                                                     02/08/2013 02/10/2013 
2013 



 
 

 
Atès que de conformitat amb allò que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, reguladora del règim jurídic i del procediment administratiu comú, les 
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Rectificar l’error material en les dates de les taxes, concretament en les taxes 1, 
12 ja que l’ORTG envia els càrrecs el primer dia hàbil del mes. I la taxa 45 en la seva 
descripció del concepte de la mateixa, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària de data 31 d’octubre de 2012, en el sentit que on diu: 
 
45 MERCAT MUNICIPAL - 1R SEMESTRE                                                     04/02/2013 04/04/2013 2013 

12 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 2A FRACCIÓ                         04/04/2013 04/06/2013 2013 

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS                         03/05/2013 2013 

1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-  2A FRACCIÓ DOMICILIATS  03/07/2013 2013 

45 MERCAT MUNICIPAL - 2N SEMESTRE                                                     02/08/2013 02/10/2013 
2013 

 
Ha de dir: 
 
45 TAXA PARADES MERCAT AMBULANT - 1R SEMESTRE                                                     04/02/2013 04/04/2013 2013 

12 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 2A FRACCIÓ                         05/04/2013 05/06/2013 2013 

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS                         02/05/2013 2013 

1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-  2A FRACCIÓ DOMICILIATS  01/07/2013 2013 

45 TAXA PARADES MERCAT AMBULANT - 2N SEMESTRE                                                     02/08/2013 02/10/2013 
2013 

 
4.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SERVEI D’ASSEGURANCES 
PRIVADES DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que el proper 31 de desembre de 2012 finalitzarà el termini d’execució del 
contracte formalitat per a la prestació del servei d’assegurances privades de 
l’Ajuntament de Canet de Mar que inclou les cobertures corresponents a responsabilitat 
civil i patrimonial, accidents personals i danys materials. 
 
Atès que és intenció d’aquest Ajuntament procedir a la contractació conjunta de les 
assegurances dels vehicles a motor que conformen la flota mòbil de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Atès que cal procedir a la tramitació del corresponent expedient de contractació per tal 
de disposar de les corresponents assegurances a partir de l’1 de gener de 2013. 
 
Atès que es considera que el més adequat seria realitzar una contractació d’aquest 
servei per 2 anys, amb la possibilitat de ser prorrogat d’any en any de conformitat amb 
el que disposa l'article 22 de la Llei 50/1980, del contracte d’assegurances. 
 
Vist el Reial decret legislatiu 3/2011, de 164 de novembre, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i concretament el seu article 
109.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de les administracions 
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan 



 
 

de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 22 
d’aquesta Llei”. 
 
Atès que en data 12 de novembre de 2012, s’ha emès informe per la secretària de la 
Corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i vist que de 
conformitat amb aquest, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és 
l’Alcalde, ja que el valor estimat del contracte puja a 346.878,96 €, import exempt d’IVA, 
i per tant, no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest 
Ajuntament ni la quantia de 6.000.000 d’euros. 
 
Atès que la referida competència sobre l’inici de l’expedient, atribuïda en primer terme a 
l’òrgan de contractació, és susceptible de delegació, havent estat delegada en la Junta 
de Govern Local mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars reguladores del procediment obert per a l’adjudicació d’un contracte per a la 
prestació del servei d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de Mar i tenint 
en compte allò que es disposa 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 (TRLCSP), al Reial 
decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, en tot allò que no contradigui el TRLCSP i la resta de disposicions legals 
vigents, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació per a la prestació del servei d’assegurances 
privades de l’Ajuntament de Canet de Mar, essent el pressupost base de licitació de 
67.040,88 € i el valor estimat del contracte de 346.878,96 €. Aquest contracte no es 
troba subjecte a IVA. 
 
SEGON.- Que es publiqui el corresponent edicte al DOGC segons allò que disposa l’art. 
142.1 del TRLCSP. Així mateix la licitació es publicarà al perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació. 
 
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació, que es transcriuen a 
continuació: 

 
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PÚBLIC PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE LES ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL, 
D’ACCIDENTS PERSONALS, DE DANYS MATERIALS AL PATRIMONI MUNICIPAL I 
DE VEHICLES A MOTOR DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 
 
I. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I NATURALESA. 
 
1. El present contracte té per objecte la prestació del servei d’assegurances privades de 
Canet de Mar. El servei inclou les cobertures corresponents a responsabilitat civil i 
patrimonial, accidents personals, danys materials i vehicles a motor en els termes en els 
que vénen configurades en aquest PCAP; en els annexos I, II i III, respectivament, 
s’adjunten els corresponents plecs de prescripcions tècniques relatius als anteriors 
conceptes. Cada licitador haurà de presentar-se a la totalitat de l’objecte del contracte.  
 



 
 

2. Les clàusules contingudes en aquest PCAP constitueixen el conjunt de normes, 
instruccions i especificacions que regiran la contractació del servei objecte del present 
contracte i el seu ulterior règim jurídic, juntament amb aquelles clàusules que resultin 
d’aplicació del plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de 
serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats de la 
Corporació. 
 
Per tot allò no previst en aquest PCAP el contracte es regirà: 
 
a) Quant a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes administratives 

específiques, pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), pel 
Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, i en tot allò que no es trobi derogat, pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) i resta de disposicions 
de desenvolupament.  

 
b) Quant als seus efectes i extinció: 

 
 la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del Contracte d’Assegurança. 
 la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances 

privades 
 el Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades. 
 el Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de 

la llei, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades. 
 la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances 

Privades. 
 la resta de normes de dret privat. 

 
En cas d’antinòmies entre les condicions generals de les pòlisses i el  PCAP, prevaldrà 
aquest darrer. 
 
3. Formarà part del contracte, ultra el present PCAP, la proposició del licitador que resulti 
adjudicatari, per bé que les millores, variables o alternatives sobre l’explotació del servei 
que hagi proposat en ella només en formaran part si són admeses expressament en 
l’adjudicació. El procediment d’adjudicació serà l’obert. 
 
4. El present contracte té naturalesa privada d’acord amb l’article 20 TRLCSP i es qualifica 
de serveis, d’acord amb el que disposa l’art. 10 TRLCSP. 
 
5. Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, 
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de contractant al que es tindrà accés segons les 
especificacions que es regulen en la pàgina web següent: www.canetdemar.cat  
 
6. D’acord amb el que determina l’article 10 del TRLCSP, en relació a l’annex II del 
TRLCSP, aquesta activitat està integrada en la categoria 6. La codificació objecte del 
contracte, segons el vocabulari comú de contractes públics – (CPV) és el 66510000 i 
segons la CPA 2008 és el 651. 
 
II. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a l’Alcalde la 
competència com a òrgan de contractació, ja que el seu import no supera el 10 per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €. No obstant, mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 juny, l’alcalde va delegar la competència per a la contractació dels 



 
 

procediments oberts en la Junta de Govern Local. L’adreça d’aquest òrgan és carrer 
Ample, 11 de Canet de Mar (08360), mentre que l’URL és www.canetdemar.cat. 
 
III. DURADA DEL CONTRACTE 
 
1. El termini de vigència dels contractes serà de dues anualitats, encara que cadascun 
dels serveis començarà a regir al venciment de les vigents pòlisses, de conformitat amb el 
següent desglossament: 
 
Responsabilitat civil i patrimonial:    Efecte 01-01-13 a 31-12-14. 
Accidents personals:      Efecte 01-01-13 a 31-12-14.              
Danys materials:      Efecte 01-01-13 a 31-12-14. 
Vehicles a motor: 
 
1. John Deere 3150     Efecte 13-04-13 a 31-12-14. 
2. Honda SH300A     Efecte 26-09-13 a 31-12-14. 
3. Bobcat S130     Efecte 29-06-13 a 31-12-14. 
4. Nissan Cabstar     Efecte 11-02-13 a 31-12-14. 
5. Nissan XTrail      Efecte 14-07-13 a 31-12-14. 
6. Honda SH300     Efecte 10-11-13 a 31-12-14. 
7. Suzuki DR Z400S     Efecte 18-11-13 a 31-12-14. 
8. Piaggio Porter EFI 1.3    Efecte 09-08-13 a 31-12-14. 
9. Piaggio Porter EFI 1.3    Efecte 09-08-13 a 31-12-14. 
10. Piaggio Porter EFI 1.3    Efecte 09-08-13 a 31-12-14. 
11. Nissan Pick-Up 2.5T 4P     Efecte 09-08-13 a 31-12-14. 
12. Ausa D127      Efecte 04-09-13 a 31-12-14. 
13. Ford Transit      Efecte 17-08-13 a 31-12-14. 
 
2. El contracte serà prorrogable per anualitats, en els termes que preveu l'article 22 de la 
Llei 50/1980, del contracte d’assegurances, sense que en cap cas pugui superar la durada 
de 10 anys. Les pròrrogues, cas d’acordar-se, comportaran la revisió del preu del 
contracte, en els termes de la clàusula VI. Als únics efectes de comptabilitzar el decalatge 
que es produirà respecte de cadascun dels objectes assegurats, aquests es computen en 
les quantitats globals següents, referides al primer any: 
 
CONCEPTE     IMPORT IMPORT PRORRATEJAT    
============================================================== 
Responsabilitat civil i patrimonial  26.000.- €.  26.000.- 
i danys materials 
 
Accidents personals 3.880.- €.   3.880.-   
 
Vehicles a motor: 
 
1. John Deere 3150 114,33.-€. 82,38.-  
2. Honda SH300A 432,49.-€. 114,94.- 
3. Bobcat S130G 348,66.-€. 177,67.- 
4. Nissan Cabstar 533,27.-€. 473,37.- 
5. Nissan XTrail   354,84.-€. 166,24.- 
6. Honda SH300 246,35.-€. 35,10.-  
7. Suzuki DR Z400S 206,61.-€. 24,91.- 
8. Piaggio Porter EFI 1.3  479,60.-€. 190,53.- 
9. Piaggio Porter EFI 1.3 505,99.-€. 201,01.- 
10. Piaggio Porter EFI 1.3 471,89.-€. 187,46.- 
11. Nissan Pick-Up 2.5T 4P  802,97.-€. 318,99.- 
12. Ausa DV17  359,47.-€. 117,20.- 
13. Ford Transit 243,29.-€. 91,32.-  
 



 
 

Únicament a efectes de còmput de les contraprestacions, respecte de les anteriors 
quantitats s’aplicarà, en el seu cas, el percentatge de baixa global que hagués formulat en 
la seva oferta el licitador que esdevingués adjudicatari. 
 
3. En el cas de que alguna de les parts vulgui denunciar la seva finalització, haurà de fer-
ho mitjançant notificació escrita a l'altra part amb una antelació mínima de dos mesos 
respecte de la data de finalització de la vigència del contracte. 
 
 
IV. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
 
1. El pressupost base de licitació del present contracte és de 67.040,88 € (32.061,12 € per 
al primer any de contracte i 34.979,76 € per al segon any de contracte). Aquest import 
inclou la prima base, el recàrrec en favor del Consorci de Compensació d’Assegurances 
que correspongui, l’impost de primes d’assegurances i qualsevol altre tribut que per dret 
sigui exigible. Aquest contracte no està subjecte a IVA. 
 
2. El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura legalment emesa i 
conformada pel tècnic competent, per anualitats. Durant el primer any de vigència del 
contracte les factures es presentaran al inici del període de vigència de cada assegurança. 
A partir del segon any es presentarà una sola factura que englobarà totes les 
assegurances entre els dies 1 i 5 de gener. En el supòsit que no sigui conformada pel 
tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es 
procedirà al pagament. El pagament es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies des de l’entrada de la factura en el registre 
general de l’Ajuntament de Canet de Mar. En cas de demora en el pagament s’aplicarà 
l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
Els contractistes amb dret de cobrament davant l’Administració poden transmetre’l en els 
termes de l’article 218 TRLCSP.  
 
3. En tractar-se d’un contracte que no iniciarà la seva execució fins a l’exercici 2013, de 
conformitat amb el que disposa l’article 110.2 TRLCSP, l’adjudicació queda sotmesa a la 
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades del contracte a l'exercici corresponent. 

 
4. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament i a tots el efectes tots 
els tributs o impostos que els siguin d'aplicació segons les disposicions vigents.  
  
V. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del present contracte tenint en compte el que disposa l’art. 88 TRLCSP 
segons el qual cal incloure el valor total del contracte sense IVA, incloent pròrrogues i 
import màxim al que puguin arribar les modificacions del contracte previstes al present 
plec, és de 346.878,96 €. 
 
VI. REVISIÓ DE PREUS 
 
Durant el primer any de vigència del contracte el preu no podrà ser actualitzat, de 
conformitat amb el que preveu l'article 89 del TRLCSP. A partir del segon any de vigència 
del contracte i en el cas de pròrrogues el seu preu s’actualitzarà anualment, prenent com a 
coeficient de revisió, com a màxim, l’IPC estatal de l’any anterior, llevat que concorrin 
altres causes de caràcter tècnic degudament acreditades que trenquin l’equilibri de les 
prestacions i requereixin la tramitació del corresponent expedient de modificació del 
contracte. 
 
VII. RISC I VENTURA  



 
 

 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, excepte en els casos 
de força major. 
 
VIII. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ 
 
La contractació es durà a terme mitjançant procediment obert, diversos criteris 
d’adjudicació i tramitació ordinària. 
 
IX. CAPACITAT PER CONTRACTAR.  
 
1. Estan capacitades per poder contractar amb l’Ajuntament les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin la 
solvència econòmica, financera i tècnica en els termes dels articles 74 a 82 TRLCSP i no 
incorrin en cap de les prohibicions per contractar de l’article 60 TRLCSP. També poden 
presentar propostes les unions temporals d'empreses de conformitat amb l'article 59 
TRLCSP. Cada empresa de les que compon l'agrupació ha d'acreditar la capacitat d'obrar 
i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la 
documentació ressenyada a les clàusules següents del present plec; en aquest cas 
hauran d’indicar, en un document privat, el nom i les circumstàncies de les empreses 
participants, la proporció de cada una d'elles i la persona o entitat que, durant la vigència 
del contracte els representarà de cara a l’Administració i que assumeixen el compromís de 
constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (article 24 del RGLCAP). Aquest document 
haurà d'estar signat pels representants de cada una de les empreses components de la 
Unió. 
 
2. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:  
 
a) La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant 
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals 
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, 
en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti.  
b) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats 
membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb 
la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració 
jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les 
disposicions comunitàries d'aplicació.  
c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent 
d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit de la qual territorial 
radiqui el domicili de l'empresa. [De conformitat amb l'article 55.1 del TRLCSP, no serà 
necessària la presentació de l'informe sobre reciprocitat en relació amb l'empreses 
d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació pública de l'Organització Mundial del 
Comerç].  
 
3. L'activitat del licitador ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, segons 
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una 
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. 
 
4. La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense 
condicions de les clàusules d'aquest PCAP i la declaració responsable que reuneix totes 
les condicions exigides per contractar amb l'Administració. 
 
X. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
1. Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i, en els termes de l’article 
145.3 TRLCSP, no es podrà subscriure cap proposta en nom d’una unió temporal 
d’empresaris si ja s’ha presentat individualment o si es forma part d’una altra unió temporal 
que concorri a la licitació. L’incompliment d’aquest principi donarà lloc automàticament a la 
desestimació de totes les propostes que hagi presentat. 



 
 

 
2. Les proposicions hauran de ser presentades al registre general de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, de les 9 a les 14 hores, durant el termini de 15 dies naturals comptats des 
de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al DOGC. Si el termini de presentació 
de proposicions s’escau en dissabte o dia festiu, s’ajornarà fins al primer dia hàbil següent. 
Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar.  
 
3. Quan les propostes s’enviïn per correu el proponent haurà de justificar, amb el resguard 
corresponent, la data de lliurament a l'oficina de correus i comunicar a l’òrgan de 
contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic el 
mateix dia. En cas contrari no s’admetrà la proposta si l’òrgan de contractació la rep 
després de la data de finalització del termini de presentació de proposicions. Fins i tot així, 
si transcorreguts 10 dies naturals des del termini de presentació de proposicions no 
s’hagués rebut encara  la proposta, aquesta no serà admesa, d’acord amb l’article 80 
RGLCAP.   
 
4. La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en qualsevol de les 
llengües cooficials de Catalunya, haurà d’anar degudament signada pel licitador, amb 
indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax, ser original o còpia 
degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres tancats, i amb indicació 
del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax. A més a més, en cada un dels 
sobres s’hi indicarà el títol del procediment i el nom de l’empresa licitadora, o de les 
empreses licitadores en cas d’UTE. 
 
Dins de cada sobre s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells 
inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació: 

  
5. Sobre A. Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del 
servei d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de Mar presentada per 
...……......." En aquest sobre s’hi hauran d'incloure necessàriament els següents 
documents acreditatius: 
 
5.1. Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La documentació que acrediti la personalitat 
de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en 
nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar 
l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la 
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o 
entitat  i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts 
en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre 
quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar 
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, 
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la 
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 TRLCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 
l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, RGLCAP). 
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat 
amb el que disposen els articles 55 i 72 TRLCSP. 
 
5.2. Capacitat per a contractar.- Declaració responsable d’acord amb el model següent: 
 
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF 
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........), declara 



 
 

responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si 
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 
54 a 84 TRLCSP; i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritzo l’Ajuntament de 
Canet de Mar perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions 
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social de l'empresa licitadora. 
 

 SI   NO 
 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 
 
Tampoc hauran d’estar incursos en prohibició de contractar quan es procedeixi a 
l’adjudicació del contracte ni posteriorment, durant tota la seva vigència. La prohibició per 
contractar sobrevinguda es considerarà un incompliment d’obligacions contractuals 
essencials i donarà lloc a la resolució del contracte per causa imputable al contractista, en 
els termes de l’article 223.f) TRLCSP.  
 
La prova del que s’ha afirmat en la declaració responsable es podrà fer per qualsevol dels 
mitjans assenyalats a l'article 73.1 del TRLCSP. Els licitadors que hagin presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, hauran d'acreditar, en el seu cas, en el termini de 10 
dies hàbils comptats des del següent a aquell en el que hagin rebut el requeriment, les 
circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns expedits per l’òrgan competent.  
 
5.3. Criteris de preferència.- En el seu cas, declaració responsable de disposar en la 
plantilla d’un número de treballadors amb discapacitat superior al 2%. 
 
5.4. Adreça de correu electrònic.- En el seu cas, els licitadors hauran de fer constar 
l’adreça de correu electrònic que, de conformitat amb el que disposa l’article 28 de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, determinen 
com a adreça preferent per a la pràctica de notificacions.  
 
5.5. Solvència econòmica i financera.- Es podrà acreditar per un o varis dels mitjans 
establerts a l’art. 75 TRLCSP, així com mitjançant certificació de la inscripció en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades. 
 
5.6. Solvència i tècnica o professional.- Es podrà acreditar per un o varis dels mitjans 
establerts a l’art. 78 TRLCSP, així com mitjançant certificació de la inscripció en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades. 
 
5.7. En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de 
presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes establerts en 
l’article 42 del Codi de Comerç.  
 
5.8. En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, hauran 
de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i 
circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.  
 
5.9. Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de 
renúncia del fur que els podés correspondre i de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o 
indirecta es podessin produir per raó del contracte. 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la 



 
 

documentació referida, a excepció de la solvència financera i econòmica i professional o 
tècnica específica, si s’escau, si no consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan 
aportin la diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat; així com la 
declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència d’inscripció no 
han experimentat cap variació. 
 
6. Sobre B. Portarà la menció “Documentació tècnica per a la contractació del servei 
d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de Mar presentada per ...……......." i 
haurà de contenir la documentació tècnica que acrediti els criteris d’adjudicació que 
depenen d’un judici de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula XIII del 
present Plec. 
 
S’haurà de presentar una memòria tècnica explicativa de les assegurances proposades, 
amb especificació de les garanties a cobrir. 
 

ADVERTÈNCIA 
La documentació que contenen els sobres precedents (A i B) no pot incloure cap 
informació que permeti conèixer el contingut del sobre C relatiu a la proposició 
econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica. 
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 
 
7. Sobre C. Portarà la menció “Proposició econòmica per a la contractació del servei 
d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de Mar presentada per ...……......." que 
s’haurà de presentar segons el següent model: 
 
"En/Na.............................. amb domicili a ............ carrer............. núm. .........., amb DNI núm. 
........... major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa .................. amb domicili 
a ......................... carrer .................. núm. ........ i fax núm..............), una vegada 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del procediment obert per 
a la contractació del servei d’assegurances privades de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
declara sota la seva responsabilitat que es compromet a prestar el servei de conformitat amb 
el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques pel preu cert i 
global de ________.- €. 
 
Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes les condicions 
exigides per contractar amb l'administració, i no incorre en cap causa de prohibició per 
contractar de les previstes a l’article 60 TRLCSP. Lloc, data i signatura del licitador." 
 
8. Devolució de la documentació. Una vegada adjudicat el contracte i transcorreguts els 
terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagi interposat, la documentació que 
acompanya les proposicions quedarà a disposició dels interessats.  
 
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, es procedirà a la destrucció total de 
la documentació un cop transcorregut un any des de l'adjudicació sempre i quan sigui 
ferma la resolució. 
 
XI. GARANTIA PROVISIONAL 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 103 TRLCSP. 
 
XII. MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE PROPOSICIONS I 
ADMISSIÓ DE MILLORES I VARIANTS. 
 
1. La mesa de contractació, presidida per l'alcalde o regidor en qui delegui, s’integrarà per 
tres vocals, entre els quals han de figurar necessàriament la secretària i l’interventor 
municipals. Actuarà com a secretària, la funcionària responsable del negociat de 
contractació. 
 



 
 

2. Als efectes de qualificació de documents administratius la mesa es reunirà a la sala de 
juntes de l’Ajuntament de Canet de Mar el dia següent hàbil al de l’acabament del període 
de presentació de proposicions. Si el dia assenyalat s’escaigués en dissabte, es 
traslladaria al primer dia hàbil següent. El president ordenarà l’obertura dels sobres A, del 
que se n’aixecarà la corresponent acta prèvia de qualificació de la documentació per la 
secretària de la mesa.  
 
3. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació dels sobres 
A presentats pels licitador, els concedirà un termini de tres dies hàbils per corregir-les o 
esmenar-les davant la pròpia mesa de contractació; la concessió d’aquest termini, així 
com la concreció dels defectes o omissions esmenables, es comunicarà: 
 
a) verbalment als licitadors presents a l’acte d’obertura de les proposicions al que es 

refereix l’apartat següent; 
b) als licitadors que es posessin en contacte amb el servei de contractació de 

Secretaria durant tot el termini d’esmena;  
c) al licitador interessat, per fax, si aquest constés en la seva proposició. 

 
La mesa, una vegada qualificada la documentació, i sense perjudici que s’esmenin o no 
pels licitadors interessats els eventuals defectes o omissions en la documentació 
presentada, procedirà, a les 12 hores del mateix dia, a l’obertura dels sobres B, en acte 
públic.  
 
4. Abans de començar l'acte públic en què s'obrin les ofertes econòmiques s'ha de donar 
lectura a la valoració dels aspectes tècnics de les proposicions a què es refereix la 
documentació continguda al sobre B. 
 
XIII. CRITERIS I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
 
 1. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, 
d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (60 %) 
 
a) oferta econòmica: 60 punts. El pressupost base de licitació fixat a la clàusula IV del 

present plec podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una ponderació de fins 60 
punts. L'oferta econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge 
de baixa respecte del pressupost de licitació, rebent la màxima puntuació aquella - o 
aquelles ofertes - la baixa de la qual, en percentatge, sigui igual a la mitja aritmètica 
de les baixes, també en percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en 
cinc punts; la puntuació d'aquelles ofertes el percentatge de baixa de les quals 
difereixi, en més o en menys, de la baixa més cinc punts, anirà descendent 
linealment. Es puntuaran en zero punts aquelles ofertes la baixa de les quals sigui 
igual o superior a la mitja aritmètica de les baixes, en percentatge, de totes les 
ofertes admeses, augmentada en deu punts 

  
Criteris que depenen d’un judici de valor (40%) 
 
a) millores addicionals ofertes: S'assignaran de 0 a 40 punts, en funció de les millores 

respecte de les condicions mínimes establertes al PCAP. Es valoraran les següents:  
 

o En la cobertura de la responsabilitat civil i patrimonial  
 

 reducció i eliminació de la franquícia prevista en el PCAP. 
 millora en les cobertures mínimes que fixa el PCAP quant als límits 

per sinistre, per sinistre i any i per víctima. 
 inclusió de garanties addicionals. 
 derogació d'exclusions. 



 
 

 millora de la clàusula de revisió del preu del contracte amb un 
coeficient de revisió inferior a l'IPC. 

 
o En la cobertura de la pòlissa d’accidents: 

 
 millores en les cobertures mínimes que fixa el PCAP. 
 millora de la clàusula de revisió del preu del contracte amb un 

coeficient de revisió inferior a l'IPC. 
 derogació d’exclusions. 

 
o en la cobertura dels danys materials: 

 
 reducció o eliminació de les franquícies previstes en el PCAP. 
 inclusió de garanties i/o despeses addicionals. 
 derogació d’exclusions. 
 Millora de la clàusula de revisió del preu del contracte per sota de 

l’IPC. 
 

o En la cobertura dels vehicles a motor: 
 

 inclusió de garanties addicionals. 
 millora de la clàusula de revisió del preu del contracte amb un 

coeficient de revisió inferior a l'IPC. 
 Altres millores als mínims establerts pel plec que versin sobre: el 

servei de remolcatge des del quilòmetre zero; les col·laboracions i 
mesures concretes per prevenir la sinistralitat i els peritatges 
immediats dels sinistres, amb independència de la culpabilitat 

 
XIV. GARANTIA DEFINITIVA 
 
1. La garantia definitiva, que constituirà obligatòriament l’adjudicatari, ascendirà al 5% de 
l’import de l’adjudicació, exclòs l’IVA, i es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o 
privats, mitjançant aval bancari o assegurança de caució, tot això amb les condicions i 
requisits establerts als articles 95 i 96 TRLCSP. 
 
2. Donada la naturalesa d’aquest contracte, finalitzat el seu període de vigència no existirà 
cap període de garantia, retornant-se la fiança definitiva a sol·licitud del contractista, una 
vegada comprovat que no existeixen dèbits ni obligacions exigibles que aconsellin la seva 
retenció.  
 
XV. ADJUDICACIÓ  
 
1. A la vista de la proposta de la Mesa, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que 
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal que, en el termini de 10 
dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en el que s’hagués rebut el requeriment, 
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 l’acreditació d’això, llevat que els dits documents constin 
actualitzats al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració 
General de l’Estat. En el mateix termini de 10 dies hàbils haurà d’acreditar que disposa 
efectivament dels mitjans  que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte conforme a l’article 64.2 TRLCSP i que ha constituït la garantia definitiva que 
correspongui de conformitat amb el que es disposa a la clàusula anterior. Els 
corresponents certificats podran ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o 
telemàtics. 
  
2. En cas que no es complimentés adequadament el requeriment assenyalat a l’apartat 
anterior, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se, en el seu cas, a 



 
 

recaptar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què haguessin quedat 
classificades les ofertes. 
 
3. Pel que fa a les proposicions desproporcionades o anormals, s'estarà als criteris 
establerts per a les subhastes en l’article 85 RGLCAP. La valoració de les propostes 
formulades per diferents empreses les quals pertanyin a un mateix grup es realitzarà de 
conformitat amb allò previst a l’article 86 del RGLCAP. 
 
4. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte dins dels 5 dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació, en resolució motivada que es notificarà a tots 
els licitadors convidats que haguessin presentat oferta i es publicarà al perfil de 
contractant. En tot cas, a la notificació i al perfil de contractant s’indicarà el termini en què 
s’hagi de procedir a la seva formalització conforme a l’article 156.3 TRLCSP.  
 
5. La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la 
seva recepció pel destinatari. En particular, es podrà efectuar per correu electrònic a 
l’adreça que els licitadors o candidats haguessin designat al presentar les seves 
proposicions, en els termes establerts a l’article 28 de la llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
6. L’adjudicació, que s’haurà de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de 
l’obertura de les ofertes, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte.  
  
7. En cas que el contracte es declari desert, i per al cas que no existissin altres licitadors, 
serà possible efectuar una nova adjudicació a una empresa no consultada, prèvia 
declaració de la imperiosa urgència.  
 
XVI. RENÚNCIA O DESESTIMENT. 
 
L’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades, podrà 
renunciar a celebrar un contracte abans de l’adjudicació. També podrà desistir de 
l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
XVII. FORMALITZACIÓ. 
  
1. La formalització del contracte es durà a terme, no més tard dels 15 dies hàbils següents 
des de que es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats, en la forma 
prevista a l’article 151.4 TRLCSP, constituint aquest document títol suficient per accedir a 
qualsevol registre públic.  
 
2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, l’Administració podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional que, en el seu cas, hagués exigit. 
 
3. En cas que les causes de la no formalització fossin imputables a l’administració, 
s’indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar. 
 
4. La formalització del contracte es publicarà al DOGC i al perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació indicant, com a mínim, les mateixes dades esmentades a l’anunci 
d’adjudicació. 
 
5. En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
XVIII. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. El contracte s’executarà de conformitat amb el que estableix aquest plec i d’acord amb 
les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista l’Administració. 



 
 

 
2. El contractista serà responsable de la qualitat del servei prestat, així com de les 
conseqüències de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
la seva execució del contracte. 
  
3. El contractista queda obligat al compliment de totes aquelles obligacions que resultin de 
la documentació contractual i de la normativa aplicable i al compliment del contracte 
durant tot el termini establert en aquest PCAP.  
 
4. En cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà optar per la resolució del contracte o per la 
imposició de les penalitats que s’estableixen a l’article 212 del TRLCSP. L’import de les 
penalitzacions no exclou la indemnització per danys i perjudicis a l’Ajuntament deguts al 
retard del contractista. 
 
XIX. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Quant a la modificació del contracte, en forma part de la fase d’execució del contracte, 
aquesta es regirà per la normativa indicada en la clàusula II.b) del present plec.  
 
XX. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
1. D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
2. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència.  
 
3. De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. 
 
4. En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
XXI. LLENGUA 
 
1. En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, el 
contractista haurà d'emprar el català en l'atenció als usuaris, rètols, publicacions, avisos i 
altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb l'execució de 
les prestacions objecte del contracte.  
 
2. L'incompliment de l’obligació anterior donarà lloc a les actuacions administratives 
pertinents i podrà ser causa de resolució del contracte. 
 
XXII. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que puguin 
sorgir entre les parts. Tanmateix, es consideraran actes jurídics separables els que es 
dictin en relació a la preparació i adjudicació del contracte els quals podran, en 
conseqüència, ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
ANNEX I. CONDICIONS PARTICULARS DE L’ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL. 
 
I. OBJECTE. 
 
Les assegurances hauran de garantir, en tot cas, la cobertura econòmica de la 
indemnització que es pogués derivar tant de la responsabilitat civil com de l'objectiva quan 
correspongués a l'assegurat respondre d’elles, ja sigui de forma directa o subsidiària, 
mancomunada o solidària, pels danys i perjudicis corporals, materials i immaterials -àdhuc 



 
 

el dany moral- i les seves seqüeles, inclosa la mort, causats per acció o omissió en el 
funcionament normal o anormal dels serveis públics i de l'activitat administrativa en sentit 
ampli. 
 
Resta també garantida la responsabilitat civil publicitària, la professional i la patronal, en 
els termes que es diran.  
 
II. DEFINICIONS. 
 
Les definicions que a continuació es detallen són d’aplicació al present contracte 
d’assegurances: 
 
Prenedor de l’Assegurança: és l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Assegurats: és l'Ajuntament de Canet de Mar per danys a tercers derivats de l'activitat o 
inactivitat, tant material com formal del propi ajuntament o dels seus corporatius, empleats, 
i resta de personal dependent o a ell vinculat per una relació de subjecció especial, 
inclosos els membres de l’agrupació de voluntaris de protecció civil. En la modalitat de 
responsabilitat civil professional també són assegurades les persones físiques que en les 
corresponents condicions particulars s'indiquen.  
 
Tercer: té la consideració de tercer qualsevol persona física o jurídica diferent de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, de manera que, sempre que l’Ajuntament esdevingui 
responsable patrimonial, el concepte de tercer s’estendrà en tot cas al perjudicat, 
independentment que mantingui amb l'Ajuntament una relació de subjecció especial, ja 
sigui aquesta de tipus contractual administrativa, laboral, estatutària o corporativa. Tenen 
també la consideració de tercers totes aquelles persones, grups, alumnes i associacions 
de voluntaris que participin en actes que organitzi l'Ajuntament o en els que merament hi 
participi com a mer patrocinador.  
 
Sinistre: s'entén per sinistre la producció, per acció o omissió, d'un dany efectiu, avaluable 
econòmicament i individualitzat respecte a una persona o grup de persones, existint un 
nexe causal entre l’acció o omissió i el dany, conseqüència del  funcionament normal o 
anormal de l'activitat administrativa en sentit ampli.  
 
Danys: es consideren danys tant els corporals (lesions, malalties, seqüeles i  mort) com 
els materials derivats del deteriorament, destrucció, alteració, pèrdua i desaparició de 
mobles i immobles, així com la lesió física ocasionada als animals. També es consideren 
danys els perjudicis, provinguin o no d'un previ dany material o corporal (danys 
patrimonials purs, en el darrer cas). 
 
Pòlissa: és el document que conté les condicions reguladores de l'assegurança. Formen 
part integrant de la pòlissa la totalitat de les condicions particulars del present contracte, i 
les condicions generals únicament si no s’oposen ni contradiuen, directament o indirecta, 
aquestes  condicions particulars.  
 
Franquícia: és aquella quantitat de diners, expressada en termes fixos o percentuals que, 
en el moment de la indemnització d'un sinistre, corresponen a l'assegurat. 
 
Límit per sinistre: és la quantitat màxima que l'assegurador es compromet a pagar per la 
suma de totes les indemnitzacions, interessos i despeses corresponents a un sinistre, amb 
independència del nombre de víctimes o perjudicats. 
 
Límit per any d’assegurança: és la quantitat màxima que l'assegurador es compromet a 
pagar per la suma de totes les indemnitzacions, interessos i despeses d'un mateix any 
d'assegurança, independentment que aquests danys siguin imputables a un o a més 
sinistres. 
 



 
 

Prima: és el preu de l’assegurança que haurà de pagar el prenedor. El rebut contindrà els 
recàrrecs i els impostos legalment exigibles. 
 
Responsabilitat general: és l'obligació de reparar el dany causat, bé indemnitzant un 
tercer bé complint amb penes pecuniàries o privatives de llibertat. L'objecte del contracte 
abasta tant la responsabilitat civil -directa i subsidiària- com l'objectiva, tal com en cada 
moment vingui definida pel l'ordenament jurídic positiu.  
 
Responsabilitat civil: és la derivada de l'incompliment d'una qualsevol obligació que sigui 
la seva causa, dels quasicontractes, dels actes o omissions il·lícits i dels actes en els 
quals intervingui qualsevol gènere de culpa o negligència. 
 
Responsabilitat objectiva: l’atribuïda per l'ordenament jurídic a l'Ajuntament de Canet de 
Mar i els seus òrgans i ens instrumentals dependents per aquells danys i perjudicis 
produïts a particulars o a altres administracions com a conseqüència del funcionament 
normal o anormal dels serveis públics, amb exclusió dels supòsits de força major però no 
del cas fortuït.   

 
III. RISCOS COBERTS. 
 
1. Es cobreix tota la responsabilitat de l'assegurat que no es trobi expressament exclosa 
per les presents condicions particulars i, en cas de contradicció o antinòmia entre 
aquestes i les generals, prevaldran les primeres. A títol merament exemplificatiu i no 
limitatiu, es garanteix la següent responsabilitat  general de l'assegurat derivada: 
  
a) de l’activitat formal i material de l'Ajuntament de Canet de Mar i la de qualsevol dels 

seus òrgans, corporatius, agents, funcionaris i resta de personal dependent. 
b) de l'activitat material de prestació de tots els serveis públics, en sentit ampli. 
c) de l'estat de conservació i manteniment de les infrastructures viàries, instal·lacions i 

mobiliari urbà a càrrec de l'assegurat. 
d) d'incendi, explosió, fums, aigua, gasos, olors, vapors i enfonsament del terreny. 
e) de la seva qualitat de propietari, usufructuari o llogater de béns mobles i immobles, 

així com la responsabilitat davant dels propietaris dels immobles que ocupi en règim 
d'arrendament o en virtut de qualsevol altre títol. 

f) d'obres de manteniment, reparació, ampliació o reforma d'edificacions o instal·lacions 
ja existents. La derivada d'obra nova com a promotor o constructor. 

g) dels treballs realitzats per l'assegurat o, per compte del mateix, per adjudicataris, 
concessionaris, contractistes o subcontractistes, per defecte, per excés o per forma 
mancomunada, solidaria o subsidiària a les cobertures de l'assegurança de 
responsabilitat civil subscrites per aquests. 

h) de l'ús normal i anormal de l'armament de foc i resta de mitjans  repressius emprats 
per les forces de seguretat dependents de l'assegurat. 

i) dels danys causats a béns de tercers, àdhuc quan es trobin sota el custòdia de 
l'assegurat. Aquesta cobertura actuarà en defecte o en excés de qualsevol altra 
pòlissa valida i cobrable subscrita per l'assegurat. 

j) de l'ús de maquinària autopropulsada que no pot ser objecte de l'assegurança 
obligatòria o voluntària de vehicles a motor. 

k) dels danys causats al patrimoni de tercers que no siguin conseqüència d'un dany 
corporal o material previ. 

l) de l'ús de vehicles a motor, propietat dels personal que treballa a l'Ajuntament i en 
els seus òrgans dependents en sentit ampli, quan aquesta utilització porti causa de 
comissions de servei. Aquesta cobertura actuarà en excés o en defecte de qualsevol 
altra pòlissa vàlida i cobrable subscrita pels assegurats. 

m) del patrocini, organització, participació i col·laboració en activitats culturals (incloses 
les d'intercanvi de persones de la ciutat amb d'altres localitats del país o 
estrangeres), artístiques, esportives i socials, així com en tot tipus d'espectacles, 
inclosos els focs d'artifici i pirotècnia i també‚ responsabilitats mancomunades, 
solidàries o subsidiàries per la participació en qualitat de patrocinador. 

n) de la contaminació d'aigües, terra i aire, incloent les despeses de neteja. 



 
 

o) de la propietat i conservació dels senyals de trànsit i semàfors. 
p) del servei de retirada de vehicles de la via pública, tant de l'enganxament i 

arrossegament del vehicle per la grua municipal, com de l'ulterior dipòsit a la pròpia 
via pública, a disposició del seu titular, fins que no procedeixi a la seva retirada. 

q) d'una intoxicació alimentària. 
r) l’organització de concerts a l’aire lliure amb un aforament que no superi les 5.000 

persones i que la durada no excedeixi de 24 hores.  
s) RC CREUADA: Tindran la consideració de tercers, en quant als danys personals que 

podessin patir, els dependents o empleats de qualsevol subcontracta utilitzada per 
l’assegurat i que intervinguin en l’obra sempre que es trobin donants d’alta a la 
Seguretat Social. Queden exclosos els danys a la pròpia obra o instal·lacions en les 
que estiguin treballant el causant dels danys. Per aquesta cobertura s’estableix un 
sublímit per víctima de 200.000,00 € 

t) Personal que presti serveis a la comunitat, en compliment de sancions de 30 hores, 
fent treballs a dependències municipals 

u) Cobertura de la Responsabilitat Civil en els actes que organitzin les associacions i 
entitats inscrites en el Registre municipal d’Entitats Veïnals, tals com festes, 
revetlles, celebracions, etc, sempre que es duguin a terme a la via pública.  

 
2. La responsabilitat civil professional es circumscriu a la dels empleats i tècnics de 
l'Ajuntament per danys a tercers mentre exerceixin les seves funcions per compte de 
l'assegurat. En el cas d'enginyers o arquitectes superiors, enginyers o arquitectes tècnics 
o aparelladors, l’assegurança s'estén als danys causats a tercers per obres i instal·lacions 
sobre les que hagin desenvolupat la seva activitat professional, ja sigui com autors, 
directors o supervisors del projecte. Aquesta cobertura actuarà en defecte, en excés i en 
diferència de condicions respecte a altres assegurances, obligatòries o no, subscrites bé a 
través dels respectius col·legis professionals, bé a través de qualsevol altre canal. 
 
3. La responsabilitat civil patronal cobreix els danys corporals soferts pels treballadors de 
l'Ajuntament degut a accidents de treball ocorreguts durant l'exercici de les seves funcions 
professionals, sempre que els tribunals aliens a la jurisdicció laboral estimin que, 
independentment de les prestacions objecte de l'assegurança obligatòria d'accidents de 
treball i malalties professionals o de qualsevol tipus d'assegurança voluntària concertada, 
existeixi a més una responsabilitat civil per a l'Ajuntament. A tal efecte tindran la 
consideració de tercers els assalariats de l'assegurat, els treballadors temporals o de 
duració determinada i els contractats per ETT, al marge de l'existència o no de relació 
laboral. 
 
IV. RISCOS EXCLOSOS. 
 
Queden exclosos els riscos següents: 
 
a) l'ús i circulació de vehicles a motor de titularitat de l'assegurat. 
b) els que hagin de ser objecte de cobertura mitjançant assegurança obligatòria. 
c) la fusió o fissió nuclears, radiació o contaminació radioactiva.  
d) els fets de guerra, motí, tumult popular, terrorisme, terratrèmols, grans inundacions i 

altres supòsits de força major. 
e) danys que tinguin el seu origen en la infracció o incompliment voluntari de les normes 

que regeixen les activitats objecte de l'assegurança. 
f) la responsabilitat civil contractual que excedeixi de la legal i que no hagués tingut 

l'Assegurat de no existir un contracte previ. 
g) els actes intencionats o realitzats amb mala fe, per l'Assegurat o persona per la que 

hagi de respondre, o bé derivats de la infracció o incompliment deliberat de les 
normes legals. 

h) les multes, penalitzacions i sancions. 
i) l'extracció, processament, fabricació, distribució o emmagatzament d'asbest pur o 

productes fets en la seva totalitat o principalment d'asbest. 
j) pel que respecta als perjudicis que no es derivin d'un previ dany material o personal 

queden excloses les següents responsabilitats: 



 
 

 
- les que sorgeixin de la insolvència, retard en el compliment de les seves obligacions 

o del deteriorament financer de l’assegurat. 
- les pèrdues de diner, signes pecuniaris i, en general, valors i efectes al portador o a 

l'ordre endossats en blanc. 
- les reclamacions per trencament del secret professional. 
- els perjudicis patrimonials purs per denegació o concessió de permisos o llicencies, 

qualificacions urbanístiques, contractes administratius i expropiació forçosa. 
 
a) respecte a la responsabilitat civil patronal s'exclouen: 

 
- els danys corporals que no siguin conseqüència d'accidents de treball i, en general, 

qualsevol accident que no estigui a la vegada cobert per l'assegurança obligatòria 
d'accidents de treball. 

- les multes, sancions, penalitzacions o recàrrecs establerts en la legislació laboral o 
de seguretat social, així com les conseqüències del seu impagament. 

- les reclamacions per malalties professionals, qualificades o no per la Seguretat 
Social, així com per malalties psíquiques cerebrals o coronaries. 

- les reclamacions per incompliment de les obligacions laborals, ja siguin contractuals 
o legals, relatives a la Seguretat Social, pagament de salaris i similars. 

- els incompliments voluntaris de les normes de seguretat i higiene al treball. 
 
a) la contaminació del terra, les aigües i l'atmosfera, a tret que la seva causa sigui 

accidental, sobtada i no prevista ni esperada per l'assegurat. Tanmateix queden 
exclosos els danys per contaminació mediambiental gradual entenent com a tal 
qualsevol descàrrega, dispersió, vessament o fuita de fums, vapors, sutge, líquids, 
gasos o sòlids, substàncies residuals o altres contaminants o pol·lucionants, o 
substàncies, sempre que es trobin en estat sòlid, líquid o gasós, sobre la superfície o 
penetrant endins del sòl, a l’atmosfera o aigua superficial o subterrània, que comenci 
o acabi dintre d’un període de temps superior a 72 hores. 

b) la responsabilitat civil desenal, entesa com a responsabilitat objectiva. 
c) Les disposicions administratives de caràcter general dictades en l'exercici de la 

potestat reglamentària. 
d) Els danys ocasionats per les pròpies obres i instal·lacions sobre les que l’ assegurat 

ha exercit la seva activitat professional. Als efectes de la present exclusió, s’ 
entendrà per pròpies obres o instal·lacions aquells elements inclosos a la memòria d’ 
obra, així com totes aquelles parts directament afectades pels treballs assegurats, o 
que siguin d’obligada manipulació o ús per a l’ execució dels esmentats treballs. 

 
V. FIANÇA I DEFENSA. 
 
1. La defensa jurídica dels assumptes que puguin substanciar-se davant la jurisdicció 
penal, civil o contenciosa-administrativa es prepararà conjuntament entre els lletrats de la 
companyia i els lletrats de l'Ajuntament de Canet de Mar, únicament quan aquest 
considerés la conveniència d'encarregar la defensa jurídica a l'asseguradora.  
 
2. La defensa jurídica derivada de la responsabilitat civil professional correspondrà en tot 
cas a l'asseguradora. 
 
3. Queden compreses les següents garanties: 
 
a) la defensa de l'assegurat en els procediments judicials de qualsevol tipus, àdhuc 

després de liquidades les responsabilitats civils. 
b) la constitució de la fiança que en causa judicial (civil i criminal) se'ls exigís per a 

assegurar la seva llibertat provisional. 
c) la constitució de la totalitat de la fiança que en causa judicial (civil i criminal) els fos 

demanada com  a garantia de les responsabilitats pecuniàries. Queda expressament 
coberta la imposició de fiances que resultin de reclamacions per presumptes 



 
 

actuacions doloses, sempre quan que un cop demostrada la actuació dolosa, 
l’Assegurat reembossi  l’import de les esmentades fiances. 

d) el pagament de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal, 
sobrevingueren com conseqüència de qualsevol procediment judicial (civil i criminal) 
que les segueixi. 

 
4. Tots els pagaments que hagi de realitzar la companyia, tant en virtut d'aquesta garantia 
com  de la pòlissa, no poden sobrepassar la quantitat màxima assegurada per a la 
garantia de responsabilitat civil. 
 
5.- D’existir conflicte d’interessos entre l’assegurat i l’assegurador,o si en una causa penal 
l’assegurat optés per confiar la seva defensa a una altra personal, l’assegurador  restarà 
obligat a abonar les despeses de tal direcció jurídica, fins el límit de 12.000,00 euros.   
 
VI. ÀMBITS TEMPORAL I TERRITORIAL. 
 
1. Es cobreixen els danys que es produeixin durant la vigència de la mateixa, sempre que 
les reclamacions es produeixen durant la seva vigència o durant els dos anys posteriors a 
la seva extinció. 
  
2. La garantia s'estén i limita a les responsabilitats derivades de danys sobrevinguts en 
territori d'Europa i reclamats o reconeguts pels Tribunals Comunitaris. 
 
VII. FRANQUÍCIA I CAPITALS ASSEGURATS. 
 
1. S’estableix una franquícia de 600,00 € per sinistre.  
 
2. Els capitals assegurats són els següents: 

  
- 1.300.000 € per sinistre i any de l’assegurança.  
- sublímit: 200.000 € per víctima, per a la responsabilitat civil patronal. 

 
ANNEX II. CONDICIONS PARTICULARS DE L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS 
 
I. RISCOS COBERTS 
 
Accident: és la lesió corporal sobrevinguda a qualsevol treballador del prenedor, 
independentment de la seva voluntat i degut a una causa sobtada, externa i violenta, en 
l'exercici de la seva professió. Seran considerats accidents: 
 
a) enverinaments, asfixies o cremades produïdes per aspiració involuntària de gasos. 
b) ingestió per error o per acte criminal de tercers de productes tòxics o corrosius, 

excloent intoxicacions degudes a l'abús de productes alcohòlics, sedants, 
estimulants, estupefaents i al·lucinògens. 

c) infeccions quan l'agent patogen hagi penetrat en el cos per una lesió produïda per un 
accident cobert per la pòlissa. 

d) insolacions, congestions, congelacions o d'altres inclemències del temps o de la 
pressió atmosfèrica, si l'Assegurat ha estat exposat a conseqüència de l'accident. 

e) asfíxia per immersió. 
f) conseqüències de tot tipus de la mossegada d'animals i picadures d'insectes. 
g) conseqüències d'intervencions quirúrgiques i de tota classe de tractaments mèdics si 

són motivats per un accident cobert per la pòlissa. 
h) els ocorreguts en accions de legítima defensa, així com els relacionats per deure de 

solidaritat humana. 
i) els derivats de l'ús de mitjans normals, en exercici de la seva activitat laboral, de 

locomoció terrestre, aquàtica o aèria, així com els derivats de la conducció de 
qualsevol tipus de motocicleta, automòbils, turismes, furgonetes i camions, sempre 
que l'assegurat posseeixi el permís de conduir adequat al vehicle que condueixi.  



 
 

j) tindran la consideració d'accidents de treball les lesions o morts i les seves 
conseqüències que tinguin el seu origen en infart, embòlia, vessament cerebral, i en 
d'altres similars, sempre i quan així el dictaminin els òrgans administratius o 
jurisdiccionals competents de la Seguretat Social o òrgans que els substitueixin. 

 
Mort per accident. L’assegurador garanteix el pagament del capital pactat als beneficiaris 
designats, en cas de mort de l’assegurat com a conseqüència d’un accident cobert per la 
pòlissa, produïda immediatament o dins d’un termini d’un any a comptar des de la data de 
l’accident, o si transcorregut aquest termini es provés que el fet és conseqüència del 
mateix. 
 
Invalidesa absoluta i permanent per accident. L’assegurador garanteix el pagament del 
capital establert a l’assegurat, en cas d’invalidesa absoluta i permanent d’aquest, com a 
conseqüència d’un accident cobert per la pòlissa, produïda immediatament o dins d’un 
termini d’un any a comptar des de la data d’accident, o si transcorregut aquest termini es 
provés que el fet és conseqüència del mateix. S’entén per invalidesa absoluta i permanent 
per accident la situació física irreversible provocada per accident i originada 
independentment de la voluntat de l'assegurat, determinant la total ineptitud d'aquest per 
al manteniment permanent de qualsevol activitat laboral o activitat professional. 
  
Invalidesa parcial i permanent per accident. L’assegurador garanteix a l’assegurat el 
pagament del capital establert, i d’acord amb el barem de la pòlissa, en cas d’invalidesa 
parcial i permanent d’aquest, com a conseqüència d’un accident cobert per la pòlissa, 
produïda immediatament o dins d’un termini d’un any a comptar des de la data de 
l’accident, o si transcorregut aquest termini es provés que el fet és conseqüència del 
mateix. S’entén per invalidesa parcial i permanent per accident la disminució física 
irrecuperable ocasionada a l'assegurat a conseqüència directa d'un accident. 
 
II. CLÀUSULA DE RISCOS EXTRAORDINARIS 
 
1. S'indemnitzaran pel consorci de compensació d'assegurances els sinistres de caràcter  
extraordinari, de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria. L’entitat 
asseguradora es fa responsable de la correcta tarificació de la prima del consorci. 
 
2. Aquells sinistres d'igual naturalesa que els esmentats dits, ocorreguts fora del territori 
nacional queden expressament emparats per l'Entitat asseguradora d'acord amb les 
condicions de la pòlissa. 
 
III. BENEFICIARIS I ASSEGURATS 
 
1. En cas d'invalidesa absoluta i permanent serà beneficiari el propi assegurat. En cas de 
mort els beneficiaris es determinaran d'acord a les següents regles: 
 
a) en primer lloc, s'estarà a la designació efectuada per cada membre del col·lectiu 

assegurat, bé en el moment d'adherir-se a la pòlissa, bé en qualsevol altre moment 
posterior, durant la vigència del contracte. 

b) en el supòsit que no hi hagués beneficiari designat s’aplicarà la normativa de 
successions que correspongui segons el cas. 

 
1. S'entendran emparats per la pòlissa tots els assalariats del prenedor de l'assegurança 

que figurin donats d'alta a la Seguretat Social, i pels que cotitzin les quotes 
corresponents. També s’entendran assegurats els càrrecs electes (Alcalde i Regidors) 
que no estiguin per raó de la seva dedicació donats d’alta a la Seguretat Social i els 
Membres de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar. 

 
IV. CAPITALS ASSEGURATS PER PERSONA I LÍMITS 
 
S'assegura un capital de 30.000,00 € per persona en cas de mort, invalidesa permanent 
absoluta o invalidesa permanent parcial. A efectes d'indemnització les anteriors 



 
 

invalideses en cap cas no seran acumulatives, i es prendrà com a data del sinistre la data 
dels efectes econòmics de la resolució d’invalidesa dictaminada per l’organisme oficial 
competent. 
 
Garanties assegurades: 
 
Mort per accident       30.000,00 € 
Incapacitat permanent accident (Modalitat: 100%)    30.000,00 € 
Incapacitat permanent total per a la professió habitual accident  30.000,00 € 
Incapacitat permanent absoluta per a tot tipus de treball accident  30.000,00 € 
Gran invalidesa per accident      30.000,00 € 
 
V. GRUPS D’ASSEGURATS 
 
Grup A: 26 policies locals i  14 membres de protecció civil  
 
Grup B: 43 brigades de manteniment 
 
Grup C: 23 tècnics, 37 administratius, 4 comandaments i 17 càrrecs electes. 
 
En cas que durant la vigència de l’assegurança variés en més el personal assegurat, 
l’adjudicatari calcularà el nou preu respectant el que hagi ofertat en la seva plica. En cas 
que la variació es produís en menys, l’adjudicatari haurà de recalcular la nova prima 
reduint la part proporcional del personal que ja no cal assegurar. 
 
ANNEX III. CONDICIONS PARTICULARS DELS DANYS AL PATRIMONI MUNICIPAL 
 
I. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
1. L'objecte és la formalització per l'ajuntament de Canet de Mar, com a prenedor de forma 
indistinta i com a assegurat, d'una pòlissa de tot risc per danys materials, d'acord amb les 
estipulacions contractuals adjuntes.  
  
2. L'activitat és tant la material com la formal que es derivi de les funcions i serveis a 
exercir per l'assegurat i els riscos es produiran en el territori nacional en el que l'assegurat 
realitza la seva activitat. 
 
II CAPITALS I BÉNS ASSEGURATS 
 
1. Els capitals assegurats són els següents: 
 
Continent: 10.000.000.- €. 
Contingut:   1.000.000.- € (10% del continent). 
 
2. Estan assegurats tots els béns de qualsevol classe, naturalesa, material i descripció 
que, per raó de l'activitat assegurada, es trobin dins dels recintes de les situacions 
assegurades, en les seves proximitats per al servei de les mateixes o en altres llocs 
adscrits operativament a les dependències de l'assegurat, i sobre els quals tingui títol de 
propietat o altre interès assegurable o sobre els que ostenti el seu ús i gaudi, ja sigui en 
concepte de dret personal, cessió, precari o qualsevol altre títol.  
 
3. A títol merament exemplificatiu‚ es consideren expressament garantits els següents 
béns: 
 
a) aparells de visió i só, equips de processament de dades, accessoris perifèrics, 

equips auxiliars i els seus respectius suports i arxius de dades processats. 
b) béns de valor artístic, històric, col·leccions i altres objectes el valor dels quals, artístic 

o material, no excedeixi de 30.000.- € per unitat. 



 
 

c) vehicles autopropulsats i remolcs en repòs, en els recintes de les situacions 
assegurades. Les carretons utilitzats per a càrrega i descàrrega en labors internes i 
vehicles similars també es consideren garantits en funcionament, establint-se un límit 
d’indemnització per sinistre de 90.000.- €. 

d) tanques i murs, inclosos els de contenció de terres, independentment dels edificis, 
piscines, frontons, estadis i altres instal·lacions esportives i els seus annexos. 

e) obres i instal·lacions de reforma, millora i condicionament efectuades per l'assegurat 
en locals llogats.  

f) arxius, fitxers, plànols, clixés, fotografies, microfilms, registres sobre pel·lícules, 
dissenys, inclosos manuscrits, patrons suports magnètics, programes i altre 
"software" emmagatzemat en equips electromecànics, electromagnètics i electrònics 
de producció o emmagatzament de dades, pel seu valor en blanc més el cost de 
transcripció i/o reproducció de l'objecte de la informació continguda. 

g) béns propietat de terceres persones, en custodia de l'assegurat i sobre els que 
aquest tingui obligació assegurar-los o bé per resultar civilment responsable dels 
danys que pateixin, sempre que aquest danys no es trobin exclosos de les garanties 
de la present assegurança. S'inclou expressament la cobertura dels vehicles 
estacionats en el Dipòsit Municipal. 

h) béns assegurats que hagin estat desplaçats temporalment des dels locals en els que 
habitualment es troben fins qualsevol altre lloc del territori espanyol, per a la seva 
reparació, entreteniment, exposició o altres necessitats de l'assegurat. 

i) béns mobles propietat del personal de l'assegurat, en absència o insuficiència 
d'altres assegurances. 

j) obres menors, això és, aquelles que: 
 
- El volum final de l’obra no superi els 300.000.- €. 
- No afectin als elements resistents que contribueixin a l'estabilitat i solidesa dels 

edificis, com fonaments (sabates, murs de contenció i similars) i estructura (pilars, 
bigues, forjats, cames d'escala, cintres, murs de càrrega i similars). 

- No afecten a bancadas, suports de maquinària, dipòsits o línies de producció. 
 
4. Es garanteixen els béns assegurats per la pòlissa que siguin directament afectats per la 
realització de les obres, així com els béns en construcció, destinats a formar part de 
qualsevol ampliació, modificació, reforma o reparació i treballs de manteniment o 
conservació i que, en conseqüència, són o seran propietat de l'assegurat, incloent-hi 
materials, recanvis, cintes, maquinària i equips auxiliars per a la realització de dites obres, 
que siguin propietat o estiguin sota la custodia de l'assegurat o dels que aquest sigui 
legalment responsable. 
 
III. BÉNS EXCLOSOS 
 
a) les embarcacions, aeronaus i els seus continguts. 
b) les vies fèrries i el material ferroviari. 
c) els vehicles autopropulsats i el seus remolcs en funcionament. 
d) els immobles de lloguer, llevat que l'assegurat hagi assumit l'obligació d'assegurar-los. 
e) les obres civils, tals com preses, canals, carreteres, ponts, pous, túnels, dics, molls, 

ports, espigons. 
f) els arbres, les collites  i la  jardineria en els recintes de les situacions assegurades. 
g) els animals vius. 
h) les plataformes i equips de perforació o extracció, excepte desmuntats i dipositats en 

magatzems o zones d'emmagatzament. 
i) els bitllets de banc, metàl·lic, xecs, talons, efectes timbrats, títols, valors i similars, 

excepte els que es garanteixen contra els riscos de robatori i exploració. 
j) els béns situats en, sobre o sota l'aigua, ja sigui en el mar, llacs, rius o canals similars. 
k) els béns dipositats a la intempèrie o en construccions obertes, respecte als danys 

causats als mateixos pels fenòmens meteorològics. 
l) els minerals i combustibles fòssils, líquids i gasosos abans de la seva extracció, 

cavemos, extractes subterranis i el seu contingut. 
m) els recobriments refractaris o catalitzadors. 



 
 

 
 
IV. RISCOS COBERTS 
 
1. Dins els límits establerts en el present contracte, l'assegurador indemnitzarà els danys i 
les pèrdues materials causats directament als béns assegurats, de manera sobtada i 
accidental,  per tot risc no específicament exclòs. 
 
2. Així mateix s'indemnitzaran, sempre que no siguin inoportuns o desproporcionats amb 
respecte als béns salvats: 
 
a) els danys als béns assegurats que ocasionin les mesures necessàries adoptades per 

l'autoritat o l'assegurat per a tallar o extingir l'incendi o un altre risc cobert i impedir la 
seva propagació, amb exclusió de les despeses que ocasioni l'aplicació de dites 
mesures, llevat pacte en contra. 

b) les despeses que ocasioni a l'assegurat el transport dels objectes assegurats o 
qualsevol altres mesures adoptades amb el fi de salvar-los de l'incendi o altre risc 
cobert. 

c) els menyscabaments que sofreixin els objectes salvats per les circumstàncies 
descrites en els apartats a)  b). 

d) el valor dels objectes desapareguts amb ocasió del sinistre, sempre que l'assegurat 
acrediti la seva preexistència i la seva desaparició no es degui a robatori, espoliació 
o furt. 

e) els danys a les obres menors d'ampliació, modificació o reparació de treballs de 
manteniment i conservació que es realitzin als béns assegurats, incloent els 
materials, recanvis, cines, equips, maquinària i aparells de propietat de l'assegurat o 
dels que aquest sigui legalment responsable. 

 
V. GARANTIES I DESPESES ADDICIONALS 
 
1. S'estableixen les següents garanties addicionals: 
 
- danys elèctrics: 60.000.- € a primer risc. 
- vessament de material fos: 60.000.- € a primer risc. 
- garantia de noves adquisicions o inversions: 300.000.- € a primer risc. 
- danys a béns en construcció o muntatge: 150.000.- € a primer risc. 
- trencament de vidres, cristalls, miralls i rètols: 12.000.- € a primer risc. 
- béns propis desplaçats: 90.000.- € a primer risc. 
- béns propietat de tercers en dipòsit: 60.000.- € a primer risc. 
- pèrdua de lloguers: 150.000.- € a primer risc. 
- inhabitabilitat:10% contingut (màx. 1 any de lloguer). 
- danys per aigua, incloent localització i reparació d’avaries i omissió de tancament 

d’aixetes: 100%. 
- robatori i espoliació: 
- del contingut a primer risc en el dipòsit de vehicles: 150.000.- €. 
- del contingut a primer risc en qualsevol altra situació: 120.000.- €. 
- metàl·lic en moble tancat: 6.000.- € a primer risc. 
- metàl·lic en caixa forta: 15.000.- €  a primer risc. 
- transportadors de fons: 15.000.- € a primer risc. 
- desperfectes en local per robatori: 15.000.- € a primer risc. 
- infidelitat: 6.000.- € a primer risc. 
- tot risc d’ordinador i d'equips electrònics: 200.000.-  € a primer risc. 
- per les mesures encaminades a impedir o extingir el risc: 150.000 €. 
- desenrunament: 150.000.- €. 
- honoraris de perits i professionals: 90.000 €. 
- despeses per la reobtenció de permisos i llicències: 30.000 €. 
- despeses de reposició de plànols, arxius i fitxers: 60.000 €. 
- despeses de reposició de motlles, models i matrius: 60.000 €. 
- despeses de salvament dels bens assegurats. 



 
 

- despeses d’extracció de fangs i fums. 
- reconstrucció d’edificis declarats d’interès històric- artístic utilitzant materials iguals 

als que composaren l’edifici o els més similars que es trobin en el moment en què es 
produeixi el sinistre.  

- Restauració estètica 36.000.- € a primer risc 
- Reembossament de les despeses desemborsades. La cia es fa càrrec de les 

despeses que l’assegurat consideri necessari per prevenir o minorar un dany cobert 
a la pòlissa 

 
VI. RISCOS EXCLOSOS 
 
Queden exclosos de la cobertura els riscos següents: 
 
a) els danys produïts quan el sinistre s'origini per engany o culpa greu del prenedor de 

l'assegurança o de l'assegurat. 
b) la pèrdua o desaparició inexplicable de béns que no sigui a conseqüència d'un 

sinistre emparat per l’assegurança, les falles descobertes al fer inventari i el frau o 
infidelitat de persones al servei de l'Assegurat. 

c) les pèrdues o danys produïts per insectes i rosegadors; vici propi o defecte latent; 
error de disseny; fabricació defectuosa o utilització de materials  defectuosos en el 
procés de fabricació dels productes de l'assegurat; danys a propietats sobre les que 
es realitzen treballs; desgast, us i deterioraments graduals; mengües i pèrdues de 
pes, erosió, corrosió, oxidació, cavitació, esgarrapades i ratlladures, rovell, 
incrustacions, contaminació, pudridura, florit, humitat o sequedat de l'atmosfera i 
temperatures extremes, canvis de color, textura, sabor i acabat, assentament normal, 
contracció, dilatació i esquerdat d'edificis o dels seus elements o fonaments; danys 
elèctrics o magnètics, alteració o esborrat d'arxius o suports electrònics de 
processament de dades; no obstant, si aquestes pèrdues o danys originessin un 
sinistre la causa del qual no estigués exclosa, s'indemnitzaran exclusivament les 
pèrdues o danys produïts per l'esmentat sinistre. 

d) retards, perjudicis o pèrdues indirectes de qualsevol classe que es produeixin amb 
ocasió del sinistre, tals com  pèrdues d’ús o mercat, penalitzacions, etc. 

e) els danys ocasionats directament pels defectes mecànics, tèrmics i radioactius 
deguts a reaccions o transmutacions nuclears, qualsevol que sigui la causa que les 
produeixi. 

f) les pèrdues de valor o d'aprofitament de les existències a conseqüència dels fets 
esmentats en el paràgraf inferior. 

g) les despeses de descontaminació, recerca i recuperació d' isòtops radioactius de 
qualsevol naturalesa i aplicació, a conseqüència d’un sinistre emparat per aquesta 
assegurança. 

h) les pèrdues o danys deguts a confiscació, expropiació, requisa o destrucció         dels 
béns assegurats per ordre de qualsevol govern de fet o de dret, o de qualsevol 
autoritat pública de la zona on es trobin situats els béns assegurats. 

i) els sinistres produïts per motiu o a conseqüència de guerra civil o internacional (n’hi 
hagi o no mediació declaració oficial), aixecaments populars o militars, insurrecció, 
rebel·lió, revolució, usurpació de poder o operacions bèl·liques de qualsevol classe, 
tant en temps de pau com de guerra, incloent-hi els actes per a impedir, combatre, o 
defensar-se contra un atac real o probable realitzat per: 

 
- un govern o poder sobirà (de fet o de dret) o per qualsevol autoritat que mantingui o 

utilitzi forces armades de qualsevol índole. 
- forces armades de qualsevol índole. 
- agents de tal govern, poder, autoritat o forces armades. 

 
a) els sinistres qualificats pel Poder Públic de Catàstrofe o Calamitat Nacional. 
b) els danys produïts com a conseqüència de sinistres derivats de riscos la cobertura 

del qual correspongui en exclusiva al Consorci de Compensació d'Assegurances. 
 
 



 
 

 
VII. LÍMIT D’INDEMNITZACIÓ I RISCOS EXTRAORDINARIS 
 
1. S'estableixen com a límit d’indemnització per a totes les garanties.1.500.000 € 
  
2. S'indemnitzaran pel consorci de compensació d'assegurances els sinistres de caràcter 
extraordinari, de conformitat amb l'establert en la Llei 21/1990 de 19 de desembre (BOE 
de 20 de desembre), Llei 50/1980 de 9 d'octubre del contracte d'assegurances (BOE de 17 
d'octubre), Llei 30/1995 de 8 de novembre (BOE de 9 de novembre)  Reial Decret 
2022/1986 de 29 d'agost, pel que s'aprova el Reglament de Riscos Extraordinaris sobre 
les persones i els béns (BOE 1 d'octubre). 
 
VIII. CLÀUSULES ADDICIONALS 
 
1. Clàusula de marge. Queda garantit sobre els capitals d'edificis, obres de reforma i/o 
acondicionament, maquinària, mobiliari i instal·lació industrial i continguts en general, amb 
exclusió expressa d'existències, un augment automàtic màxim del 20% del capital 
assegurat sense necessitat de comunicació prèvia per part de l'Assegurat. Com a 
conseqüència, l'Assegurador renuncia a l'aplicació de la Regla Proporcional prevista en les 
Condicions Generals, sempre i quan la insuficiència de valors assegurats sobre els béns 
esmentats en el paràgraf anterior es garanteixin per aquest contracte, no sobrepassi el 
percentatge abans esmentat. L'assegurat, per la seva part, queda obligat a comunicar a 
l'Assegurador al final de cada anualitat, els augments reals que s'han produït durant 
aquest període. 
 
2. Clàusula de compensació de capitals. Es pacta expressament que si en cas de sinistre 
es comprovés un excés de capitals assegurats en un o més béns assegurats, tal excés 
s’aplicarà a altres béns que resultin insuficientment assegurats. 
 
3. Clàusula de valor a nou 100%. Reposició o reconstrucció dels bens danyats o destruïts 
per bens nous de la mateixa naturalesa, tipus, capacitat. 
 
IX. FRANQUÍCIES. 
 
1. S’estableixen les franquícies següents: 
 
- general: 900.- €. (excepte  incendi, llamp i explosió). 
- robatori: sense franquícia. 
- equips electrònics: 120.- €. 
- Vidres: 60.- €. 

 
ANNEX IV. CONDICIONS PARTICULARS DE L’ASSEGURANÇA DE VEHICLES A 
MOTOR 
 
I. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte és la contractació per part de l’Ajuntament, com a prenedor de l'assegurança, 
d'una cobertura d'assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades 
de l'ús i circulació de vehicles de motor que conformen el parc mòbil de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  
 
Aquest parc mòbil estarà integrat pels vehicles que actualment l’integren, que són els  
relacionats a la clàusula III del present Plec (s’adjunten al present plec les fitxes tècniques 
de tots els vehicles), i  els que s’hi integrin posteriorment durant el període de vigència del 
contracte. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques defineix les condicions específiques de 
l’assegurança, les quals tenen la consideració de cobertures mínimes. 



 
 

 
II.- DEFINICIONS 
 
Part prenedora de l'assegurança: l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Part asseguradora: entitat asseguradora que assumeix els riscos pactats 
contractualment. 
 
Conductor: persona que, legalment habilitada i amb l’autorització del prenedor de 
l'assegurança, condueix el vehicle ella mateixa o el té sota la seva custòdia o 
responsabilitat en el moment del sinistre. 
 
Vehicle: qualsevol element de transport apte per a la circulació que es pugui desplaçar 
autònomament o enganxat a un vehicle tractor, dissenyat per traslladar persones, animals, 
mercaderies, materials o maquinària per via terrestre. 
 
Pòlissa: document que conté les condicions reguladores de l'assegurança. Formen part 
integrant de la pòlissa el plec de clàusules administratives i aquest plec de prescripcions 
tècniques que regeixen la contractació. 
 
III.- GESTIÓ DE L’ASSEGURANÇA: ALTES I BAIXES DE VEHICLES I 
MODIFICACIONS DE COBERTURA 
 
En el cas d’altes i baixes de vehicles i/o modificacions de les diverses cobertures descrites 
en el present plec, l’adjudicatari s’obliga a respectar el preu ofertat per als mateixos tipus 
de vehicles i garanties contractades durant cada anualitat de l’assegurança. 
 
En el cas d’altes es calcularà la prima a abonar pel prenedor a partir de la data d’alta i fins 
al proper venciment anual a 31 de desembre, de forma proporcional als dies de cobertura. 
 
En el cas de baixes es calcularan els dies que no es presta cobertura, des de la data de la 
baixa fins el proper venciment anual a 31 de desembre i es retornarà al prenedor l'import 
de la part proporcional de la prima que correspon a la part de cobertura no prestada. 
 
En el cas de les altes, l’Ajuntament de Canet de Mar enviarà per fax o per correu 
electrònic escrit en què s’assenyali la marca, model, matrícula del vehicle adquirit, per tal 
que la companyia asseguradora emeti certificat provisional d’alta de la pòlissa sempre en 
el mateix dia. 
 
En el termini màxim d’una setmana, la companyia asseguradora haurà d’aportar originals 
de pòlissa i rebut, així com la factura corresponent. 
 
En el supòsit que es produeixin baixes de vehicles, l’asseguradora quedarà obligada a 
retornar la part de la prima no consumida fins al venciment del contracte. 
 
El procediment per donar de baixa els vehicles serà el mateix que s’ha previst per les 
altes, amb la diferència que la companyia asseguradora haurà d’emetre document en què 
s’acrediti aquesta baixa. 
 
Als efectes de regularització d’altes i baixes, el licitador haurà de desglossar en la seva 
proposta econòmica la prima total per tipus de vehicle, per tal que quan es produeixi l’alta 
o la baixa del vehicle s’apliqui la prima prorratejada a la data d’incorporació del vehicle a la 
pòlissa de flota. 
 
IV.- GARANTIES 
 
Responsabilitat civil obligatòria: La pòlissa garantirà fins els límits quantitatius vigents, 
l’obligació indemnitzatòria derivada dels conductors dels vehicles relacionats a la clàusula 



 
 

III del present plec, i d’altres que puguin incorporar-se a la flota, dels fets de la circulació 
en què intervinguin aquests vehicles i dels que resultin danys a les persones i/o a béns. 
 
Aquesta obligació és exigible de conformitat amb el que disposa la llei 21/2007, d’11 de 
juliol, per la que es modifica el text refós de la llei sobre responsabilitat Civil i Assegurança 
en la Circulació de Vehicles a motor, aprovat pel RDL 8/2004, de 29 d’octubre, i el text 
refós de la Llei d’Ordenació i Supervisió d’assegurances privades, aprovat pel RDL 6/2004 
de 29 d’octubre. Així com pel RD 1507/2008, de 12 de setembre, pel que s’aprova el 
reglament de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles a 
motor. 
 
Responsabilitat civil voluntària: fins als límits màxims oferts pel mercat assegurador. La 
responsabilitat civil voluntària es garantirà quan ultrapassin la cobertura de responsabilitat 
civil de subscripció obligatòria fixada en cada moment per les disposicions legals que la 
regulen. Serà a compte de l’assegurador l’abonament als perjudicats o als seus 
drethavents de les indemnitzacions a que doni lloc la responsabilitat civil de l’assegurat o 
del conductor.  
 
Per aquesta modalitat es garanteix el pagament de les indemnitzacions que, en virtut del 
que disposa l’article 1902 i concordants del Codi Civil, i articles 116 i concordants del Codi 
penal, l’assegurat o el conductor del vehicle autoritzat, hagi de satisfer a conseqüència de 
la responsabilitat civil extracontractual per danys causats a tercers amb motiu de la 
circulació. 
 
Assistència de viatge: L’abast d’aquesta cobertura garantirà:  
 
Remolc del vehicle en cas d’accident al taller designat per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
amb un límit de despesa de 600 euros. 
 
Rescat del vehicle per bolcada o caiguda en desnivell, amb un límit de despesa de 700 
euros. 
 
Reparació d’urgència en carretera quan sigui possible. S’exclou el cost de les peces que 
fos necessari substituir. 
 
Protecció jurídica: la defensa judicial queda inclosa per al personal de l’Ajuntament. 
 
El personal de l’Ajuntament pot acceptar la defensa per part d’advocats de l'asseguradora 
adjudicatària o bé elegir el seu advocat propi, amb un límit per la defensa de 3.000 euros. 
 
Accidents dels ocupants: la lesió corporal o la mort del conductor del vehicle assegurat 
fins als límits establerts en la pòlissa. 
 
Circulació en camins rurals: Queden coberts els sinistres que es produeixin en camins 
rurals i/o pistes forestals dels vehicles relacionats a l'annex. 
 
Cobertura per trencament de llunes: Per aquesta cobertura es garanteix  la reposició i 
despesa de la col·locació de les llunes del vehicle de l’assegurat, en cas de trencament de 
les mateixes. 
 
V.- COBERTURA DE RISCS EXTRAORDINARIS 
 
El Consorci de Compensació d’Assegurances indemnitzarà els sinistres de caràcter 
extraordinari, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent. 
 
En el cas de sinistres coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances, l’assegurat 
està obligat a informar el Consorci del sinistre i a sol·licitar-li la corresponent 
indemnització. Malgrat tot, els asseguradors, podran lliurar a l’assegurat quantitats a 



 
 

compte de la indemnització que en el seu moment correspondrà pagar al Consorci de 
Compensació d’Assegurances. 
 
Quan l’assegurat hagi obtingut dels asseguradors qualsevol quantitat a compte de la 
indemnització, estarà obligat a mantenir la reclamació davant el Consorci de Compensació 
d’Assegurances, fins que aquest organisme es pronunciï en la forma que estableix els seu 
reglament, sobre el pagament del sinistre. 
 
L'assegurat haurà de retornar, a la rebuda de la indemnització del Consorci, l'import que, 
si és el cas, en el seu dia, l'asseguradora li va lliurar a compte. 
 
VI.- PERITATGES 
 
D’acord amb el que preveu la Llei de contractes d’assegurances, el contractant podrà, en 
cas de sinistre, nomenar un perit perquè actuï en nom seu; en aquest cas, els honoraris 
del perit de l’assegurat seran a càrrec de l’assegurador fins a un 3% de l’import de la 
indemnització. 
 
VII.- ÀMBIT GEOGRÀFIC 
 
Malgrat que l’àmbit de recorregut habitual del parc mòbil es circumscriu a Catalunya, 
l’assegurança tindrà efecte i cobertura a: 
 

 Espanya  i els altres països de la Unió Europea 
 Països que formen l’Espai Econòmic Europeu 
 Països que figuren en el Certificat Internacional d’Assegurança, així com qualsevol 

altre inclòs en els acords en matèria d’assegurances.  
 
VIII.- CONDUCTORS DELS VEHICLES 
 
Els vehicles coberts per l’assegurança podran ser conduïts per qualsevol persona 
autoritzada per l’Ajuntament de Canet de Mar en possessió de la llicència administrativa 
adequada al tipus de vehicle conduït, sense que puguin contemplar-se exclusions ni 
s’apliquin recàrrecs o descomptes per edat i/o antiguitat del permís dels conductors. 
 
IX.-  DATA, EFECTES I DURADA DEL CONTRACTE. 
 
L'inici del contracte tindrà efectes a partir de la data en la que finalitza la pòlissa actual per 
a cada vehicle segons el detall següent:  
 

1. John Deere 3150    13-04-13  
2. Honda SH300A    26-09-13  
3. Bobcat S130     29-06-13  
4. Nissan Cabstar    11-02-13  
5. Nissan XTrail     14-07-13  
6. Honda SH300    10-11-13  
7. Suzuki DR Z400S    18-11-13  
8. Piaggio Porter EFI 1.3    09-08-13  
9. Piaggio Porter EFI 1.3    09-08-13 
10. Piaggio Porter EFI 1.3    09-08-13 
11. Nissan Pick-Up 2.5T 4P    09-08-13  
12. Ausa D127      04-09-13  
13. Ford Transit      17-08-13  

 
La seva durada serà la prevista a la clàusula III del present plec. 
 



 
 

X.- GESTIÓ DE L’ASSEGURANÇA 
 
1. L'entitat adjudicatària ha d’emetre dins de les 48 hores següents a la data d’efecte de la 
pòlissa la carta de garantia provisional per la qual accepta les condicions establertes en 
aquest plec. 
 
2. L’adjudicatari ha de facilitar, dintre del primer mes en què entra en vigor l’assegurança 
contractada, la pòlissa d'assegurança, el certificat internacional d'assegurances i el rebut 
per a cadascun dels vehicles. L'adjudicatari podrà emetre una única pòlissa amb la relació 
dels vehicles coberts. 
 
3. Per facilitar l'emissió dels certificats internacionals d'assegurances dels vehicles 
assegurats, l’Ajuntament facilitarà a l'adjudicatari la relació de vehicles en suport 
informàtic. 
 
4. L’assegurador ha de facilitar a l’Ajuntament el certificat d’assegurança dels remolcs que 
aquest sol·liciti, encara que la matrícula del remolc coincideixi amb la del vehicle tractor. 
 
6. L’entitat adjudicatària ha de facilitar la informació de sinistralitat següent: 
 
- El número de referència del sinistre. 
- La valoració del sinistre, on ha de figurar l’import de la indemnització. 

  
QUART.- En tractar-se d’un contracte que no iniciarà la seva execució fins a l’exercici 
2013, de conformitat amb el que disposa l’article 110.2 TRLCSP, l’adjudicació queda 
sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar 
les obligacions derivades del contracte a l'exercici corresponent. L’Ajuntament 
consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient per poder 
atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva plurianualitat, l’eficàcia d’aquest 
contracte per a exercicis posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient. 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor alcalde, o 
membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització de 
la present resolució. 
 
5.- APROVACIÓ CONCESSIÓ PRORROGA DE LLICENCIA D’OBRES MENORS PER 
A L’ADEQUACIÓ NAU INDUSTRIAL DESTINAT A FUSTERIA A LA RIERA D’EN 
MISSER NÚMERO xx 
  
Vista la instància presentada pel senyor ANS, en nom i representació d’ell mateix, en 
virtut de la qual sol·licita prórroga de llicència d’obres per a l’adequació nau industrial 
destinat a fusteria a la Riera d’en Misser número xx. 
  
Vist l’informe dels tècnics municipals de data 30 d’octubre de 2012, el contingut del qual 
és: 
 

 “Revisada la sol·licitud de pròrroga de referència i l’expedient 115/2010 de llicència 
d’obres menors per a la reforma interior de nau industrial destinada a fusteria a la 
Riera d’en Misser, xx, es comprova el següent: 

 
o Tant el sol·licitant de la pròrroga com el titular de la llicència és el Sr. ANS  
o Les circumstàncies que motiven la sol·licitud de pròrroga és l’actual 

conjuntura econòmica, que ha impedit acabar les obres. 
o La llicència inicial es va concedir el dia 21 d’octubre de 2010, i el termini per 

a acabar les obres era de sis mesos.  



 
 

 
Per altra banda, realitzada una inspecció visual a la Riera d’en Misser, xx, en data 30 
d’octubre del 2012, es constata que s’han iniciat els treballs per a l’execució de les obres 
autoritzades. 

 
Per tot l’esmentat, d’acord amb la  disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 
de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost – DOGC 6077, de 29.02.2012 –, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, 
de mesures fiscals i finances – DOGC 5931, de 29.07.2011 –, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud de pròrroga de llicència.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 31 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Vist l’escrit presentat pel senyor ANS, en data 23.10.2012, en virtut del qual sol·licita una 
pròrroga de la llicència d’obres menors concedida per a l’adequació d’una nau industrial 
destinada a fusteria a la Riera d’en Misser, xx, de Canet de Mar, s’emet el següent 
INFORME: 
 
La Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, 
estableix, a l’apartat segon, el següent: 
 
2. Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 
2008, que hagin incorregut en les circumstàncies especificades per l’apartat 1, poden 
sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga. 
 
Les condicions a què es refereix aquest apartat són les següents: 
a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden finalitzar-les 

en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de crisi econòmica en el 
sector de la construcció. 

 
b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a les 

exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge 
aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable econòmicament. 

 
c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístics 

vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tos els aspectes no relacionats amb 
les exigències especificades per la lletra b. 

 
La llicència d’obres menors objecte del present informe va ser concedida en virtut del 
decret núm. 882/2010, de 21 d’octubre, de l’Alcaldia, per la qual cosa actualment està 
caducada, d’acord amb el que es disposa a l’article 26.5.1 de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, segons el qual 
el termini per a l’execució de les obres menors és de sis mesos. 
 
Pel que fa l’execució de l’obra, consta a l’expedient un informe de l’arquitecta tècnica 
municipal  i el Cap del Servei d’inspecció i disciplina urbanística, de data 30.10.2012, 
segons el qual ha estat iniciada. 
 
D’altra banda, d’ençà de la data de concessió de la llicència, el planejament urbanístic 
municipal no ha sofert cap alteració, per la qual cosa l’obra autoritzada és conforme a la 
legislació i el planejament vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga. 
 
A la vista de tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement la concessió de la pròrroga 
sol·licitada.” 

 



 
 

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet 
de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir pròrroga de llicència d’obres número 115/2010 al senyor ANS, per a 
l’adequació d’una nau industrial destinada a fusteria a la Riera d’en Misser número xx, 
d’acord al projecte de l’enginyer tècnic industrial BVR, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat. 
 
SEGON.-  La pròrroga de la llicència d’obres serà de tres mesos comptats des de la 
notificació del present acord. 
 
6.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A L’ENDERROC COBERT I ESCALA 
PATI INTERIOR DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER VALL NÚMERO xx. 
 
Vista la instància presentada pel senyor EPB, en nom i representació d’ell mateix, en 
virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a l’enderroc d’un cobert i escala al pati 
interior de l’habitatge situat al carrer Vall número xx. 
 
 Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 15 d’octubre de 2012, el contingut del 
qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta del projecte tècnic i  
l’assumeix de direcció per a l’enderroc de cobert i escala al pati interior de l’habitatge situat 
al C/ Vall, xx. 
 
La documentació presentada complementa l’expedient i les obres esmentades s’ajusten a 
les previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a 
la sol·licitud de llicència d’obres  majors.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 16 d’octubre d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la documentació 
presentades pel senyor EPB per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a 
l’enderroc d’un cobert i una escala al pati interior de l’habitatge situat al carrer Vall, xx, de 
Canet de Mar, s’emet informe a partir dels següents 
 



 
 

ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 20.08.2012, registrat d’entrada amb el número 3502, el 
senyor EPB ha sol·licitat llicència d’obres menors per a l’enderroc d’un cobert i una escala 
al pati interior de l’habitatge situat al carrer Vall, xx. 
2n.- L’arquitecta municipal emet informe, en data 3.09.2012, en el qual fa constar que els 
enderrocs tenen la consideració d’obres majors, per la qual cosa es demana 
documentació complementària. 
3r.- L’interessat aporta en data 9.10.2012 el projecte d’enderroc redactat per l’arquitecte 
OVP, i visat amb el número XXXXX, de data 4.10.2012, així com la direcció facultativa. 
4t.- L’arquitecta municipal ha emès, en data 15.10.2012, informe favorable sobre la 
concessió del permís sol·licitat, per tal com l’actuació projectada s’ajusta plenament a les 
prescripcions tècniques legalment establertes. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), emetre el següent 
INFORME 
 
Primer.-  Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes a 
llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 TRLUC, segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, 
pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació 
o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’enderroc s’ha iniciat a sol·licitud 
dels interessats. La sol·licitud ha de complir els requisits establerts a l’article 70 LRJPAC, 
ha d’anar documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 
117 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i ha de precisar l’objecte i les condicions 
de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada 
normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Tercer.- Atès que l’objecte de l’obra sol·licitada és un enderroc i pel que fa els residus de 
la construcció generats, la Disposició Addicional Tercera.2.a de l’Ordenança reguladora de 
la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl disposa que 
els sol·licitants d’una llicència hauran de: 
 

a) incorporar en la documentació presentada una valoració del volum previsible i 
característiques dels residus, així com de les operacions de destriament o recollida 
selectiva projectades, que es verificarà pels SSTTMM. 
b) acreditar davant l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus, separats per tipus. En 
aquest document ha de constar el codi de gestor i el domicili de l’obra.  
c) acreditar davant l’Ajuntament i, si s’escau, davant l’Agència de Residus, la correcta 
gestió, el que es farà un cop finalitzada l’obra. 

 
Al projecte presentat s’hi adjunta la fitxa de valoració dels residus de l’obra  (9,87 t) i es 
designa com a gestor autoritzat de la runa generada la deixalleria municipal. 
  
El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), estableix a l’article 11 que l’import de la fiança que 
s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els residus de la 
construcció i demolició, es fixa en 11 €/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb 
un mínim de 150 euros. 
 
Consta acreditat a l’expedient que aquesta fiança, així com la garantia pels valors 
urbanístics en risc han estat dipositades i que s’han observat la resta de requisits 
legalment exigits.” 

 



 
 

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet 
de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor EPB per a l’enderroc cobert i una escala 
pati interior de l’habitatge situat al carrer Vall número xx, d’acord al projecte de 
l’arquitecte OVP, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta 
llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal aprovades per Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 
2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de cent vint euros (120,00 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de cent 
deu euros amb vint-i-vuit cèntims (110,28 €). 
  
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en concepte 
de valors urbanístics en risc per import de cinc mil cinc-cents setanta-quatre euros amb 
disset cèntims (5.574,17 €) i dels residus de construcció per import de dos mil quatre-
cents vuitanta-sis euros amb quaranta-sis cèntims (2.486,46 €). Aquestes fiances es 
retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant 
d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat conforme 
no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, 
d’acord amb el què disposa les ordenances fiscals vigents. 
 
7.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ DEVOLUCIÓ FIANÇA RESIDUS CONSTRUCCIÓ 
OBRES NO EXECUTADES A LA RIERA BUSCARONS NÚMERO xx. 
 
Vista la instància presentada pels senyors GGU i ERT, en nom i representació d’ells 
mateixos, en virtut de la qual sol·liciten la devolució de l’impost i fiances de les obres no 
executades de la Riera Buscarons número xx.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de maig de 2012, va aprovar la 
devolució de les fiances dipositades per la senyora GG i el senyor ER, en concepte de 
garantia dels valors urbanístics en risc i de residus de la construcció. 
 



 
 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 25 d’octubre d’enguany, el contingut del 
qual és:  
 

ASSUMPTE : ESMENA ACORD DEVOLUCIÓ FIANÇA 

Sol·licitants : GG i ER  

Referència : Expedient núm. 105/2005 

Adreça de l’obra: Riera Buscarons, xx 
 
ANTECEDENTS: 
 
Primer.- La senyora GG i el senyor ER sol·liciten, en data 15.11.2011, el retorn de les 
quantitats abonades en concepte d’ICIO, així com de la fiança dipositada, puix que les 
obres d’enderroc de l’immoble situat a la Riera Buscarons, xx no es duran a terme. 
 
Segon.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 de maig de 2012, acorda 
la devolució dels imports següents: 
 
 Fiança per residus de la construcció: ................................ 1.923,20 € 
 Garantia pels valors urbanístics en risc: .............................. 550,00 € 
 
Tercer.- S’ha detectat que la fiança per garantir la correcta gestió dels residus generats 
per l’obra d’enderroc no va ser mai dipositada. 
 
INFORME: 
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAPPAC), modificada 
per la Llei 4/199, de 13 de gener, estableix que les Administracions Públiques podran 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, 
de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
A la vista del que s’ha exposat procedeix, a criteri de qui subscriu, proposar a la Junta de 
Govern Local d’adopció de l’acord de rectificació de l’error material detectat, en el sentit 
d’eliminar la quantia de la fiança per residus de la construcció com a quantitat a retornar.” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 
2012, en el sentit d’eliminar la devolució de la fiança per residus de la construcció per 
import de 1.923,20 € per no haver estat mai dipositada a l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als interessats. 
  



 
 

8.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I FIANCES 
OBRES NO EXECUTADES CONSTRUCCIÓ PÈRGOLA D’ACCÈS A MASIA CAN 
GOFAU. 
 
Vista la instància presentada pel senyor VJR, en nom i representació d’ell mateix, en 
virtut de la qual sol·licita la devolució de l’impost sobre construccions i fiances de les 
obres no executades de construcció pergola d’accès a Masi Can Gofau. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de setembre de 
2012, va acordar la devolució dels imports dipositats pel senyor VJ, puix que les obres 
no es varen executar. 
 
Atès que s’ha detectat que la quantitat abonada en concepte d’ICIO que el sol.licitant 
feia constar a la instància no es correspon a la dipositada en el seu dia a l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 25 d’octubre de 2012, el contingut del 
qual és: 
  

ASSUMPTE : ESMENA ACORD DEVOLUCIÓ ICIO 

Sol·licitant : VJR  

Referència : Expedient núm. 82/2012 

Adreça de l’obra: Josep Pla, XX 
 
ANTECEDENTS: 
 
Primer.- El senyor VJR sol·licita, en data 24.07.2012, el retorn de les quantitats abonades 
en concepte d’ICIO, així com de les fiances dipositades, puix que les obres de construcció 
d’una pèrgola d’accés a la masia Can Gofau no es duran a terme. 
 
Segon.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de setembre de 2012, 
acorda la devolució dels imports següents: 
 
 ICIO: ................................................................................ 1.170,40 € 
 Taxes urbanístiques de tramitació: ......................................35,182  € 
 Fiança per residus de la construcció: .................................. 150,00 € 
 Garantia pels valors urbanístics en risc: .............................. 497,24 € 
 
Tercer.- S’ha detectat que la quantitat abonada en concepte d’ICIO que el sol·licitant feia 
constar a la instància de sol·licitud no es correspon amb la que efectivament va abonar en 
el seu dia i que consta a l’expedient de la llicència d’obres, això és, 994,49 €. 
 
INFORME: 
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAPPAC), modificada 
per la Llei 4/199, de 13 de gener, estableix que les Administracions Públiques podran 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, 
de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
A la vista del que s’ha exposat procedeix, a criteri de qui subscriu, proposar a la Junta de 
Govern Local d’adopció de l’acord de rectificació de l’error material detectat, en el sentit de 
modificar la quantitat a retornar en concepte d’ICIO, que passa a ser de 994,49 €.” 

 



 
 

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Rectificar l’error material detectat a l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 13 de setembre de 2012, en el sentit de modificar la quantitat a retornar en 
concepte d’ICIO, que passa a ser de 994,49 €. 
  
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 22 FINS AL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2012 
 
Núm. Data Resum 
1218 29/10/2012 Aprovació nòmina mes d'octubre 
1219 29/10/2012 Incoació sancionador gos perillós IA i NG 
1220 29/10/2012 Resolució sancionador civisme EN 
1221 29/10/2012 Sobreseïment expedient restauració legalitat ambiental bar Vall, xx 
1222 29/10/2012 Autorització AV de l'Av. Maresme per fer una castanyada el 3/11/12 
1223 29/10/2012 Pròrroga comissió de serveis R. A.G. 
1224 29/10/2012 Advertiment multes coercitives expedient restauració polígon XX parcel·la XXX 

rústica 
1225 30/10/2012 Incoació sancionador civisme JP 
1226 30/10/2012 Incoació expedient sancionador de civisme a FP 
1227 30/10/2012 Resolució sancionadora expedients trànsit 
1228 31/10/2012 Autorització festa motos envelat 
1229 31/10/2012 Autorització passatge del terror a la plaça Universitat 
1230 31/10/2012 Nomenament alcaldessa accidental 
1231 02/11/2012 Autorització PSC ocupació via pública, carpa informativa R. S. Domènech dies 

3 i 4 de novembre 
 
10.- PRECS  I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.20 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


