
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 8 DE MAIG DE 2013 

 
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: 19.30 hores 
Hora que acaba: 20.00 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. També hi assisteix Daniel 
Martín Enrique, interventor municipal 
 

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

Local de data 02.05.13 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Acceptació recurs econòmic “finançament dels serveis locals d’ocupació” en 

el marc de la convocatòria del pla de concertació de Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat any 2013 

4) Aprovació autorització de despesa per al conveni de cooperació amb el 
Consell Comarcal del Maresme per la gestió de la contractació conjunta del 
servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves 

5) Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Maresme per establir les condicions de pas i la gestió de la 
xarxa comarcal de banda ampla del Maresme 

6) Concessió llicència obres menors per construir un accés adaptat al local 1-
bis C/ Bofill i Matas, xx 

7) Concessió llicència obres menors per arrebossar interior habitatge C/ Xaró 
Baix, xx 



 

 
 

8) Concessió llicència obres menors per arrebossar les parets interiors solar 
riera Gavarra,xx 

9) Concessió llicència obres menors per arranjar bany C/ Tarragona, xx Bxs. 
xx 

10) Concessió llicència obres a Gas Natural Distribución SDG, per instal·lació 
d’una escomesa particular de gas C/ Tomàs Milans, xx (obra pel C/ Bofill i 
Matas) 

11) Relació de decrets des del dia 22 fins al dia 26 d’abril de 2013 
12) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 02.05.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 2 de maig de 2013 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 8 de maig de 2013, de l’Ajuntament  per 
import de 38.718,47 €, corresponent a la relació de la mateixa data, la relació 
de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 291,28 €, corresponent a la 
relació 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 
2013, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de novembre de 
2012. 
 
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 8 de maig de 2013, per 
import de  38.718,47 €, corresponent a la relació F/2013/15 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 8 de maig de 2013, per import 
de 291,28 €,corresponent a la relació F/2013/4 de l’Organisme Autònom Radio 
Canet. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2013. 



 

 
 

 
 
 
3.- ACCEPTACIÓ DELS RECURS ECONÒMIC “FINANÇAMENT DELS 
SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ” EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DEL PLA DE CONCERTACIÓ DE XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE 
QUALITAT ANY 2013. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 31 de maig de 2012 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que 
és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació 
de les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que l'esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 8 de juny de 2012, configura els Catàlegs de concertació com 
un dels instruments de que, juntament amb les Meses de Concertació i els 
Programes Complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema 
de concertació i l'accés als àmbits de definits a la clàusula 7ª del Protocol 
general. 
 
Vist que el Catàleg de concertació es defineix com un instrument constituït per 
una relació completa i ordenada de recursos concertables que, en el marc del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", periòdicament publica la Diputació 
de Barcelona amb la finalitat d'oferir als ens locals els recursos disponibles per 
tal de satisfer les seves necessitats a traves de recursos tècnics, econòmics i 
materials i que per tal d’ajustar aquesta oferta a les necessitats de suport dels 
ens destinataris i a la tipologia de serveis ofertats per la Diputació. 
 
Atès que mitjançant Decret 439/2013 de 17 d’abril de l’Alcaldia l’Ajuntament de 
Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en l’àmbit de 
polítiques locals de Promoció Econòmica i Turisme. 
 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat a aquest Ajuntament, l’aprovació de la concessió del recurs econòmic 
consistent en fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, 
en el marc del Catàleg de Concertació de l’any 2013, de conformitat amb la 
proposta de la tinència de l’Alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç, Consum, 
Turisme i Portaveu del Govern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, per a la realització de la 
següent acció en el marc de la convocatòria 2013 del Pla de concertació de 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat any 2013: 
 

Codi XBMQ Actuació Import subvenció  Import a justificar 



 

 
 

13/Y/90395 
“Finançament dels 

serveis locals 
d’ocupació” 

7.664,13 € 12.773,55 € 

 
SEGON.- Manifestar expressament l’acceptació de l’ajut així com de tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del model 
normalitzat d’acceptació C301, com a molt tard el 15 de juliol de 2013. 
   
TERCER.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2013. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
4.- AUTORITZACIÓ DE DESPESA PER AL CONVENI DE COOPERACIÓ 
AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER LA GESTIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ COJUNTA DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN 
MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES 
 
Atès que els ajuntaments de la comarca volen disposar d’un servei especialitzat 
d’assessoria en mobilitat internacional per a joves amb l’objectiu de millorar i 
ampliar els recursos que els serveis i els equipaments juvenils posen a l’abast 
dels joves per tal de facilitar que aquests puguin accedir a noves oportunitats 
que els permetin millorar la seva experiència vital. 
 
Atès que els ajuntaments d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera de 
Mar, Cabrils, Canet de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Mataró, Òrrius, Pineda de 
Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Tordera, 
Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar hi estan interessats. 
 
Atès que des del Consell Comarcal del Maresme s’assumeix la funció de fer la 
gestió de la contractació del servei, de forma agregada, per aconseguir un 
estalvi, tant a nivell econòmic com en tot el procediment de la contractació, així 
com la prestació d’un servei amb uns mateixos criteris d’intervenció en tot el 
territori. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme necessita que els ajuntaments 
interessats facin l’encàrrec de la gestió de la contractació centralitzada del 
servei per a tots els ajuntaments que el prestin. 
 
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li 
encarreguin de gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya. El mateix article indica que la delegació 
o l’encàrrec de gestió ha d’anar acompanyat de la transferència dels recursos 
necessaris per exercir-los. 
 



 

 
 

Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals 
han de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a 
terme amb nivells de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les 
prestacions que, d’acord amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, són de competència local. 
 
Atès que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals indiquen que la comarca pot prestar serveis de competència municipal en 
virtut de delegació o conveni. 
 
Atès que és voluntat del govern que, en el proper Ple, s’aprovi formalment la 
delegació de la competència de contractació d’aquest servei, per a la qual cosa 
s’aprovarà el corresponent conveni que regularà els mecanismes específics de 
la delegació. 
 
Atès que per poder dur a terme la contractació d’aquest servei cal que cada 
Ajuntament aprovi l’autorització de la despesa amb aplicació pressupostària a 
l’exercici 2013. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Benestar Social, Família i Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa de 525,33 euros amb càrrec a la partida 22 0130 
00847 del vigent pressupost per a l’exercici 2013, d’acord amb la retenció de 
crèdit número 1647. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
5.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER ESTABLIR LES CONDICIONS 
DE PAS I LA GESTIÓ DE LA XARXA COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL 
MARESME 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 
2011, va aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per establir les condicions de pas i la 
gestió de la Xarxa comarcal de banda ampla del Maresme. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme va sol·licitar, en data 18 d’abril de 
2012, la concessió de la llicència municipal d’obres per dur a terme els treballs 
per desenvolupar el “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla 
del Maresme. Fase I”. 
 
Atès que en aquest mateix escrit va sol·licitar l’aplicació de les bonificacions 
màximes de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). 



 

 
 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11 d’octubre de 
2012,  va concedir llicència d’obres al Consell Comarcal del Maresme per fer 
els treballs necessaris per desenvolupar el projecte executiu de la Xarxa 
Comarcal de Banda Ampla del Maresme, Fase I. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 31 de gener de 
2013, va declarar les obres de referència com a obres d’especial interès i utilitat 
municipal i va aprovar l’aplicació d’una bonificació del 95 per cent en l’ICIO al 
Consell Comarcal del Maresme. 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Maresme, en sessió ordinària de data 
29 de gener de 2013, va aprovar l’”Addenda tipus al conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de ........................ per a 
establir les condicions de pas i la gestió de la Xarxa comarcal de banda ampla 
del Maresme”, la qual es transcriu a continuació: 
 

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE ................................ PER A 
ESTABLIR LES CONDICIONS DE PAS I LA GESTIÓ DE LA XARXA 
COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL MARESME 
 
A Mataró, ................................ de 2013 
 
REUNITS 
 
Per una banda, el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, actuant com a 
president del Consell Comarcal del Maresme i en la seva representació. 
 
I d’altra part, el senyor ........................., actuant com a alcalde-president de 
l’Ajuntament de .......................................... i en la seva representació. 
 
Les parts, en la qualitat amb què cadascuna intervé, es reconeixen 
recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquesta addenda, i a 
aquest efecte: 
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Maresme ha sol·licitat a l’Ajuntament 
l’atorgament de la llicència municipal d’obres corresponent per a la realització 
dels treballs per desenvolupar el “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de 
Banda Ampla del Maresme. Fase I”, així com la seva declaració d’especial 
interès municipal. 
 
SEGON.- Que l’apartat segon de la clàusula segona del conveni de referència, 
estableix que l’Ajuntament atorgarà les llicències i permisos municipals pertinents 
pel desplegament en l’àmbit municipal amb la celeritat necessària que garanteixi 
la continuïtat de les obres. 
 
TERCER.- Que les obres esmentades constitueixen una infraestructura pública 
d’especial interès estratègic per l’Ajuntament en tant en quant permet connectar-



 

 
 

se a la xarxa troncal de banda ampla del Maresme i/o desplegar la xarxa d’àrea 
metropolitana (MAN) del propi municipi. 
 
QUART.- Que en tractar-se d’una obra quin cost és assumit de forma íntegra pel 
Consell Comarcal però que, com es diu en el manifest tercer, té evidents 
avantatges per l’Ajuntament a l’ensems que externalitats positives pel conjunt del 
municipi, ambdues parts convenen una fórmula compensatòria de les despeses 
derivades de la tramitació administrativa de la llicència municipal. 
 
Per tot això, les parts 
 
ACORDEN 
 
PRIMER.- L’Ajuntament autoritzarà prioritàriament l’execució de les obres 
incloses en el projecte executiu de la Xarxa de Banda Ampla de Maresme, Fase 
I, sense liquidar cap taxa urbanística ni impost per construccions, instal·lacions i 
obres i, si és el cas, sense exigir cap dipòsit al Consell Comarcal per tal de 
garantir les reposició dels béns i/o serveis públics afectats per les obres. 
 
SEGON.- Subsidiàriament, pel supòsit que les ordenances municipals no ho 
permetin i/o ja s’hagi concedit la llicència amb anterioritat i aquesta romangui en 
vigor, l’Ajuntament es compromet a fer una aportació dinerària a l’obra comarcal 
per import equivalent a la suma de les taxes per llicències i serveis urbanístics i 
l’impost per construccions, instal·lacions i obres. Així mateix, l’Ajuntament 
eximeix el Consell Comarcal de constituir cap dipòsit o fiança per tal de garantir 
la reposició dels béns i/o serveis públics afectats per les obres. 
 
TERCER.- En el cas previst a l’acord segon d’aquesta addenda, i atent a raons 
d’economia processal, l’extinció del deute contret pel Consell Comarcal es 
realitzarà mitjançant compensació d’ofici del crèdit a favor d’aquest atorgat pel 
present acte. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni en el lloc i la data 
expressats en l’encapçalament. 

 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Administració general de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, la senyora Dolors Puig Gómez, que es transcriu a continuació: 
 

E tècnic d’administració general de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el 
següent  
 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Aprovació de l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a establir les condicions de 
pas i la gestió de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 
2011, aprova el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 



 

 
 

Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a establir les condicions de pas i 
la gestió de la Xarxa comarcal de banda ampla del Maresme. 
 
Segon.- El Consell Comarcal del Maresme sol·licita, en data 18 d’abril de 2012 
(registre núm. 1686),  la concessió de la llicència municipal d’obres per a la 
realització dels treballs per a desenvolupar el “Projecte executiu de la Xarxa 
Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase I”. En el mateix escrit sol·licita 
l’aplicació de les bonificacions màximes de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO). 
 
Tercer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11 d’octubre de 
2012,  concedeix llicència d’obres al Consell Comarcal del Maresme per tal de 
realitzar els treballs necessaris per desenvolupar el projecte executiu de la 
Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme, Fase I. 
 
Quart.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 31 de gener de 
2013, declara les obres de referència com a obres d’especial interès i utilitat 
municipal i aprova l’aplicació d’una bonificació del 95 per cent en l’ICIO al 
Consell Comarcal del Maresme. 
 
Cinquè.- El Ple del Consell Comarcal del Maresme, en sessió ordinària de data 
29 de gener de 2013, aprova l’”Addenda tipus al conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de ........................ per a 
establir les condicions de pas i la gestió de la Xarxa comarcal de banda ampla 
del Maresme”. 
 
A l’acord SEGON de l’Addenda que se sotmet a aprovació hi consta el següent: 
 

PRIMER.- L’Ajuntament autoritzarà prioritàriament l’execució de les obres 
incloses en el projecte executiu de la Xarxa de Banda Ampla de Maresme, 
Fase I, sense liquidar cap taxa urbanística ni impost per construccions, 
instal·lacions i obres i, si és el cas, sense exigir cap dipòsit al Consell 
Comarcal per tal de garantir les reposició dels béns i/o serveis públics 
afectats per les obres. 
 
SEGON.- Subsidiàriament, pel supòsit que les ordenances municipals no ho 
permetin i/o ja s’hagi concedit la llicència amb anterioritat i aquesta romangui 
en vigor, l’Ajuntament es compromet a fer una aportació dinerària a l’obra 
comarcal per import equivalent a la suma de les taxes per llicències i serveis 
urbanístics i l’impost per construccions, instal·lacions i obres. Així mateix, 
l’Ajuntament eximeix el Consell Comarcal de constituir cap dipòsit o fiança 
per tal de garantir les reposició dels béns i/o serveis públics afectats per les 
obres. 
 
TERCER.- En el cas previst a l’acord segon d’aquesta addenda, i atent a 
raons d’economia processal, l’extinció del deute contret pel Consell 
Comarcal es realitzarà mitjançant compensació d’ofici del crèdit a favor 
d’aquest atorgat pel present acte. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 



 

 
 

Primer.- Pel que fa l’ICIO, l’article 103.2 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en 
endavant TRLRHL), disposa: 
 
2. Les ordenances fiscals poden regular les bonificacions següents sobre 
la quota de l’impost: 
 
a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o 
de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta 
declaració al ple de la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, 
s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
La legislació no preveu cap altra bonificació o exempció. 
 
Segon.- Quant a les taxes de tramitació, l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 
20, Taxa per la prestació de serveis urbanístics, modificada pel Ple de la 
Corporació en data 28 d’octubre de 2006 (OF20), estableix: 
 
 Article 6è. Exempcions, reduccions i bonificacions. 
 
 S’aplicarà les que reculli la legislació vigent. 
 
En aquest sentit, l’article 21 TRLRHL, preveu el següent: 
 
 Article 21. Casos de no subjecció i d’exempció. 
 
1. Les entitats locals no poden exigir taxes pels serveis següents: 
 
a) Proveïment d’aigües en fonts públiques. 
b) Enllumenat de vies públiques. 
c) Vigilància pública en general. 
d) Protecció civil. 
e) Neteja de la via pública. 
f) Ensenyament als nivells d’educació obligatòria. 
 
2. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a 
pagar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin 
directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o 
a la defensa nacional. 
 
Tercer.- Pel que fa la fiança destinada a garantir la reposició dels béns i/o 
serveis públics afectats per les obres, la Disposició Addicional Segona de 
l’”Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl”, aprovada definitivament el 28 de gener de 2011, 
disposa: 
 
La garantia pels valors urbanístics en risc serà en tot cas del 2 per cent del 
pressupost d’execució material (PEM) de les obres, excepte en els enderrocs, 
que serà del 10 per cent del PEM. 
 



 

 
 

Quart.- En relació al dipòsit de la fiança destinada a garantir la correcta gestió 
dels residus generats per l’obra, l’apartat 3r de la Disposició Addicional Tercera 
de l’”Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl”, estableix: 
 
3. L’import i el règim jurídic de la fiança queden fixats, d’acord amb l’article 11.c 
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, en 11 €/tona de residus previstos en 
l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros. 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
 
D’acord amb els antecedents i els fonaments de dret establerts, cal destacar 
que: 
 
Primer.- En relació a l’ICIO, l’única bonificació aplicable, com ja s’ha dit en els 
antecedents, es va concedir en virtut de l’acord del Ple municipal, en sessió 
ordinària de data 31 de gener de 2013, per la qual cosa no és possible aplicar 
cap altra possible bonificació o exempció. 
 
Segon.- En relació a les taxes municipals acreditatives per l’atorgament de la 
llicència, cal destacar que l’OF20 preveu estrictament l’aplicació de les 
exempcions, reduccions i bonificacions que reculli la legislació vigent, i que la 
TRLHL no preveu la no subjecció ni l’exempció per aquest tipus de llicencia 
d’obres, per la qual cosa s’informa desfavorablement l’aplicació d’una 
bonificació no prevista per la legislació. 
 
Tercer.- Pel que fa la les garanties exigibles, no es preveu cap supòsit 
d’exempció del deure de dipositar-les. 
 
En base al que s’ha exposat, s’informa desfavorablement el punt PRIMER de 
l’”Addenda tipus al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament de ........................ per a establir les condicions de pas i 
la gestió de la Xarxa comarcal de banda ampla del Maresme”. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Maresme per establir les condicions de pas i la gestió de la xarxa 
comarcal de banda ampla del Maresme. 
 
SEGON.- L’Ajuntament es compromet a fer una aportació dinerària a l’obra 
comarcal per import equivalent a la suma de les taxes per llicències i serveis 
urbanístics i l’impost per construccions, instal·lacions i obres. Això és: 
 
5% ICIO: 121,00 euros 
Taxes urbanístiques: 175,91 euros 
Fiança: 1214,54 euros 



 

 
 

Total: 1511,45 euros 
 
TERCER.- Aprovar la despesa de 1511,45 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 11 92000 21600 del vigent pressupost per a l’exercici 2013, 
d’acord amb la retenció de crèdit número 2847. 
 
QUART.- L’Ajuntament eximeix el Consell Comarcal de constituir cap dipòsit o 
fiança per garantir la reposició dels béns i/o els serveis públics afectats per les 
obres. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la 
Tresoreria i la Intervenció municipals. 
 
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN ACCÉS ADAPTAT AL LOCAL 1-BIS DEL CARRER 
BOFILL I MATAS, xx. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MTNL, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a la construcció d’un accés adaptat al local 1-bis 
del carrer Bofill i Matas, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 26 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència, 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en fer un accés 
adaptat amb una rampa, al local núm. 1-bis situat a la planta baixa del C/Bofill i 
Matas, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres 
menors.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 3 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 26.04.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció d’un accés adaptat al local 1-bis del carrer Bofill i Matas, xx, 
sol·licitada per la senyora MTNL, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 



 

 
 

 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
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, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres a la Sra. MTNL, per a la construcció d’un 
accés adaptat al local 1-bis del C/ Bofill i Matas, xx, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 38.00€ (trenta vuit euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 37.90 € (trenta euros amb noranta cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.-€ (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 



 

 
 

150.-€ (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARREBOSSAT INTERIOR DE L’HABITATGE DEL C/XARÓ BAIX, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JGR, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a l’arrebossat interior al C/Xaró Baix, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 29 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en repassar l’arrebossat interior de l’immoble situat al carrer 
Xaró, Baix, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 3 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 29.04.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per repassar 
l’arrebossat interior de l’immoble ubicat al carrer Xaró Baix, 11, sol·licitada pel 
senyor JGR, en nom i representació de la Comunitat de Béns Germans 
González, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 



 

 
 

d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
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, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. JGR, en representació de la 
mercantil Comunitat de Béns Germans Gonzàlez, per a repassar i arrebossar 
interior al C/Xaró Baix, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les condicions següents: 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 3,01€ (tres euros amb 1 cèntim d’euro) i les taxes 
urbanístiques per import de 37.90 € (trenta-set euros amb noranta cèntims 
d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.-€ (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.-€ (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 



 

 
 

8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARREBOSSAT DE LES PARETS INTERIORS DEL SOLAR UBICAT A LA 
RIERA GAVARRA, x. 
 
Vista la instància presentada per Agrupación Molino, SL, en virtut de la qual 
sol·licita llicència d’obres menors per a l’arrebossat de les parets interiors del 
solar ubicat a la Riera Gavarra, x. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 29 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arrebossar les parets interiors del solar situat a la Riera 
Gavarra, x. 
 
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres menors amb les següents 
condicions: 
 
 L’acabat del mur serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o de la 

gama dels terrossos clars.  
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 3 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 29.04.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arrebossat interior del solar ubicat a la Riera Gavarra, x, sol·licitada per la 
mercantil AGRUPACIÓN MOLINO, SL, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 



 

 
 

les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions 
esmentades a l’informe tècnic de data 29.04.2013.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
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, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a l’Agrupación Molino, SL, per a 
arrebossar les parets interiors del solar situat a la Riera Gavarra, x, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 28€ (vint-i-vuit euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 37.90 € (trenta-set euros amb noranta cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.-€ (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.-€ (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 



 

 
 

9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE BANY AL CARRER TARRAGONA, xx, BAIX, x. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. IAM, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a l’arranjament de bany al C/Tarragona, x, baix, x. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 29 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arranjar una cambra de bany al carrer Tarragona, 27, 
baixos, 1a. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 3 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 29.04.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de la cambra de bany al carrer Tarragona, xx, baix xx, sol·licitada 
per la senyora IAM, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 



 

 
 

tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions 
esmentades a l’informe tècnic de data 29.04.2013.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
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, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. IAM, per a l’arranjament de 
cambra de bany al carrer Tarragona, xx, baixos, xx, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. amb les condicions següents: 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 40€ (quaranta euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 37.90 € (trenta-set euros amb noranta cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.-€ (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.-€ (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
10.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR DE 
GAS AL CARRER TOMÀS MILANS, xx (obra pel carrer Bofill i Matas) 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 25 
d’abril d’enguany (núm. de registre 2013/1885) mitjançant la qual sol·licita 



 

 
 

llicència d’obres per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas al carrer 
Bofill i Matas núm. xx de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 29 d’abril 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA 
PARTICULAR  
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL                                                    
LOCALITZACIÓ:  C/ Tomàs Milans, xx (obra pel c/ Bofill i Matas ) 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud: 

  
 
 
 
 

Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 

N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de 
ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà 
l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda 
de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i 
banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició 
del paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o 
la vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis Tècnics 
d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest reblert de les 
rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per 
possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, 
mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics 
municipals, de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la 
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reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà 
col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la 
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec 
seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau 
"in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la 
inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es 
podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es 
regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre 
xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una 

fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre 
municipi. 

17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 
sempre d'acord amb la Policia Local. 

18 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de 
Primera Ocupació. 

19 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals. 

20 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions 
de la llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de 
l’Ajuntament els albarans de compra del formigó. 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 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 a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la instal·lació d’una escomesa de gas al núm. xx del carrer Tomàs 
Milans de Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques 
marcades per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
 
11.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 22 FINS AL DIA 26 D’ABRIL DE 
2013 
 

Núm. Data Resum 
458 22/04/2013 Decret anul·lació baixa d'ofici 
459 22/04/2013 Sol·licitud subvenció Xarxa Governs Locals Educació 
460 22/04/2013 Sol·licitud subvenció Xarxa Governs Locals Cultura 
461 22/04/2013 Anul·lació baixa d'ofici 
462 22/04/2013 Autorització terrassa d'estiu bar Unió 
463 22/04/2013 Autorització terrassa d'estiu bar Tropical 
464 23/04/2013 Sol·licitud subvenció Medi Ambient Xarxa Governs Locals 
465 23/04/2013 Autorització terrassa estiu Bar Ancla 
466 23/04/2013 Autorització terrassa estiu frankfurt Vge. Montserrat, 12 
467 23/04/2013 Autorització terrassa estiu Sol i Ombra 
468 24/04/2013 Baixa estrangers no comunitaris 
469 24/04/2013 Modificació pressupost 
470 24/04/2013 Despeses setmanals 
471 24/04/2013 Arxiu expedient per manca de resolució 
472 24/04/2013 Baixa residents comunitaris 
473 24/04/2013 Autorització ús masoveria hip hop 
474 25/04/2013 Declaració de residu sòlid autocaravana alemanya 
475 25/04/2013 Modificació de pressupost 
476 25/04/2013 Revocació part subvenció Medi Ambient a IES 
477 25/04/2013 requeriment constitució garantia definitiva contracte salvament 

platges 



 

 
 

Núm. Data Resum 
478 25/04/2013 Imposició tercera multa coercitiva Joan Maragall, xx 
479 25/04/2013 Baixa parada mercat municipal 
480 25/04/2013 Autorització terrassa d'estiu gelateria riera Sant Domènec 
481 25/04/2013 Autorització terrassa estiu Cal Tibu 
482 25/04/2013 Denegació venda iogurts a la via pública 
483 25/04/2013 Concessió nínxol 
484 25/04/2013 Quarta Canet Race 2013 
485 25/04/2013 Sol·licitud subvenció beques esport i lleure Xarxa governs locals 
486 26/04/2013 Autorització terrassa d'estiu bar Fama 
487 26/04/2013 Desmuntar terrassa bar Playa 
488 26/04/2013 Resolució sancionadora expedients de trànsit 
489 26/04/2013 Aprovació nòmina mes d'abril 
490 26/04/2013 Baixa d'ofici 
491 26/04/2013 Anul·lació baixa d'ofici 
492 26/04/2013 Canvi de nom cementiri 
493 26/04/2013 Canvi de nom cementiri 

 
12.- ASSUMPTE URGENT 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
12.1.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de febrer de 2013,  va 
acordar incoar expedient per a la contractació del servei de prevenció i 
salvament a les platges de Canet de Mar, així com aprovar el plec de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars que havien de regir 
l’esmentada contractació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al suplement del DOUE S41 de data 
27/02/2013, al DOGC núm. 6325 de data 28/02/2013, al BOE núm. 60 de data 
11/03/2013, així com al perfil de contractant en data 28/02/2013. 
 
Atès que dins del termini de presentació de proposicions han presentat oferta 
cinc empreses, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la 
Corporació en data 12/04/2013. 
 



 

 
 

Atès que en data 12 d’abril de 2013, es va procedir a l'obertura dels sobres A i 
B aixecant-se les corresponents actes per part de la Mesa de Contractació. 
 
Atès que en data 15 d’abril de 2013, l’enginyera municipal va emetre un informe 
de valoració de la documentació presentada en el sobre B. 
 
Vista l'acta de valoració del sobre B i obertura del C emesa per la Mesa de 
Contractació, en data 12 d’abril de 2013, el contingut literal de la qual és el 
següent: 
 

“Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 17/04/2013 
Horari:               12.15 h 
Hi assisteixen:  Jesús Marín i Hernàndez, Alcalde  
 Manuel Almellones Conesa, regidor de Sanitat 
 Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Daniel Martín Enrique. interventor de la Corporació 
 Núria Mompel i Tusell, secretària de la Corporació. 

Cristina Cabruja  i Sagré, que actua com a secretària de la 
Mesa de Contractació 

 
Licitadors: 

 
 CCV, en representació de Creu Roja Española 
 CB, en representació de Marsave Mallorca, SL 
 RR, en representació de Rescatadores, SL 
   
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada 
en el sobre B pels licitadors, així com l'obertura del sobre C aportat en el 
procediment obert per a  la contractació de la prestació del servei de prevenció i 
salvament a les platges de Canet de Mar, convocat per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió de data 21 de febrer de 2013, publicat en el DOUE de 
data 27/02/2013, en el BOE núm. 60 de data 11/03/2013, en el DOGC núm. 6325 
de data 28/02/2013 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar 
en data 28.02.2013.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 
04.04.2013, es va deduir que tots els licitadors havien aportat tota la 
documentació exigida pel PCAP, a excepció de: 
 
 Pro-activa Serveis Aquàtics, SL, que haurà d’aportar la diligència d’inscripció 

al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya. 
 Servitur Salvament, SL, que haurà d’acreditar haver obtingut la  

corresponent classificació en el grup U-7 i en la categoria a) dels articles 37 i 
38 RGLCAP. 

 
4. En data 12.04.2013 la Mesa es va reunir per tal de procedir a la qualificació de 
la documentació administrativa presentada per Rescatadores, SL. Una vegada 
efectuada l’esmentada qualificació, es va procedir a l’obertura dels sobres B, 
donant-se’n trasllat a l’enginyera municipal per a la seva valoració.  



 

 
 

 
5. Dins del termini conferit a l’efecte Pro-activa Serveis Aquàtics, SL, va esmenar 
la documentació administrativa presentada. Servitur Salvament, SL, no ha 
procedit a la seva esmena, per la qual cosa no s’ha procedit a la valoració de la 
seva plica. 
 
6. En data 15 d’abril de 2013, l’enginyera municipal ha emès l’informe següent: 
 

“L’ Enginyera Municipal, emet el següent 
 
I  N  F  O  R  M  E 
 
Vistes les ofertes presentades per les empreses: 
 
- CREU ROJA ESPANYOLA 
- PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. 
- MARSAVE MALLORCA, S.L. 
- RESCATADORES, S.L. 
 
en relació al contracte per al servei de prevenció i salvament a les platges de Canet de 
Mar durant les temporades d’estiu 2013 i 2014, s’ha procedit a la valoració de la 
documentació que figura en el sobre B presentat per les empreses segons el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques per a la 
contractació, per procediment obert, de l’esmentat servei. En concret, s’han valorat 
tenint en compte els criteris que depenen d’un judici de valor que estableix l’apartat C) 
de la clàusula XIII, punt 1 del Plec. 
 
PER REALITZAR CAMPANYES/ACTIVITATS DE CONSCIENCIACIÓ (màx. 10 punts) 
 
Segons el Plec de clàusules s’ha de valorar la memòria tècnica de les 
activitats/campanyes de conscienciació (aspectes medi ambientals, de prevenció, entre 
d’altres) entre les persones usuàries de les platges i la concreció de les actuacions. 
S’ha d’exposar el tipus de campanya o activitat, tipus d’usuaris/es a qui s’adreça, 
mètode a utilitzar, horaris i calendari. 
 
En aquest sentit, CREU ROJA presenta una fitxa per cadascuna de les campanyes, 
com ara el Projecte Medusa, campanyes d’informació i sensibilització, repartiment de 
cendrers, dues jornades de sensibilització i promoció de la platja com un espai de 
lleure segur i tallers d’autoprotecció per a usuaris de diferents franges d’edat. No 
especifica el calendari ni els horaris previstos d’alguna d’aquestes propostes. 
 
PROACTIVA presenta uns programes de sensibilització sobre bones pràctiques a la 
platja, dirigides a diferents grups d’edat. Per cadascuna d’elles especifica a qui va 
adreçada l’activitat, on es podrà realitzar, en quins horaris i el calendari. 
 
MARSAVE presenta un seguit de campanyes, com ara de “platja sense tabac”, de 
prevenció de càncer de pell, prevenció altes temperatures, meduses, “platja sense 
alcohol”, “viu l’estiu amb salut”, “practica l’esport”, prevenció d’infarts, identificació de 
nens i discapacitats, “cuida’t”, i “Ser vigilant per un dia”. Cadascuna d’aquestes 
campanyes està explicada detalladament especificant-ne a qui va dirigida, els seus 
horaris i calendari. 
 
RESCATADORES presenta el “Programa Jóvenes Rescatadores” i el programa “La 
Playa al alcance de todos”, especificant a qui va dirigit, horaris i calendari. També 
proposa desenvolupar un programa d’enquestes de satisfacció entre els usuaris de la 
platja i del servei. 
 



 

 
 

Segons aquestes consideracions, la puntuació de cada empresa en aquest apartat és 
la següent: 
 

- CREU ROJA ESPANYOLA   9 punts 
- PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. 7 punts  
- MARSAVE MALLORCA, S.L.   10 punts 
- RESCATADORES, S.L.     7 punts 

 
PER QUALITAT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA (màx. 10 punts) 
 
En aquest apartat, segons el Plec de clàusules s’ha de puntuar la planificació del 
servei i la seva forma de prestació, els dispositius per a la planificació operativa i les 
eventuals millores ofertes que siguin acceptades, sense alterar el preu de licitació. Cal 
especificar el sistema de comunicació entre punts de vigilància, el tipus d’embarcació a 
motor i el tipus de vehicle terrestre que permeti l’evacuació d’una persona que 
s’utilitzaran. 
 
CREU ROJA no fa referència en la documentació presentada en el sobre B a cap dels 
aspectes a valorar en aquest apartat. Només descriu els aparells dels que disposarà 
per tal d’obtenir dades de la platja i així poder oferir millor informació als usuaris sobre 
l’estat de les condicions, així com realitzar les millors recomanacions. També preveu la 
utilització de les noves tecnologies per actualitzar i donar informació de la platja i de les 
diferents campanyes que es realitzen. 
 
PROACTIVA defineix els diferents tipus d’actuacions possibles, establint l’estructura 
del servei, amb les diferents responsabilitats i funcions del personal assignat, i detallant 
la metodologia operativa a utilitzar.  Es proposa una gestió del servei informatitzada i 
on-line. S’especifica el sistema de comunicació entre punts de vigilància a utilitzar, el 
tipus de vehicle terrestre (quad) i el tipus d’embarcació a motor (moto aquàtica) que es 
demanava en el plec. S’adjunten els diferents registres tipus a utilitzar durant el servei. 
S’especifica el vestuari del que disposarà el personal adscrit al servei, amb la 
possibilitat d’incorporar-hi el logotip de l’Ajuntament si aquest ho creu pertinent. També 
s’afegeix com a millora una sèrie de materials que no són valorables al sobre C, com 
són l’aportació de material sanitari addicional, formació addicional de “monitor de 
suport al bany”. També preveu  la utilització de les noves tecnologies per fer un 
seguiment del servei i informació a la població general. 
 
MARSAVE defineix detalladament com es porta a terme el servei, especificant la 
metodologia general d’actuació: les pautes generals d’actuació enfront una 
emergència, la preparació bàsica que tindran els socorristes, els principis generals del 
salvament i socorrisme que s’aplicaran, l’organització del salvament aquàtic, les 
funcions i responsabilitats del personal i organigrama del servei. Així mateix, també es 
detalla la metodologia específica per Canet, com es realitzaria el seguiment del servei i 
la formació del personal. S’especifiquen el sistema de comunicació entre punts de 
vigilància a utilitzar, el tipus de vehicle terrestre (4x4) i el tipus d’embarcació a motor 
(moto aquàtica) que es demanava en el plec. 
 
RESCATADORES especifica com es portaran a terme les tasques de prevenció, 
vigilància, assistència, rescat, primers auxilis i informació, detallant la seva proposta 
organitzativa i de funcionament. Descriu com es preveu realitzar el servei, 
l’organigrama, procediments operatius, funcions, plans d’emergència i objectius. No 
s’especifica ni el tipus de vehicle terrestre ni el tipus d’embarcació a motor que es 
preveuen pel servei. 
 
Segons aquestes consideracions, la puntuació de cada empresa en aquest apartat és 
la següent: 
 
- CREU ROJA ESPANYOLA  1,5 punts 
- PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. 10 punts  



 

 
 

- MARSAVE MALLORCA, S.L.  6,5 punts 
- RESCATADORES, S.L.     6,5 punts 
 
PER MILLORES ADREÇADES A INCREMENTAR LA SEGURETAT (màx. 5 punts) 
 
Segons el Plec de clàusules s’ha de valorar l’adopció de mesures que permetin 
incrementar la seguretat dels usuraris de la platja. 
 
CREU ROJA proposa la realització de dos simulacres d’emergència, pa prestació d’un 
servei de préstec de crosses durant tota la temporada, la instal·lació de dues cordades 
de boies (línies de vida) i posa a disposició de l’Ajuntament de personal tècnic per tal 
de fer assessorament referent al servei de platges i situacions d’emergència. 
 
PROACTIVA centra les millores adreçades a incrementar la seguretat a les platges en 
la formació i experiència del personal destinat a les platges, en especial del 
responsable de la platja. Preveu també la disposició d’un responsable de servei de 
guàrdia fora de l’horari de cobertura del servei de platges, la realització d’un curs de 
formació per a la policia local i la realització de 2 simulacres d’emergència i formació i 
entrenaments periòdics al personal. 
  
MARSAVE presenta propostes de senyalització de zones i llocs perilloses per a la 
integritat física dels banyistes, identificació de zones amb corrents de retorn i banderes 
de senyalització de meduses. També proposa la realització de mínim tres simulacres 
de rescat i salvament per temporada. 
 
RESCATADORES proposa la creació de la figura del “socorrista de reten/guardia 
localitzada” que permeti augmentar la dotació del servei en cas de necessitat 
imperiosa en un termini màxim de dues hores. 
 
Segons aquestes consideracions, la puntuació de cada empresa en aquest apartat és 
la següent: 
 
- CREU ROJA ESPANYOLA  4 punts 
- PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. 4 punts  
- MARSAVE MALLORCA, S.L.  2,5 punts 
- RESCATADORES, S.L.     1 punts 
 
PER MILLORES CONSISTENTS EN COL·LOCACIÓ I DESMUNTATGE DE 
PASSERES AL LLARG DE LES PLATGES (màx. 5 punts) 
 
Respecte la col·locació i desmuntatge de passeres al llarg de les platges, CREU ROJA 
proposa com a millora la col·locació de passarel·les de fusta per tal de millora 
l’accessibilitat als usuaris de la platja, però no especifica la quantitat total que preveu a 
col·locar. 
 
PROACTIVA ofereix 30 metres de passarel·la de fusta de pi per les temporades 2013 i 
2014 per tal de facilitar l’accés a l’aigua a persones amb mobilitat reduïda. 
 
Quant a MARSAVE, no ofereix l’aportació de passarel·les noves per a la platja, però sí 
que s’ofereix per recollir les que tingui l’Ajuntament a les seves instal·lacions, col·locar-
les a la platja allà on l’ajuntament determini, fer-ne el manteniment durant la temporada 
i finalment desmuntar-les i retornar-les a les instal·lacions de l’Ajuntament al final de la 
temporada. 
 
Per últim, RESCATADORES no ofereix aportació ni col·locació de passeres. 
 
Segons aquestes consideracions, la puntuació de cada empresa en aquest apartat és 
la següent: 
 



 

 
 

- CREU ROJA ESPANYOLA   2 punts 
- PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. 5 punts  
- MARSAVE MALLORCA, S.L.   1 punts 
- RESCATADORES, S.L.    0 punts 

 
En conclusió, la puntuació obtinguda per cada empresa dels criteris que depenen d’un 
judici de valor és: 
 
- CREU ROJA ESPANYOLA   16,5 punts 
- PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.  26 punts  
- MARSAVE MALLORCA, S.L.   20 punts 
- RESCATADORES, S.L.      14,5 punts 
 
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri.” 

 
7. Seguidament el president procedeix a llegir la puntuació assolida per cada 
licitador en els criteris establerts a la clàusula XIII.C del PCAP, essent la següent: 

 
PER REALITZAR CAMPANYES/ACTIVITATS DE CONSCIENCIACIÓ (màx. 10 
punts) 
 
 
CREU ROJA ESPANYOLA OFICINA COMARCAL CANET DE MAR 9 punts 
PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL 7 punts 
MARSAVE MALLORCA, SL 10 punts 
RESCATADORES, SL 7 punts 
 
PER QUALITAT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA (màx. 10 punts) 
 
CREU ROJA ESPANYOLA OFICINA COMARCAL CANET DE MAR 1,5 punts 
PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL 10 punts 
MARSAVE MALLORCA, SL 6,5 punts 
RESCATADORES, SL 6,5 punts 

 
PER MILLORES ADREÇADES A INCREMENTAR LA SEGURETAT (màx. 5 
punts) 
 
 
CREU ROJA ESPANYOLA OFICINA COMARCAL CANET DE MAR 4 punts 
PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL 4 punts 
MARSAVE MALLORCA, SL 2,5 punts 
RESCATADORES, SL 1 punt 

 
PER MILLORES CONSISTENTS EN COL·LOCACIÓ I DESMUNTATGE DE 
PASSERES AL LLARG DE LES PLATGES (màx. 5 punts) 
 
CREU ROJA ESPANYOLA OFICINA COMARCAL CANET DE MAR 2 punts 
PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL 5 punts 
MARSAVE MALLORCA, SL 1 punt 
RESCATADORES, SL 0 punts 

 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS DEPENENTS D’UN JUDICI DE VALOR 



 

 
 

 
CREU ROJA ESPANYOLA OFICINA COMARCAL CANET DE MAR 16,5 punts 
PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL 26 punts 
MARSAVE MALLORCA, SL 20 punts 
RESCATADORES, SL 14,5 punts 

 
8. Tot seguit el president obre el sobre C del primer licitador presentat  i continua 
pels successius en nombre de quatre, deixant-se constància en acta, en els 
següents termes: 
 
PROPOSTA ECONÒMICA (màx. 100 punts) 
 

LICITADOR PREU IVA EXCLÒS 
CREU ROJA ESPANYOLA A MARESME CENTRE 124.457,50 € 

PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL 124.039,64 € 

MARSAVE MALLORCA, SL 118.239,68 € 

RESCATADORES, SL 124.000,00 € 
 
9. Pel que fa a la resta de criteris objecte de valoració de forma automàtica, es 
dóna trasllat a l’enginyera municipal per tal que efectuï la corresponent valoració. 
 
10. El president informa els licitadors presentats que un cop efectuades les 
oportunes operacions aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida per 
cada licitador, s'aixecarà la corresponent acta per part de la Mesa.” 
 
Atès que en data 18 d’abril de 2013, es van sol·licitar aclariments a Creu Roja 
Española Maresme Centre en relació amb la documentació presentada en el 
sobre C. 

 
Vista l'acta de valoració del sobre C emesa per la Mesa de Contractació, en 
data 23 d’abril de 2013, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

“Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 23/04/2013 
Horari:               9 h. 
Hi assisteixen:  Jesús Marín i Hernàndez, Alcalde  
 Manuel Almellones Conesa, regidor de Sanitat 
 Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Daniel Martín Enrique. interventor de la Corporació 
 Núria Mompel i Tusell, secretària de la Corporació. 

Cristina Cabruja  i Sagré, que actua com a secretària de la 
Mesa de Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració dels criteris avaluables de forma 
automàtica conforme a la clàusula XIII.1 A) i B) del PCAP que regeix la present 
contractació. 
 



 

 
 

2. En aquest punt i donat que la plica presentada per Creu Roja Espanyola 
Maresme Centre presentava diverses incongruències que no permetien efectuar 
la seva valoració per aquesta Mesa, en compliment dels principis de bona 
administració i proporcionalitat, es va sol·licitar al licitador que presentés 
aclariments al respecte. El termini atorgat per fer els esmentats aclariments va 
finalitzar ahir sense que el licitador els hagi presentat, per aquesta raó la Mesa 
acorda per unanimitat proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de la plica 
presentada per Creu Roja Espanyola Maresme Centre, ja que no ha estat 
possible efectuar la valoració dels criteris inclosos a la clàusula XIII.1 B) del 
PCAP. 
 
3. Seguidament la Mesa passa a efectuar la valoració dels criteris esmentats en 
els termes següents: 
 
A) Millores en la proposta econòmica, fins a un màxim de 100 punts. 
 
Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent: 
 

P = 100 x oferta més econòmica 
Oferta a valorar 
 
Oferta econòmica (fins a 100 punts) 
 

LICITADOR OFERTA IVA EXCLÒS PUNTS 

PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL 124.039,64 € 95,32 

MARSAVE MALLORCA, SL 118.239,68 € 100 

RESCATADORES, SL 124.000,00 € 95,35 
 
B) Millores objectives en la prestació del servei, fins a un màxim de 130 punts. 
 
Increment nombre de socorristes aquàtics (fins a 20 punts) 
 
L’oferta presentada pels licitadors ha estat la següent 
 

 PRO-ACTIVA MARSAVE RESCATADORES 

Socorristes aquàtics 1 per 2 mesos 0 0 

 
La puntuació obtinguda pels licitadors en aquest apartat ha estat la següent: 
 

 PRO-ACTIVA MARSAVE RESCATADORES 

Socorristes aquàtics 2 punts 0 punts 0 punts 

 
Augment de dotació d’infraestructures (fins a 50 punts) 
 
L’oferta presentada pels licitadors ha estat la següent 
 

 PRO-ACTIVA MARSAVE RESCATADORES 

Lloc de socors 1 1 0 



 

 
 

Infraestructures de vigilància 0 1 1 

Infraestructures de transport aquàtic  2 1 0 

Cadira amfíbia  0 1 0 

Infraestructures de transport terrestre  0 1 0 

DEA  1 1 0 

Pal i banderes  3 1 4 

Flotador salvavides 4 1 8 
 
La puntuació obtinguda pels licitadors en aquest apartat ha estat la següent: 
 
 PRO-ACTIVA MARSAVE RESCATADORES 

Lloc de socors 20 punts 20 punts 0 punts 

Infraestructures de vigilància 0 punts 10 punts 10 punts 

Infraestructures de transport aquàtic  12 punts 6 punts 0 punts 

Cadira amfíbia  0 punts 5 punts 0 punts 

Infraestructures de transport terrestre  0 punts 4 punts 0 punts 

DEA  3 punts 3 punts 0 punts 

Pal i banderes  6 punts 2 punts 8 punts 

Flotador salvavides 8 punts 2 punts 16 punts 

TOTAL 49 Punts 50 Punts 34 Punts  
 
Ampliació de la temporada (fins a 40 punts) 
 
L’oferta presentada pels licitadors ha estat la següent 
 
 

 PRO-ACTIVA MARSAVE RESCATADORES 

Dissabte 0 6 0  

Diumenge 0 6 0 

Festiu 0 0 0 

Laborable 0 28 0 
 
La puntuació obtinguda pels licitadors en aquest apartat ha estat la següent: 
 

 PRO-ACTIVA MARSAVE RESCATADORES 

Dissabte 0 punts 12 punts 0 punts 

Diumenge 0 punts 12 punts 0 punts 

Festiu 0 punts 0 punts 0 punts 

Laborable 0 punts 28 punts 0 punts 



 

 
 

TOTAL 0 Punts 40 Punts 0 Punts 
 
Prolongació de l’horari  (fins a 20 punts) 
 
L’oferta presentada pels licitadors ha estat la següent 
 

 PRO-ACTIVA MARSAVE RESCATADORES 

½ hora entre setmana 1 tram 130 0  0  

½ hora cap de setmana 1 tram 52 0  0 

½ hora entre setmana 2 trams 0 0  0 

½ hora cap de setmana 2 trams 0 80 0 
 
La puntuació obtinguda pels licitadors en aquest apartat ha estat la següent: 
 

 PRO-ACTIVA MARSAVE RESCATADORES 

½ hora entre setmana 1 tram 130 punts 0 punts 0 punts 

½ hora cap de setmana 1 tram 52 punts 0 punts 0 punts 

½ hora entre setmana 2 trams 0 punts 0 punts 0 punts 

½ hora cap de setmana 2 trams 0 punts 80 punts 0 punts 

TOTAL 20 Punts 20 Punts 0 Punts 
 
Puntuació total criteris avaluables de forma automàtica  
 

LICITADOR PUNTS 

PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL 166,32 

MARSAVE MALLORCA, SL 210 

RESCATADORES, SL 129,35 
 
PUNTUACIÓ TOTAL 
 
Tenint en compte la puntuació obtinguda per cada licitador en la valoració de tots 
i cadascun dels criteris establerts a la clàusula XIII.1 del PCAP, el resultat final és 
el següent: 
 

LICITADOR PUNTS 

PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL 192,32 

MARSAVE MALLORCA, SL 230 

RESCATADORES, SL 143,85  
 
A la vista de l’anterior informe, la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a favor de 
l'empresa Marsave Mallorca, SL, atès que ha estat el licitador que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, així com que es declari exclòs el 



 

 
 

licitador Servitur Salvament, SL, per no haver acreditat estar en possessió de la 
solvència econòmica i tècnica exigida pel PCAP i el licitador Creu Roja 
Espanyola Maresme Centre, per no haver presentat els aclariments sol·licitats 
dins del termini atorgat a l’efecte i, en conseqüència, no ésser possible la seva 
valoració per aquesta Mesa.” 

 
Atès que aquesta Corporació, prèvia autorització de Marsave Mallorca, SL, ha 
obtingut els certificats conforme es troba la corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Atès que en data 7 de maig de 2013, Marsave Mallorca, SL, ha procedit a 
dipositar a la Tresoreria municipal una garantia definitiva per import de 5.911,98 
€, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que 
disposa l’article 151.3 del TRLCSP, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure de la contractació l’empresa Servitur Salvament, SL, per no 
haver acreditat que disposa de la solvència tècnica exigida en la clàusula X.5.5 
del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars 
que regeixen el present contracte. 
 
SEGON.- Excloure de la contractació l’entitat Creu Roja Española Oficina 
Comarcal Canet de Mar, per no haver presentat els aclariments sol·licitats en 
relació amb la documentació presentada al sobre C, dins del termini atorgat a 
l’efecte i, en conseqüència, no ésser possible la seva valoració per part de la 
Mesa de Contractació. 
 
TERCER.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de prevenció i 
salvament a les platges de Canet de Mar, a l’empresa Marsave Mallorca, SL, 
pel preu de 118.239,68 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 24.830,33 €, 
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars 
(PCAP), així com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi 
licitador, les quals s’accepten  expressament en aquest acord. 
 
El preu anual serà de 71.535,00 €, IVA inclòs, el qual es revisarà, després del 
seu primer any de vigència, conforme l’índex estatal de preus al consum, 
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
La no execució de les millores proposades en la seva plica i que hagin estat 
expressament acceptades per l’Ajuntament, comporta la comissió d’una infracció 
greu per part de l’adjudicatària, la qual pot ser penalitzada segons el PCAP amb 
una sanció d’entre 601 i 3.000 €. 
  
QUART.- Disposar la despesa de 71.535,00 €, corresponent a aquest any 
2013, amb càrrec a la partida núm. 42 31301 22799 del vigent pressupost 
municipal per a l’any 2013. 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, i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’art. 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest 
contracte per a exercicis posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient. 
 
CINQUÈ.- El termini d’execució del present contracte serà de 2 anys, durant la 
temporada d’estiu, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any fins a un 
màxim, incloses les pròrrogues de 6 anys, si alguna de les parts ho sol·licita i 
l’altra ho accepta de forma expressa abans del seu venciment. La temporada 
d’estiu de l’any 2013 comprendrà des del 12 de juny al 30 de setembre i la del 
2014 comprendrà des del 11 de juny al 29 de setembre. 
 
En cas que finalment s’acordessin les pròrrogues, la temporada d’estiu de l’any 
2015 comprendrà des del 10 de juny al 28 de setembre, la del 2016 des del 15 
de juny al 3 d’octubre, la del 2017 des del 14 de juny al 2 d’octubre i la del 2018 
des del 13 de juny al 1 d’octubre. 
 
SISÈ.- L’horari de prestació del servei serà de 10 h a les 18 h a excepció de la 
platja de Canet, zona de davant de l’estació de Renfe, en la que l’horari de 
prestació serà de 10 h a 19 h. L’anterior horari es perllongarà en ½ hora al final 
del servei durant l’any 2013, tots els caps de setmana del 17 de juny al 25 
d’agost, durant l’any 2014, tots els caps de setmana del 16 de juny al 24 
d’agost, durant l’any 2015, tots els caps de setmana del 15 de juny al 23 
d’agost, durant l’any 2016, tots els caps de setmana del 20 de juny al 28 
d’agost, durant l’any 2017, tots els caps de setmana del 19 de juny al 27 d’agost 
i durant l’any 2018, tots els caps de setmana del 18 de juny al 26 d’agost. 
 
SETÈ.- La prestació del servei es durà a terme de conformitat amb el que 
disposa la clàusula XX del PCAP i la proposta de l’adjudicatària en tot el que no 
s’hi oposi. 
 
VUITÈ.- L’Ajuntament cedirà a l’adjudicatària el material indicat a la clàusula 
XXI del PCAP, la qual l’haurà de recollir, al lloc on se l’indiqui per l’Ajuntament. 
 
Aquest material serà custodiat pel contractista durant tot el termini d’execució 
del contracte i s’ha de fer càrrec del seu emmagatzematge, i en finalitzar 
aquest, el retornarà a l’Ajuntament en les mateixes condicions que li ha estat 
cedit. Seran a càrrec de l’adjudicatària les reparacions que s’hi hagin d’efectuar 
com a conseqüència d’un ús indegut. 
 
NOVÈ.- Les comunicacions es duran a terme tal i com Ha indicat l’adjudicatària 
en la seva plica. En aquest sentit, es disposarà en les torretes i llocs de socors i 
primers auxilis, d’equips de radio transmissions en la banda d’UHF amb 
senyalització de cinc tons. 
 
DESÈ.- L’adjudicatària haurà de fer-se càrrec del material de megafonia. 
 



 

 
 

ONZÈ.- L’adjudicatària destinarà a la prestació del servei un vehicle Nissan 
Pathinder, el qual haurà de permetre l’evacuació d’una persona i poder circular 
pel tram de platja on no hi ha passeig marítim. 
 
A més a més de l’anterior vehicle, de conformitat amb la millora oferta per 
l’adjudicatària, haurà de destinar a la prestació del servei una altra 
infraestructura de transport terrestre. 
 
DOTZÈ.- L’adjudicatària destinarà a la prestació del servei una moto nàutica de 
150 cv equipada per a rescat amb llitera i material auxiliar, com també tots els 
elements per realitzar el remolc d’una altra embarcació, de conformitat amb la 
seva oferta. Aquesta moto portarà l’escut identificatiu de l’Ajuntament. 
 
A més a més de l’anterior embarcació, de conformitat amb la millora oferta per 
l’adjudicatària, haurà de destinar a la prestació del servei una altra 
infraestructura de transport aquàtic. 
 
TRETZÈ.- L’adjudicatària haurà de procurar que a cada platja hi hagi pals de 
bandera i l’oportuna senyalització sobre l’estat de la mar. Hi haurà 5 pals amb el 
seu corresponent joc de banderes a ubicar a allà on indiqui l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
CATORZÈ.- L’encarregat del servei comunicarà diàriament a l’Àrea de Sanitat 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, l’estat de la mar així com la bandera de les 
platges. 
 
Qualsevol incidència que es produeixi a la platja, s’haurà de comunicar de 
forma immediata per via telefònica a l’àrea de Sanitat de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
En cas d’incidència greu relativa a la seguretat ciutadana, s’haurà de comunicar 
de forma immediata per via telefònica a la Policia Local. 
 
QUINZÈ.- L’adjudicatària informarà dels senyals i el significat del color de les 
banderes en diferents idiomes, així com dels usos de la platja d’acord amb la 
normativa de les banderes blaves. 
 
SETZÈ.- L’adjudicatària haurà d’aportar un lloc de socors, fent-se càrrec de la 
seva instal·lació, muntatge, desmuntatge i manteniment. Aquest lloc de socors 
s’ubicarà allà on determini l’Ajuntament. Ha de tenir una zona de cures 
diferenciada de la zona de magatzem, i haurà de disposar d’un WC químic per 
a ús propi (no hi haurà connexió a clavegueram). L’Ajuntament es farà càrrec 
de la connexió i subministrament d’aigua i electricitat d’aquest lloc de socors. 
 
A més a més, de conformitat amb la millora oferta per l’adjudicatària, haurà 
d’aportar un altre lloc de socors, fent-se càrrec de la seva instal·lació, muntatge, 
desmuntatge, manteniment, instal·lacions, subministraments i totes les 



 

 
 

sol·licituds de serveis i connexions que puguin ser necessàries. Aquest lloc de 
socors s’ubicarà allà on determini l’Ajuntament. 
 
DISSETÈ.- L’adjudicatària haurà d’aportar dues cadires amfíbies a la prestació 
del servei, les quals es situaran allà on indiqui l’Ajuntament. 
 
DIVUITÈ.- L’adjudicatària disposarà d’un DEA al lloc de socors. A més a més, 
de conformitat amb la millora oferta, haurà de disposar d’un altre DEA a allà on 
indiqui l’Ajuntament. 
 
DINOVÈ.- L’adjudicatària aportarà una infraestructura de vigilància, la qual 
s’ubicarà allà on indiqui l’Ajuntament. 
 
VINTÈ.- L’adjudicatària s’haurà de fer càrrec de la neteja de totes les 
infraestructures de vigilància destinades a la prestació del servei. 
 
VINT-I-UNÈ.- L’adjudicatària aportarà un flotador salvavides el qual s’ubicarà 
allà on indiqui l’Ajuntament. 
 
VINT-I-DOSÈ.- En cas que es generin residus perillosos de caràcter sanitari, 
aquests hauran de gestionar-se a través d’un gestor autoritzat. 
 
VINT-I-TRESÈ.- L’adjudicatària haurà de destinar a la prestació del servei un 
mínim de 6 socorristes aquàtics i un coordinador el 100% de la jornada. Tot el 
personal haurà de tenir el títol de socorrista i DEA. A més a més, 2 hauran de 
tenir el títol de patró d’embarcació. Tot el personal haurà d’entendre i parlar el 
castellà i el català.   
 
VINT-I-QUATRÈ.- L’adjudicatària nomenarà un encarregat del servei, amb 
capacitat decisòria, que serà l’interlocutor del mateix amb l’Ajuntament, a 
l’objecte de controlar la bona marxa del servei. Al mateix temps lliurarà el resum 
diari dels treballs realitzats i de les incidències hagudes. Totes les indicacions 
respecte al que l’Ajuntament cregui necessari, seran adreçades al representant 
de l’empresa adjudicatària, sens perjudici de poder-les adreçar directament a la 
Direcció de la mateixa. 
 
VINT-I-CINQUÈ.- L’adjudicatària contractarà una assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers d’una quantia mínima de 300.000 € 
anuals, responent de tota indemnització civil de danys i perjudicis per accidents 
que ocasionin els operaris i els instruments de treball utilitzats pels serveis, sense 
perjudici dels drets que els assisteixin davant dels autors dels fets o les 
companyies d'assegurances dels riscs. 
 
VINT-I-SISÈ.- L’adjudicatària realitzarà les campanyes i activitats de 
conscienciació entre els usuaris de la platja ofertes en la seva plica. En concret, 
“campanya platja sense tabac”, “campanya de prevenció de càncer de pell a 
nens majors de 10 anys”, “campanya prevenció altes temperatures”, “campanya 
informació i prevenció de meduses”, “campanya la platja sense alcohol”, 



 

 
 

“campanya viu l’estiu amb salut”, “campanya de foment de pràctica de l’esport”, 
“campanya per prevenir infarts a les platges”, “servei d’identificació de nens i 
discapacitats” i “programa preventiu cuida’t”. 
 
VINT-I-SETÈ.- L’adjudicatària es farà càrrec de la instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de les passarel·les que l’Ajuntament de Canet de Mar destini a les 
platges, tot això de conformitat amb les ordres donades per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
VINT-I-VUITÈ.- L’adjudicatària realitzarà, en coordinació amb l’Ajuntament, un 
mínim de tres simulacres de rescat i salvament per temporada, 
 
VINT-I-NOVÈ.- L’adjudicatària durà a terme les actuacions proposades en la 
seva plica per tal d’incrementar la seguretat a les platges (senyalització de 
zones perilloses per als banyistes, banderes de senyalització de meduses, 
etc.). 
 
TRENTÈ.- La contractació per part de l'adjudicatària de la realització parcial del 
contracte amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a l'article 227 del 
TRLCSP, així com el pagament a subcontractistes haurà d'ajustar-se al que 
disposa l'article 228 del TRLCSP. 
 
TRENTA-UNÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 940,67 € 
corresponent a les despeses dels anuncis de licitació. 
 
TRENTA-DOSÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors i 
que es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
TRENTA-TRESÈ.- Comunicar a tots els licitadors que una vegada 
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 del termini de 
l'adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució 
 
TRENTA-QUATRÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester el Sr. Alcalde 
tant per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del 
contracte com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu 
el present acord. 
 



 

 
 

13.- 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 20.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


