
EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/iu

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 DE JULIOL
DE 2015

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

Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 08.30 hores
Hora que acaba: 14.00 hores
Recés: de 11.00 hores a 11.30 hores
Lloc: Sala de Juntes

PRESIDEIX

Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa

HI ASSISTEIXEN

Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori i Fraxedas
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena

ACTUA COM A SECRETÀRIA

Núria Mompel i Tusell, secretària municipal. També hi assisteix Daniel Martín Enrique, interventor
municipal

ORDRE DEL DIA

1) Aprovació, si s’escau, de la acta de la sessió ordinària de les Juntes de Govern Local de data
15.07.15

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals
3) Relació de despeses
4) Relació d’ajuts socials puntuals
5) Bonificació del 5% de la taxa d’escombraries per l’any 2015 de diversos ciutadans per haver

demostrat les 8entrades a la deixalleria de canet de Mar durant l’any 2014
6) Adjudicació  contracte  i  resolució  al·legacions  a  la  valoració  feta  en  el  contracte  de

subministrament  en la  modalitat de  rènting,  de 14 equips multifuncionals  i  13 impressores
destinats a diferents dependències de l’Ajuntament de Canet de Mar

7) Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  amb  l’associació  de  defensa forestal  (ADF)  de  la
Vallalta

8) Conveni de col·laboració entres l’Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Unió de botiguers i
comerciants de Canet de Mar l’any 2015

9) Acceptació  de  la  part  corresponent  a  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  de  la  subvenció
emmarcada dintre del catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla   “Xarxa Governs Locals 2012-
2015”  
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10) Concessió de pròrroga de llicència d’obres a la comunitat de propietaris del c/Alba, xx per a
l’arranjament de balcons i pintat de façana a la Riera Buscarons, xx, amb la col·locació de
Bastida

11) Concessió de llicència d’obres menors als Sr. JPP, per modificar la façana i arranjar la cuina
i l’immoble situat al c/ Abell Baix, x  cantonada amb el carrer Gram

12) Concessió de llicència d’obres menors a la Sra. ACR per a la reforma interior i estintolament
de paret de càrrega de l’habitatge situat al carrer Mas Muní, xx

13) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Elèctrica, S.L. per a la instal·lació d’un nou
subministrament a la Plaça Colomer, xx 

14) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Elèctrica, S.L per a la instal·lació d’un nou
subministrament a l’avinguda General Moragues núm.xx

15) Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE LES JUNTES DE
GOVERN LOCAL DE DATA 15.07.15

Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 15 de
juliol de 2015 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, se n’acorda l’aprovació.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES MUNICIPALS

2.1.- Es dóna compte de la interposició de l’oposició al RCA 212/2009-1A interposat per Valeri
Consultors Associats, SL requerint per disposar l’execució de la Sentència núm. 101/2015, de 12
de maig de 2015.

2.2.- Es  dóna  compte  de la  interposició  de  l’oposició  a  la  Sentència  dictada  pel  Jutjat  del
contenciós  administratiu  núm.  12  de  Barcelona,  en  el  RCA  427/20109,  interposat  per
CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA contra l’acord adoptat per l’Ajuntament en data 4 de juny de
2009, que confirma l’acte administratiu impugnat. També es dóna comptes que s’ha encarregat a
la lletrada Isabel Miró Gero la defensa municipal en la oposició del recurs d’apel·lació interposat
davant  el  TSJ  de  Catalunya  per  part  de  l’empresa,  i  així  mateix,  s’acorda  encarregar  la
representació municipal al Procurador Javier Manjarín Albert.

3.-  APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 22 DE JULIOL DE 2015

Vista la relació de despeses de data 22 de juliol de 2015, de l’Ajuntament per import de 14.817,56
€, corresponent a la relació de la mateixa data, F/2015/26.
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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  2015,  que  fou  aprovat  inicialment  pel  Ple  de
l’Ajuntament en sessió 27 de novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat
al·legacions. 

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’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 22 de juliol de 2015, per import de  14.817,56
€, corresponent a la relació F/2015/26 de la mateixa data.

SEGON.- Aplicar  les  anteriors  despeses  a  les  partides  pressupostàries  corresponents  del
pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015.

4.- RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS

Vista la relació de despeses número BSGG/04/2015 de data 17 de juliol de 2015, de l’Ajuntament
per import de 437,40€, corresponent a ajuts socials puntuals.

Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord
amb l’informe tècnic adjunt.

Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb càrrec a la
partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2015, que fou aprovat
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de novembre de 2014, i definitivament aprovat al
no haver-se presentat al·legacions.

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. 743/2015, de 19 de juny, de
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda
per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar la relació  de  despeses número BSGG/04/2015, atorgant  les quantitats que
s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts socials puntuals:

BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT

RBA llibres / material escolar 138,00
AS llibres / material escolar 159,40
EGD formació per inserció laboral 90,00
MA altres: vestimenta 50,00

Import total relació BSGG/04/2015 437,40
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SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària corresponent del pressupost
de la Corporació Municipal de l’any 2015.

TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals.

5.-  APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL 5% DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES PER L’ANY
2015  DE  DIVERSOS  CIUTADANS  PER  HAVER  DEMOSTRAT  LES  8  ENTRADES  A  LA
DEIXALLERIA DE CANET DE MAR DURANT L’ANY 2014

Atès que l’ordenança fiscal, a la taxa per recollida, tractament i eliminació dels residus recull a
l’article 5 sobre beneficis fiscals la possibilitat d’aplicar un 5% de bonificació d’aquesta taxa si
l’usuari utilitza periòdicament la deixalleria. Així diu el següent:

1. L’ajuntament atorgarà bonificació del 5% en la taxa de recollida i tractament d’escombraries i
altres residus municipals d’habitatges per a tots els subjectes passius que utilitzin el servei de
deixalleria  o  minideixalleria  un  mínim  de  8  vegades  l’any  per  lliurar  els  residus  típics  de
deixalleria, exceptuant-ne els que es poden lliurar al carrer (paper, cartró, envasos i vidre).
Només es concedirà una bonificació per unitat familiar (segons legislació de l’IRPF) i habitatge.

2. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta de govern les bonificacions a
favor de les persones que hagin fet ús de la deixalleria d’acord amb l’establert en el paràgraf
anterior i es comunicarà a l’oficina de recaptació per a l’aplicació de la bonificació en el padró
de l’exercici corresponent. En cas que previ informe de medi ambient es detecti un lliurament
irregular dels residus, no s’aplicarà la bonificació.

Atès que el tècnic municipal de medi ambient ha valorat les entrades dels usuaris a la deixalleria i
a la minideixalleria, ha emès informe al respecte, el qual consta a l’expedient.

De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Promoció de la Vila, s’acorda per
unanimitat:

PRIMER.- Aprovar la bonificació del 5% de la taxa d’escombraries domiciliària de l’any 2015 per
ús de la deixalleria durant el 2014 de conformitat a la ordenança fiscal, dels ciutadans que es
relacionen a l’informe emès pel tècnic municipal de Medi ambient que consta a l’expedient.

SEGON.- Comunicar a l’Organisme de Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de Barcelona aquest
acord  per tal  que es  faci  efectiva  aquesta  bonificació.  I  que en cas  que no pugui  aplicar  la
bonificació a la persona interessada (adreça postal), ho comuniqui a l’Àrea de Medi Ambient per
tal que n’esbrini, si escau, les dades correctes.

TERCER.-  Comunicar  a  l’Organisme de Gestió  Tributària  que  informi  en  el  rebut  de  la  taxa
domiciliària l’aplicació de la bonificació del 5% per ús de la deixalleria.
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6.-  ADJUDICACIÓ CONTRACTE I RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS A LA VALORACIÓ FETAEN
EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN LA MODALITAT DE RÈNTING, DE 14 EQUIPS
MULTIFUNCIONALS I  13  IMPRESSORES DESTINATS A DIFERENTS DEPENDÈNCIES  DE
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Atès que la Junta de Govern Local,  en sessió de data 5 de març de 2015, va acordar  incoar
expedient per a la contractació del subministrament de 14 equips multifuncionals i 13 impressores
destinats a diferents dependències de l’Ajuntament de Canet de Mar, incloent el manteniment,
l’assistència tècnica, els tòners i qualsevol material necessari pel seu correcte funcionament, així
com aprovar el plec de clàusules administratives si de prescripcions tècniques particulars, que
han de regir aquesta contractació.

Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6841 de data 30/03/2015, així com al
perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar.

Atès que, de conformitat amb el certificat emès per la secretària municipal en data 15/04/2015,
dins del termini de presentació de proposicions han presentat oferta 4 empreses.

Atès que en data 15 d’abril de 2015, es va procedir a l'obertura dels sobres A i B aixecant-se la
corresponent acta per part de la Mesa de Contractació.

Atès que en data 28 d’abril  de  2015,  el  tècnic  informàtic  municipal,  Sergi  CantónGavilán,  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
29 d’abril de 2015, el contingut literal de la qual és el següent:

ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B I OBERTURA DELS SOBRES C PRESENTATS EN EL
PROCEDIMENT  OBERT  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DEL  SUBMINISTRAMENT,  EN  LA
MODALITAT DE RÈNTING, DE 14 EQUIPS MULTIFUNCIONALS I 13 IMPRESSORES, DESTINATS
A LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia 
Data:                 29/04/2015
Horari:              12,15 h.
Hi assisteixen: Cati Forcano Isern, 1a Tinent d’Alcalde, actua com a presidenta de la Mesa

Daniel Martín i Enrique, interventor
Núria Mompel i Tusell, secretària

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

Licitadors:

Josep Serra, en representació de Girocopi, SL
Albert Vidal, en representació de Girocopi, SL
Marcel Pallarès, en representació de Sistemas y MétodosReprográficos, SL
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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 del
subministrament, en la modalitat de rènting, de 14 equips multifuncionals i 13 impressores destinats a
diferents dependències de l'Ajuntament de Canet de Mar, convocat per acord de la Junta de Govern
Local en sessió de data 5 de març de 2015, publicat en el DOGC núm. 6841 de data 30/03/2015 i en
el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la mateixa data. 

2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 15.04.15 es va deduir que tots
els  licitadors  havien  aportat  tota  la  documentació  exigida  pel  PCAP,  a  excepció  de  Servicios
Microinformática,  SA,  que  havia  d’acreditar  convenientment  la  impossibilitat  de  transmetre  la
comunicació que la seva plica s’havia enviat per correu ordinari, abans que finalitzés el termini de
presentació d’ofertes.

3. En data 15.04.15, Servicios Microinformática, SA, va presentar un certificat de Correos acreditatiu
del fet que el dia 14.04.05 va ser impossible enviar el fax a l’Ajuntament, anunciant la tramesa de
l’oferta per correu, donat que a l’oficina s’estaven realitzant unes obres de remodelació. No obstant
això,  cal  recordar  que  l’art.  80.4 RLCAP disposa  que  quan la  documentació  s’enviï  per  correu,
l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de correus i enunciar a
l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant télex, fax o telegrama en el mateix dia. També
disposa que es podrà enunciar per correu electrònic quan ho hagués previst el plec de clàusules
administratives particulars.  En el  nostre cas,  la clàusula VIII.3  del  PCAP disposa que “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.”. En conseqüència, el fet que el fax de l’oficina de correus no funcionés no impedia
que l’anunci de la tramesa es pogués fer per qualsevol altre mitjà dels previstos al plec, com és el
correu electrònic.

4. Donada l’anterior situació, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat excloure de la present
licitació la plica presentada per Servicios Microinformática, SA, i en aquest sentit, no es procedeix a la
valoració de la documentació presentada al sobre B.

4. En data 28 d’abril de 2015, el tècnic informàtic ha emès l’informe següent:

En Sergi Cantón, tècnic informàtic de l'Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació a
l'adquisició  de  14  equips  multifuncionals  i  13  impressores  destinats  a  les  diferents  dependències  de
l'Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent informe:

INFORME

Les empreses que han presentat proposta són:

- GIROCOPI, S.L.
- SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L.
- SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME, S.A.
- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.

De les diferents propostes presentades, s'han valorat les propostes de GIROCOPI, SISTEMAS Y METODOS
REPROGRAFICOS i KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA. S'ha exclòs de la valoració l'empresa
SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME pel motiu següent:
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L'empresa SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME, S.A. ha adjuntat al sobre B informació relacionada amb
el sobre C (proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica). Degut
a l'incompliment d'aquest punt indicat al plec queda exclosa de l'actual valoració.

La taula següent resumeix les valoracions atorgades:

Criteri GIROCOPI,
S.L.

SISTEMAS  i
METODOS
REPROGRAFICO
S, S.L.

KYOCERA
DOCUMENT
SOLUTIONS
ESPAÑA, S.A.

Millores  que  puguin  optimitzar  les  exigències
mínimes d'aquest plec i aquelles que el licitador
vulgui ofertar en benefici global del projecte (fins
a 15 punts)

12,33 11,99 9,34

Per  la  solució  tècnica  proposada  (fins  a  10
punts)

8 9 7

Pla d'explotació: gestió, operació i manteniment
(fins a 10 punts)

5 7 7

L'acreditació de la qualitat dels equips ofertats
mitjançant  certificacions  expedides  per
organismes  oficials  (tipus  ISO  o  similars)  i/o
ecoetiquetes (fins a 5 punts)

5 5 5

Detall de les puntutacions:

MILLORES QUE PUGUIN OPTIMITZAR LES EXIGÈNCIES MÍNIMES D'AQUEST PLEC I AQUELLES QUE
EL LICITADOR VULGUI OFERTAR EN BENEFICI GLOBAL DEL PROJECTE

Aquest criteri fa referència a les millores tècniques sobre els mínims establerts al plec que complementen el
projecte global d'impressió. Els diferents punts de millora es detallen tot seguit:

Millora de la velocitat d'impressió dels equips tant per b/n com per color (4 punts)

L'empresa GIROCOPI, S.L. és l'empresa que ha presentat uns equips d'impressió amb un alt grau de millora
de la velocitat establerta al plec tant en relació al b/n com a color. Proposa equips de 46 ppm (pàgines per
minut) per als equips A3 a color, 41 ppm per als equips A3 en b/n, 42 ppm per A4 a color, 57 ppm per A4 en
b/n i 33 ppm per als equips làser A4 b/n.

L'empresa SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. proposa equips de 40 ppm per als equips A3
en b/n, 30 ppm per A4 a color i 40 ppm per als equips làser A4 b/n.

L'empresa KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. proposa equips de 35 ppm per als equips A3
b/n, 26 ppm per A4 a color, 50 ppm per a A4 b/n i 50 ppm per als equips làser A4 b/n.

GIROCOPI, S.L. 4 punts

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. 2,99
punts

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. 3,34
punts

Millora de la velocitat del port ethernet (1 punt)

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



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/iu

Es valora la millora de la velocitat de transferència del port de connexió de xarxa de l'equip d'impressió. Tots
els equips proposats ofereixen una taxa de transferència a 1Gbps (Gigabit per segon).

GIROCOPI, S.L. 1 punt

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. 1 punt

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. 1 punt

Millora del protocol del port USB a l'equip (1 punt)

Es valora la millora de la velocitat de transferència del port de connexió USB de l'equip. Tots els  equips
ofereixen una versió USB 2.0 millorada.

GIROCOPI, S.L. 1 punt

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. 1 punt

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. 1 punt

Millora  del  programari  servidor  de  monitorització  del  parc  d'impressió  amb  noves  característiques  i
funcionalitats (5 punts)

Es valora el tipus de programari servidor per a la gestió centralitzada del parc d'impressió.

Totes les empreses proposen una solució de gestió d'impressió centralitzada, completa, accessible des del
navegador i amb nivells d'alerta i notificacions per correu.

La solució integrada de GIROCOPI, S.L. permet, a més, control de cua d'impressió i autentificació segura
amb integració amb directori actiu mitjançant protocol LDAP.

GIROCOPI, S.L. 4 punts

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. 3 punts

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. 2 punts

Millores en els sistemes de report d'incidències: auto-diagnòstic, enviament automàtic
d'alertes al SAT, manteniment preventiu, etc. (2 punts)

Les empreses SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. i  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
ESPAÑA, S.A. són les empreses que plantegen un pla de gestió d'incidències més complet, amb diferents
canals de reporting d'avaries i diferents serveis preventius per minimitzar reparacions. 

GIROCOPI, S.L. 1 punt

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. 2 punts

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. 2 punts

Reducció del  temps de resposta d'avaria (2 punts)

Els temps de resposta proposats són:

GIROCOPI, S.L. 4h 1,33 punts

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. 2h 2 punts

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. 8h 0 punts
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SOLUCIÓ TÈCNICA PROPOSADA (10 punts)

Aquest criteri fa referència a la solució tècnica, tecnologia i serveis proposats per cobrir les necessitats del
parc d'impressió.

L'empresa SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. fa una descripció més completa de la solució
tècnica així com la tecnologia emprada. El servei de manteniment proposat inclou més canals de comunicació
i  s'empra una tecnologia d'avís desatès per  l'enviament  d'incidències als SAT. Proposa una metodologia
d'implantació més detallada i inclou un rol Gestor de Projecte per a l'estudi i la posada en marxa del nou parc
d'impressió.

GIROCOPI, S.L. proposa un primer nivell d'assistència a l'usuari  remota per tal de minimitzar el  temps de
resposta a l'usuari. La tecnologia emprada per a la gestió segura de les cues d'impressió facilita l'autenticació
i  impressió al  mateix temps que redueix els treballs enviats a imprimir, per error, amb l'estalvi  econòmic
associat.

KYOCERA  DOCUMENT  SOLUTIONS  ESPAÑA,  S.A.  proposa  una  bona  descripció  dels  serveis  de
manteniments tant pro-actius com correctius. Proposa una bona solució de monitorització remota dels equips
d'impressió per tal d'anticipar-se a les necessitats de l'avaria.

GIROCOPI, S.L. 8 punts

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. 9 punts

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. 7 punts

PLA D'EXPLOTACIÓ

Descripció  dels  protocols  i  mitjans  per  atendre  i  respondre a  peticions  de serveis sol·licitats  amb caire
d'urgència: manca de tòners, avaries crítiques als equips, etc. (5 Punts)

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. i KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.
són les empreses que proposen una solució tècnica més completa que inclou: revisions periòdiques, gestió
pro-activa i alertes automàtiques permanents.

GIROCOPI, S.L. 3 punts

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. 4 punts

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. 4 punts

Canals d'atenció a l'usuari per enviar i atendre l'usuari (5 punts)

Les empreses SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. i  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
ESPAÑA, S.A. són les empreses que proposen més canals de comunicació d'avaries i suport tècnic a l'usuari:
suport telefònic, suport per correu, suport web i suport desatès mitjançant alertes automàtiques.

La descripció del pla de manteniment de GIROCOPI, S.L. és més reduït i no s'especifiquen serveis associats
als diferents canals d'atenció a l'usuari.

GIROCOPI, S.L. 2 punts

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. 3 punts

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. 3 punts

QUALITAT DELS EQUIPS OFERTATS (5 punts)
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Totes les empreses garanteixen que els equips ofertats són completament nous i que compleixen amb les
normatives mediambientals actuals.

GIROCOPI, S.L. 5 punts

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. 5 punts

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. 5 punts

VALORACIÓ FINAL

GIROCOPI, S.L. 30,33
punts

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L. 32,99
punts

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. 28,34
punts

5. Segons es desprèn de l’anterior informe, l’empresa Sistemas de Oficina del Maresme, SA, ha
inclòs en el sobre B la documentació susceptible de valoració de forma automàtica de conformitat
amb la clàusula XI.1 del PCAP. L’article 26 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es
desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  disposa  que  la  documentació  relativa  als  criteris  la
ponderació dels quals depengui  d’un judici de valor haurà de presentar-se,  en tot cas,  en sobre
independent de la resta de la proposició. Per la seva banda l’art. 27.2 del mateix text legal disposa
que en tot cas, la valoració dels criteris quantificables de forma automàtica s’efectuarà sempre amb
posterioritat a la d’aquells la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor. Per últim, el mateix
plec  de  clàusules  administratives  particulars,  en  la  clàusula  VIII.6  in  fine,  adverteix  que  “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.”  En virtut de tot  l’exposat la Mesa de Contractació acorda per unanimitat excloure de la
present licitació la plica presentada per Sistemas de Oficina del Maresme, SA, i en aquest sentit, no
es procedeix a la valoració de la documentació presentada al sobre B.

6. A continuació el president procedeix a llegir la puntuació assolida per tots els licitadors, en els
criteris establerts a la clàusula XI.1 del PCAP, “criteris que depenen d’un judici valor”. La puntuació
obtinguda ha estat la següent:

a) Millores que puguin optimitzar les exigències mínimes del plec: fins a 15 punts

Licitador Punt
s

Kyocera Document Solutions España, SA 9,34
Sistemas y MétodosReprográficos, SL 11,99
Girocopi, SL 12,33

b) Per la solució tècnica proposada. Fins a 10 punts:

Licitador Punt
s

Kyocera Document Solutions España, SA 7
Sistemas y MétodosReprográficos, SL 9
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Girocopi, SL

8

c) Pla d'explotació: gestió, operació i manteniment. Fins a 10 punts

Licitador Punt
s

Kyocera Document Solutions España, SA 7
Sistemas y MétodosReprográficos, SL 7
Girocopi, SL 5

d) L’acreditació de la qualitat dels equips ofertats mitjançant certificacions expedides per
organismes oficials (tipus ISO o similars) i/o ecoetiquetes. Fins a 5 punts.

Licitador Punt
s

Kyocera Document Solutions España, SA 5
Sistemas y MétodosReprográficos, SL 5
Girocopi, SL 5

Puntuació total sobre B

Licitador Punt
s

Kyocera Document Solutions España, SA 28,34
Sistemas y MétodosReprográficos, SL 32,99
Girocopi, SL 30,33

8. Tot seguit el president obre el sobre C del primer licitador presentat  i continua pels successius en
nombre de 3, deixant-se constància en acta, en els següents termes:

Oferta econòmica rènting: fins a 40 punts 

Licitador Oferta econòmica
Kyocera Document Solutions España, SA 50.415,98 €
Sistemas y MétodosReprográficos, SL 55.632,00 €
Girocopi, SL 41.500,00 €

Preu manteniment: fins a 20 punts

Licitador DINA4 B/N DINA4
color

DINA3
B/N

DINA3
color

Escàner

Kyocera Document Solutions España, SA
0,00
43

0,0472 0,0086 0,0944 0,00

Sistemas y MétodosReprográficos, SL
0,00
42

0,04056 0,0084 0,08112 0,0006

Girocopi, SL
0,00
43

0,037 0,0086 0,074 0,00
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9. 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.

Essent les 12,33 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el president, la secretària
de la Mesa, els vocals.

Vista l'acta de valoració del sobre C emesa per la Mesa de Contractació, en data 4 de juny de
2015, el contingut literal de la qual és el següent:

ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES C PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT DE RÈNTING, DE 14 EQUIPS
MULTIFUNCIONALS I 13 IMPRESSORES, DESTINATS A LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE
L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia 
Data:                 04/06/2015
Horari:              12 h.
Hi assisteixen: Jesús Marín i Hernàndez, Alcalde

Daniel Martín i Enrique, interventor
Núria Mompel i Tusell, secretària
Sergi CantónGavilán, tècnic informàtic

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 del criteri inclòs en la clàusula XI.1 apartat “criteris avaluables
de forma automàtica” del PCAP que regeix la present contractació, en els termes següents:

a) Oferta econòmica del rènting. Fins a 40 punts. El pressupost base de licitació fixat a la clàusula
IV del  present  plec  per  a  cadascun dels lots,  podrà ser  millorat  a  la  baixa,  atribuint-se  una
ponderació de fins 40 punts. L'oferta econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del seu
percentatge de baixa, rebent la màxima puntuació (40 punts) 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.

b) Millora en el preu de manteniment. Fins a 20 punts. Els licitadors hauran de presentar el mateix
percentatge de baixa en relació al preu per còpia previst a la clàusula IV. L’oferta s'avaluarà
quantitativament  en  funció del  seu  percentatge  de  baixa global  respecte del  pressupost  de
licitació, rebent la màxima puntuació (20 punts) 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
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2. la Mesa de Contractació acorda per unanimitat  assumir l’informe emès En data 29/05/2015, el
tècnic informàtic, Sr. Sergio CantónGavilán, el contingut literal del qual és el següent:

“En Sergi Cantón, tècnic informàtic de l'Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació a
l'adquisició  de  14  equips  multifuncionals  i  13  impressores  destinats  a  les  diferents  dependències  de
l'Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent informe:

INFORME

Les empreses que han format part de la valoració econòmica són:

- GIROCOPI, S.L.
- SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L.
- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.

La taula següent resumeix la puntuació atorgada a cada empresa segons l'oferta econòmica presentada:

Empresa Oferta econòmica Baixa Puntuació

GIROCOPI, S.L. 41.500 € 29,73% 0 punts

SISTEMAS  Y  METODOS
REPROGRAFICOS, S.L.

55.632 € 5,81% 10,69 punts

KYOCERA  DOCUMENT
SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.

50.415,98 € 14,64% 26,95 punts

L'empresa  GIROCOPI,  S.L  ha  presentat  una  oferta  per  sobre  de  la  mitja  aritmètica  de  les  baixes
incrementada en deu punts. Per  aquest motiu, i  tal  i  com s'indica als criteris de valoració al  plec, no ha
obtingut puntuació en aquest apartat.

No s'han tingut en compte les millores presentades per cap empresa en el preu de manteniment degut a que
han presentat percentatges diferents en relació al preu per còpia previst al plec.

La puntuació final de la valoració incloent  tant  la proposta tècnica com econòmica es detalla a la taula
següent:

VALORACIÓ FINAL

GIROCOPI, S.L. 30,33
punts

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS,
S.L.

43,68
punts

KYOCERA  DOCUMENT  SOLUTIONS
ESPAÑA, S.A.

55,29
punts

Per  tot  això proposo l'adjudicació de 14 equips multifuncionals i  13  impressores a l'empresa KYOCERA
DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.”

3. A la vista de tot l’anterior, i tenint en compte la puntuació obtinguda per cada licitador en la valoració
de tots i cadascun dels criteris establerts a la clàusula XI.1 del PCAP, el resultat final és el següent:

GIROCOPI, SL 30,33 punts

SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, SL 43,68 punts

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, SA 55,29 punts
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Essent les 12.30 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el president, la secretària
de la Mesa i els vocals de la Mesa.

Atès que en data  23 de juny de 2015,  l’empresa Sistemas y  Métodos Repográficos,  SL,  ha
presentat al·legacions a l’acta de valoració dels sobres C emesa en data 4 de juny d’enguany, tot
argumentant que de la interpretació literal de la clàusula XI.1.b) del plec, cal deduir que el mateix
percentatge de baixa només s’havia d’aplicar al preu per còpia i no al preu de l’escaneig. Per altra
banda també manifesta que el cost de l’escaneig es va valorar aplicant el mateix percentatge de
baixa que s’aplicava al preu per còpia però que, per temes tècnics del seu ERP no facturen el cost
de l’escaneig, tot negant que el cost ofert sigui 0 €.

Atès que en data 23 de juny de 2015, l’empresa Girocopi, SL, ha presentat al·legacions a l’acta de
valoració dels sobres C emesa en data 4 de juny d’enguany, tot argumentant que el fet que s’hagi
exclòs  de  la  licitació  dues  empreses  ha  provocat  que  en  el  criteri  de  valoració  econòmica
obtingués 0 punts, i sol·licita que es tingui en compte, a l’hora d’efectuar la valoració, les ofertes
presentades per part de les dues empreses excloses.

Pel que fa a les al·legacions efectuades per l’empresa Sistemas y Métodos Repográficos, SL, val
a dir  que quan en la clàusula XI.1.b) es diu que “els licitadors hauran de presentar el mateix
percentatge de baixa en relació al preu per còpia previst a la clàusula IV” també s’està referint a
l’escaneig, doncs el criteri que s’està valorant és la millora en el preu de manteniment, i en aquest
preu també s’inclou el cost de l’escaneig. Així és l’apartat 2 de l’esmentada clàusula la que regula
el pressupost de licitació pel que fa al cost del manteniment, el qual es configura en base a un
preu per còpies i impressions de DINA3 a color i  en B/N, de DINA4 en color i  en B/N i  dels
escàners. L’exigència d’aplicació del mateix percentatge de baixa ve donat pel fet que si no és així
no és possible aplicar la fórmula prevista en el criteri contemplat a la clàusula XI.1.b), i essent el
cost de l’escaneig part integrant del preu del manteniment, és evident que també s’haurà de tenir
en compte aquest per tal de poder valorar la millora efectuada en aquest àmbit pels licitadors. 

Per altra banda i tot i que en la seva oferta posa de manifest que, quant al manteniment, el cost de
l’escaneig és de 0,00060 €, després afegeix que el preu de l’escàner no es facturarà, que és tant
com dir que el preu és de 0 €, doncs el preu real que es pretén cobrar és aquest, i  aquesta
Administració  ha  de ser aliena als  problemes tècnics que tingui  el  ERP del  licitador  a  l’hora
d’efectuar la facturació. La realitat és que el preu ofert per l’escaneig en el preu pel manteniment
és de 0 € i no de 0,00060 €, i per tant, el licitador no ha ofert efectivament, el mateix percentatge
de baixa que exigia el Plec.

Pel que fa a l’empresa Girocopi, SL, simplement recordar-li que quan en una fase de la licitació es
decideix  excloure  una empresa,  aquesta  ja  no segueix en  el  procediment  i  per tant,  a  partir
d’aquell moment ja no s’obre cap més dels sobres que hagi presentat. Aquesta Administració no
ha obert ni pot obrir els sobres amb l’oferta econòmica de les dues empreses que la Mesa de
Contractació  ha  decidit,  per  unanimitat,  excloure  de  la  licitació  per  haver  incomplert  les
prescripcions  del  plec  de  clàusules  que  la  regeix,  per  tant,  és  impossible  atendre  la  seva
sol·licitud.

Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 710/2015, de 11 de juny, es va requerir a Kyocera Document
Solutions España, SA, per tal que, com a licitador que havia presentat l’oferta econòmicament més
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avantatjosa, aportés la documentació administrativa exigida pel plec de clàusules, així com una
garantia definitiva per import de 5.420,00 €.

En data 30 de juny de 2015, l’interessat va aportar tota la documentació requerida.

Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa l’article 151.3 del
TRLCSP, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Desestimar  les  al·legacions  presentades  per  l’empresa  Sistemas  y  Métodos
Repográficos, SL, pels motius exposats en la part expositiva del present acord.

SEGON.- Desestimar  les  al·legacions  presentades  per  l’empresa  Girocopi,  SL,  pels  motius
exposats en la part expositiva del present acord.

TERCER.- Excloure  de  la  contractació  l’empresa  Servicios  Microinformática,  SA,  per  haver
incomplert el que es disposa a la clàusula VIII.3 del PCAP, doncs no va justificar dins de termini,
que s’havia tramès l’oferta per correu ordinari.

QUART.- Excloure de la contractació l’empresa Sistemas de Oficina del Maresme, SA, per haver
inclòs en el sobre B documentació susceptible de valoració de forma automàtica de conformitat
amb la clàusula XI.1 del PCAP, permetent així que la Mesa de Contractació tingués coneixement
de quina era l’oferta econòmica que s’havia d’incloure en el sobre C. 

CINQUÈ.- Adjudicar  a  l’empresa  Kyocera  Document  Solutions  España,  SA,  el  contracte  de
subministrament de 14 equips multifuncionals i 13 impressores destinats a diferents dependències
de  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  incloent  el  manteniment,  l’assistència  tècnica,  els  tòners i
qualsevol material necessari pel seu correcte funcionament, pel preu de 50.415,98 €, IVA exclòs,
el qual pujarà un import de 10.587,38 €, essent la quota mensual de 1.270,90 €, IVA inclòs, amb
subjecció  al  plec  de clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  (PCAP),  així  com a  les
millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador.

SISÈ.- El cost del manteniment, IVA exclòs, serà el següent:

DINA4 b/n 0,0043 €
DINA4 color 0,0472 €
DINA3 b/n 0,0086 €
DINA3 color 0,0944 €
Escàner 0,00 €

De conformitat amb el previst a la clàusula VI.5 del PCAP, els anteriors preus no seran objecte de
revisió.

El preu de l’arrendament inclou:

- El  manteniment  integral  dels  equips:  revisions  periòdiques,  substitució  de  peces  per
desgastament  d’ús,  manteniment  preventiu,  el  subministrament  dels  consumibles  i  la
recollida d'aquests consumibles i tòners en contenidors especialitzats.
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Els contenidors seran subministrats per l'empresa adjudicatària, establint un mínim d'un
punt de recollida per seu, per al seu reciclatge.

- La reparació de totes les avaries mecàniques i elèctriques (mà d’obra i peces) sense cap
tipus d’excepció.

- Cost de l’assegurança.

SETÈ.- La durada del present contracte s’estableix en 48 mesos a comptar des de la data de
formalització del mateix.

VUITÈ.- Les característiques dels equips a subministrar seran les previstes a la clàusula XVII del
PCAP, a excepció del que fa a les millores proposades per l’adjudicatària, que s’accepten.

NOVÈ.- La velocitat de transferència del  port ethernet serà de 1 Gbps.

DESÈ.- El protocol USB dels equips serà versió USB 2.0 high-speed, que proporciona fins a 480
Mbps.

ONZÈ.- L’adjudicatària haurà de donar resposta en cas de qualsevol requeriment en un temps
màxim de 8 hores sense cap cost addicional.

- En cas d'avaria que no pugui ser reparada in situ, l'empresa adjudicatària deixarà un
equip de substitució per garantir el servei en tot moment.

- Totes  les  màquines  hauran  de  disposar  d'un  mode  d'estalvi  d'energia  en  estat
d'inactivitat.

DOTZÈ.- L’adjudicatària haurà de posar a disposició de l’Ajuntament per a la gestió complerta del
parc d’impressió i el servei tècnic, les dues eines proposades en la seva oferta, això és KM Net
Viewer i KyofleetManager, en els termes previstos en la mateixa.

TRETZÈ.- L’adjudicatària haurà de posar a disposició de l’Ajuntament el servei  d’administració
remota previst a la seva oferta, això és:

 Gestió remota d’avaries i consumibles
 Gestió autompàtica d’enviament d’alertes al SAT
 Manteniment preventiu dels equips
 Punt de contacte únic
 Gestió de residus delegada

CATORZÈ.- L’adjudicatària instal·larà els equips objecte del present subministrament, en el termini
de 15 dies a comptar des de la formalització del contracte.

QUINZÈ.- L’adjudicatària durà a terme el servei de manteniment preventiu ofert a la seva plica.

SETZÈ.- L’adjudicatària posarà a disposició de l’Ajuntament la gestió remota proactiva del parc
d’impressió, en els termes previstos a la seva oferta.
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DISSETÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a responsable del
contracte el tècnic informàtic de l’Ajuntament, Sr. Sergi Cantón Gavilán. Les seves funcions seran
les següents:

 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
 Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes

i condicions contractuals.
 Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació contractada.
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
 Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte.
 Recepcionar les prestacions objecte del contracte

DIVUITÈ.- L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa i les disposicions vigents en
matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball, d’integració
social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció
de dades personals, i en matèria mediambiental.

DINOVÈ.- L’adjudicatari ha de complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 12,
números 2 a 4, de la Llei  Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat
per RD 1720/2007, de 21 de desembre.

En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que
continguin  dades  de  caràcter  personal  sense  autorització  expressa  de  l'òrgan  competent  de
l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués
accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir
accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.

VINTÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 210,00  € corresponent a les despeses dels
anuncis de licitació.

VINT-I-UNÈ.- 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.

VINT-I-DOSÈ.- 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.
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VINT-I-TRESÈ.-Facultar  tan  àmpliament  com  sigui  menester  la  senyora  alcaldessa  tant  per
requerir  a  l’adjudicatari  per  tal  que  concorri  a  la  formalització  del  contracte  com  per  signar
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord.

7.-  APROVACIÓ DEL CONVENI DE  COL·LABORACIÓ AMB  L’ASSOCIACIÓ DE  DEFENSA
FORESTAL (ADF) DE LA VALLALTA

Atès  que  l’ordenança  municipal  de  subvencions  i  l’article  30  de  les  bases  d’execució  del
pressupost  general  de  la  corporació per a l’exercici  2015,  regulen les normes generals  per a
l’atorgament  de  subvencions  pel  procediment  de  concessió  directa  amb càrrec al  pressupost
municipal.

Vist l’informe favorable, emès pel tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar en
data 13 de juliol, el contingut del qual és el següent:

N’Eduard Moreno Roca, tècnic  de Medi  Ambient  de l’Ajuntament de Canet  de Mar,  comarca del
Maresme, en relació a la subvenció nominativa de l’ADF Vallalta de l’any 2015, emet el següent

INFORME

Primer.-  Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2015 en el corresponent a
l’àrea de Medi Ambient al  capítol  4 té l’assignació nominativa per a  l’ADF Vallalta la quantitat  de
1.000,00 € a la partida 22 17210 48900.

Segon.- Atès que l’ADF Vallalta realitza tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals i que és la
única ADF que pot desenvolupar aquestes tasques al municipi de Canet de Mar.

Tercer.- Atès que des de l’àrea de Medi Ambient es té interès que es continuï desenvolupant aquesta
activitat al municipi de Canet de Mar.

Conclusió

Per tot l’esmentat, s’informa FAVORABLEMENT a la concessió de la subvenció.

Vist i trobat conforme el conveni de referència, el text del qual és el següent: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADF VALLALTA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
PER A LES TASQUES DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

A l’Ajuntament de Canet de Mar, 13 de juliol de 2015

REUNITS

D’una part, Blanca Arbell  i Brugarola, Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Jesús Marín i
Hernàndez, Regidor de Medi Ambient, assistits per Núria Mompel i Tusell, Secretaria de la Corporació
que dóna fe de l’acte.

I de l’altra, Ricard Romà Ramos, en nom i representació de l’ADF Vallalta amb l’adreça al carrer del
Centre, 27, 08360 de Sant Cebrià de Vallalta.
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per contractar i obligar-se, i
en conseqüència, de mutu acord

MANIFESTEN

I.-  Que  el  foment  i  l’administració  dels  interessos  propis  del  municipi  formen  part  del  nucli
competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes a
l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

III.- Que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de reduir els riscos associats
als incendis forestals considera oportú conveniar amb l’ADF les tasques de prevenció,  vigilància,
informació i extinció que desenvolupa l’entitat.

IV.- Que l’ADF Vallalta realitza actuacions de prevenció,  vigilància,  informació i  extinció d’incendis
forestals, regulat i de forma coordinada per la Generalitat de Catalunya

V.- Que l’organització de totes les activitats comporten un treball voluntari no remunerat que si fos
computat fóra impossible d’assumir només amb els fons municipals. Per tant entenem que també cal
potenciar l’associacionisme i la cooperació positiva entre l’Ajuntament i les entitats.

Per tot  això,  ambdues parts,  de comú acord formalitzen el  present  conveni  amb subjecció a les
següents:
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CLÀUSULES

PRIMERA.-  Objecte

És objecte del  present  conveni  articular la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar i  l’ADF
Vallalta per a desenvolupar tasques de prevenció, informació, vigilància i extinció d’incendis forestals.

SEGONA.-  Finançament i despeses subvencionables

L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà 1.000,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 17210
48900 per al desenvolupament d’activitats de l’ADF Vallalta. 

TERCERA.- Obligacions de les parts 

a) Ajuntament de Canet de Mar:

1. Aportar la subvenció prevista en la clàusula segona d’aquest conveni.

b) ADF

1. Desenvolupar  les  tasques  típiques  de  les  Associacions  de  Defensa  Forestal
(ADF), en concret l’ADF Vallalta, al municipi de Canet de Mar. 

2. A justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula quarta d’aquest
conveni.

QUARTA.- Justificació i pagament de la subvenció

L’import del present conveni es justificarà amb els següents requisits:

 Memòria explicativa del desenvolupament de les activitats.
 Justificació econòmica que es composarà dels següents documents:
 Relació de les despeses amb identificació del proveïdor, descripció del servei o activitat,
import i data de la factura.
 Factures original  o  còpies compulsades de  les despeses realitzades que hauran de
contenir els requisits establerts en el Reial Decret 1496/2003 sobre obligacions de facturació.
 Estat de comptes corresponent amb indicació d’altres ajuts, ingressos o aportació amb
especificació de la quantia i procedència.

CINQUÈ.- Vigència

La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2015. 

Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el no acompliment
d’aquests termes suposarà la denúncia del presenta conveni i, per tant, la seva anul·lació.

En  tot  allò  no  previst  en  aquest  conveni  resultaran  d’aplicació  les  bases  reguladores  per  a
l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple Municipal i la Llei 38/2003.

I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen dues còpies del
present conveni al lloc i data indicats ut supra.
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Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la proposta de la
Tinència de l’Alcaldia de Promoció de la Vila, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’ADF Vallalta.

SEGON.- Aprovar la despesa de  1.000,00€ amb càrrec a l’aplicació  pressupostària  22  17210
48900 del vigent pressupost municipal.

TERCER.-  Facultar a la senyora alcaldessa i al regidor de Medi Ambient per signar qualsevol
document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.

QUART.- Efectuar el  pagament  de l’import  d’aquest  conveni en el  termini  màxim d’un mes,  a
comptar des de la notificació del present acord. 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats i a la tresoreria municipal.

8.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ENTITAT 
UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CANET DE MAR PER L’ANY 2015

Des de l’àrea de Promoció Econòmica es va considerar necessari donar suport a la reactivació de
l’entitat “Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar” i es va sol•licitar a la Diputació de
Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
un ajut per l’actuació “Gestió de la Dinamització en un centre comercial urbà” per professionalitzar
i formalitzar la gestió de la dinamització mitjançant la contractació d'un dinamitzador que assumís
les funcions necessaris per donar suport a l'associació ja que ha quedat palesa la dificultat de qui
siguin assumides des de la pròpia junta. 

En relació a aquest ajut, el dictamen de resolució de la convocatòria ha atorgat a l’Ajuntament de
Canet de Mar una subvenció per portar a terme la contractació de la gestió professional de la
dinamització comercial, codi actuació XLG 15/Y/206992 per un import de 2.000€ i aquest ajut va
esser aprovat per la Junta de Govern Local en data 16 d’abril de 2015. 

Les condicions establertes per part del Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona per
ser beneficiari d’aquest recurs econòmic requereixen la formalització d’un conveni entre la Unió de
Botiguers i Comerciants de Canet de Mar i l’Ajuntament de Canet per regular la relació  entre
ambdues entitats i establir els termes en que es regirà.

En el marc d’aquest conveni, l’Ajuntament de Canet de Mart s’obliga a aportar 6.000€, amb càrrec
a la partida pressupostària 30 43000 48909, que es distribuiran segons el següent detall: 

 4.000€ destinats a la contractació, de la persona física o jurídica per a la gestió
professional  de  la  dinamització  comercial  del  centre  comercial  urbà;  dels  quals
2.000€ provenen de la subvenció de la Diputació de Barcelona. (Es a dir que el cost
total de la contractació serà de 6000 € i el pagament es repartirà 33% Diputació,
33% Ajuntament, 33% Unió de Botiguers). 

 2.000€ destinats  a  col•laborar  en  les  accions següents:  Actuacions d’animació  i
ambientació  durant  dates  assenyalades  (Fira  Modernista,  campanya  de  Nadal),
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Organització Fires Fora Stocks i comerç al carrer i accions de difusió i publicitat per
la captació de nous associats.

La validesa d’aquest conveni, tal com s’especifica a la seva clàusula cinquena, queda supeditada
a l’aprovació de la modificació de crèdit que li doni cobertura pressupostària.

Vist tot l’exposat anteriorment i davant de la necessitat de enfortir l’activitat de l’actual Associació
de  Botiguers  i  Comerciants  del  municipi  i  impulsar  actuacions  per  incrementar  la  taxa
d’associacionisme es proposa a la Junta de Govern Local que aprovi la signatura de l’esmentat
conveni el text del qual es transcriu a continuació:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ENTITAT UNIÓ
DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CANET DE MAR PER L’ANY 2015

Canet de Mar, a ___ dede 2015

ES REUNEIXEN

D’una part  Blanca Arbell Bruguerola, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Coia
Tenas Martínez, regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, assistits per Núria
Mompel Tusell, Secretaria de la Corporació que dóna fe de l’acte

I de l’altra, Ricard CáceresRabionet, President de l’entitat Unió de Botiguers i Comerciants de Canet
de Mar, domiciliada a Canet de Mar, al carrer Plaça Onze de Setembre, s/n, amb CIF G-58293853, i
inscrita en el  Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya, amb núm. 7.283, d’ara endavant
anomenada l’Entitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per contractar i obligar-se, i
en conseqüència, de mutu acord

MANIFESTEN

I.-  Que  el  foment  i  l’administració  dels  interessos  propis  del  municipi  formen  part  del  nucli
competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes a
l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

III.- Que des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, per tal de front a la
situació de crisi en la que es troba actualment la Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar es
va considerar necessari donar suport a la reactivació de l’entitat i es va sol·licitar a la Diputació de
Barcelona,en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, un
ajut  per l’actuació “Gestió de la Dinamització en un centre comercial  urbà” per professionalitzar i
formalitzar la gestió de la dinamització mitjançant la contractació d'un dinamitzador que assumeixi les
funcions necessaris per donar suport a l'associació ja que ha quedat palesa la dificultat de qui siguin
assumides des de la pròpia junta. 

IV.- Que el dictamen de resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics ha atorgat a
l’Ajuntament de Canet de Mar un ajut per portar a terme la contractació de la gestió professional de la
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dinamització comercial, codi actuació XLG 15/Y/206992 per un import de 2.000€ i que aquest ajut va
esser aprovat per la Junta de Govern Local en data 16 d’abril de 2015.

V.- Que les condicions establertes per part del Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona
per ser beneficiari d’aquest recurs econòmic requereixen la formalització d’un conveni entre la Unió de
Botiguers i Comerciants de Canet de Mar i l’Ajuntament de Canet per regular la relació entre ambdues
entitats i establir els termes en que es regirà.

Per tot  això,  ambdues parts,  de comú acord formalitzen el  present  conveni  amb subjecció a les
següents

CLÀUSULES

PRIMERA.-  Objecte

És objecte del present del conveni articular la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar i la Unió
de Botiguers de Canet de Mar per millorar la gestió professional  de la dinamització comercial  de
l’associació.

Els objectius que es volen assolir  amb la professionalització de la gestió  de l'associació  són els
següents:

- Aconseguir una gestió eficient de l'associació de comerciants, amb la creació d'un servei de suport,
coordinació i organització, a través de la figura del dinamitzador comercial.
-  Millorar  la  comunicació interna  i  la  coordinació  com  associació;  fomentar  la  cohesió  entre  els
membres de la Junta per facilitar la posada en marxa de les accions de dinamització proposades. 
- Millorar el coneixement i la implicació dels comerciants a l'associació.  És important promoure la unió
dels comerciants per tal de realitzar accions conjuntes que permetin donar una visió d'unitat i aprofitar
les economies d' escala que això suposa i, al mateix temps, evitar la creació de noves associacions
representatives de les noves zones amb activitat comercia.
- Crear clima comercial i augmentar la percepció del consumidor com un comerç actiu que s'ajusta a
les seves necessitats; transmetent una imatge col•lectiva i de cohesió del sector. Actualment manca
una identitat comercial.

SEGONA.-  Finançament i despeses subvencionables

- L’Ajuntament de Canet de Mart s’obliga a aportar al  conveni  6.000€, amb càrrec a la
partida pressupostària  30 43000 48909, que es distribuiran segons el següent detall: 
· 4.000€ destinats  a  la  contractació,  de  la  persona  física  o  jurídica  per  a  la  gestió
professional de la dinamització comercial del centre comercial urbà; dels quals 2.000€ provenen
de la subvenció de la Diputació de Barcelona. (Es a dir que el cost total de la contractació serà
de 6000 € i el pagament es repartirà 33% Diputació, 33% Ajuntament, 33% Unió de Botiguers). 
· 2.000€ destinats a col·laborar en les accions següents:

· Actuacions  d’animació  i  ambientació  durant  dates  assenyalades  (Fira
Modernista, campanya de Nadal)
· Organització Fires Fora Stocks i comerç al carrer.
· Accions de difusió i publicitat per la captació de nous associats.

- La Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar farà una aportació mínima del  50%
dels  cost  d’aquestes  accions  i  assumirà  la  contractació  de  la  figura  per  la  gestió  de  la
dinamització comercial.

TERCERA.- Obligacions de les parts 
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a) Ajuntament de Canet de Mar

1. Aportar la subvenció prevista en la clàusula segona d’aquest conveni.
2. Constituir una comissió de seguiment per treballar en la dinamització i  la consolidació del
centre comercial urbà de Canet de Mar, integrada per representants de l’Ajuntament de Canet de
Mar i representants de la Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar, que tindrà com a
funcions fer la planificació conjunta de les actuacions de dinamització, el seguiment i el control
de l’assoliment dels objectius establerts i  resoldre els dubtes d’interpretació que puguin sorgir
durant la seva execució.
3. Col·laborar en la difusió i publicitat de les activitats de dinamització que es desenvolupin a
través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet, la guia activa, el web municipal, web de
turisme i si s’escau butlletí municipal. 
4. Donar suport tècnic i logístic a l’entitat per portar a terme les actuacions de dinamització que
s’aprovin dins la Comissió de Seguiment.

b) Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar

1. Assumir la contractació de la figura per la gestió de la dinamització comercial amb una
aportació econòmica de 2.000€. Per un període de 7 mesos a comptar des del dia 1 de juny fins
al 31 de desembre de 2015 i per un total de 40 hores mensuals.
2. Facilitar  els  noms  dels  membres  de  la  Junta  que  participaran  en  la  Comissió  de
Seguiment  i  participar  en les propostes i  iniciatives que es promoguin conjuntament  dins la
Comissió de Seguiment.
3. Vetllar pel compliment dels objectius de treball a assolir per la persona contractada.
4. Garantir l’edició en català i amb el logotip de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament
sota la inscripció de “amb la col·laboració de” i comptar amb la marca És Canet, és comerç de
tots  els  materials  relacionats  amb  les  activitats  que  organitza  la  entitat,  i  que  col·labora
l’Ajuntament.
5. Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula quarta d’aquest conveni.

QUARTA.- Justificació i pagament de la subvenció

L’import del present conveni es justificarà segons les condicions següents :

Determinacióobjectesubvenció: Col·laboració  en  la  contractació  de
l’estructura  per  la  gestió  de  la
dinamització i en la realització d’accions
de promoció  i  difusió segons clàusula
segona del conveni.

Partida pressupostària: 30 43000 48909
Import: 6.000€
Compatibilitatambaltressubvencions: SI

Obligació de l’entitat: - Aplicar  estrictament  la  subvenció  al  fi
públic per la qual es concedeix.

- Fer  constar  la  col·laboració o patrocini
de  l'Ajuntament  en  la  publicitat  dels
actes.

- Facilitar  la  fiscalització  de  l'Ajuntament
sobre el compliment dels fins.

- Comunicar  l’obtenció d’ajuts de tercers
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per a la mateixa finalitat.
- Justificar  documentalment  la realització

del fi públic
Termini i forma de pagament: - Bestreta  del  50%  durant  l’any  2015  i

l’altre  50%  una  vegada  justificada  la
despesa.

Termini de justificació: 31 de gener de 2016
Forma de justificació a)  Una memòria  detallada de l’activitat

duta  a  terme,  d’acord  amb els  termes
subvencionats,  sempre  fets  dins  del
període  al  que  es  circumscriu  la
subvenció. 
b)Un  exemplar  original  i  autenticat  de
totes les edicions,  les publicacions i  la
documentació  gràfica  que  hagués
generat la publicitat de l’acte. 
c)Una  relació  classificada  de  les
despeses i  les  inversions  de  l’activitat,
amb  identificació  del  creditor  i  del
document, el seu import, data d’emissió
i, en el seu cas, de la data de pagament.
d)Les  factures  corresponents  a  les
despeses  derivades  de  l’activitat,
ajustades al  pressupost  presentat  amb
motiu de la sol·licitud i datades dintre del
període  corresponent  al  seu  exercici.
Les  factures  que  justifiquin  l'import
subvencionat  hauran  de  reunir  els
requisits següents: 

- Seran originals. 
-  Aniran  a  nom  del  beneficiari  de  la

subvenció. 
- Faran referència a despeses generades

per l’activitat objecte de subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del

seu contingut que són els següents: 
* Identificació clara del beneficiari (nom i

NIF). 
* Identificació NIF del contractista. 
* Número de factura. 
* Lloc i data d’emissió de la factura. 
* Descripció del subministrament o servei.
* Tipus tributari  quota de l'IVA, i  en cas

que quedi repercutida dins el preu, que
consti "IVA inclòs". 

* Retenció en concepte d'IRPF en el cas
de serveis professionals. 

- No obstant l’establer en l’apartat anterior,
serà suficient la presentació de tiquets o
vals en els casos següents: 

* Vendes al menor. 
* Transport de persones. 
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* Serveis d’hostaleria i restauració. 
*  Subministrament  de  begudes  i

comestibles. 
* Revelat de fotografies. 

Els requisits que han de contenir els 
tiquets i els vals són. 
* Número. 
* NIF de l’emissor. 
* Tipus de gravamen o expressió "IVA 
inclòs". 
* Contraprestació total. 
e) La liquidació econòmica de l’activitat. 
f) Un certificat del  president  de l’entitat
subvencionada que acrediti la justificació
de  l’aplicació  de  la  subvenció  a  la
finalitat per a la qual fou concedida. 
g)  Una  relació  detallada  d’altres
ingressos  o  subvencions  que  hagin
finançat  l’activitat  subvencionada  amb
indicació de l'import i la procedència. 

CINQUÈ.- Vigència

La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2015. 

Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el no acompliment
d’aquests termes suposarà la denúncia del presenta conveni i, per tant, la seva anul•lació.

La validesa d’aquest conveni queda supeditada a l’aprovació de la modificació de crèdit que li doni
cobertura pressupostària.

En  tot  allò  no  previst  en  aquest  conveni  resultaran  d’aplicació  les  bases  reguladores  per  a
l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple Municipal i la Llei 38/2003.

I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen dues còpies del
present conveni al lloc i data indicats ut supra” 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Promoció Econòmica i
Règim Intern, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni per articular la col·laboració de l’Ajuntament de Canet
de  Mar  i  la  Unió  de  Botiguers  de  Canet  de  Mar  per  millorar  la  gestió  professional  de  la
dinamització comercial de l’associació.

SEGON.- Aprovar la despesa de 6.000,00 euros amb càrrec a la partida 30 43000 48909 del
vigent pressupost de l’exercici 2015.

TERCER.- Supeditar, la validesa d’aquest conveni, a l’aprovació de la modificació de crèdit que li
doni cobertura pressupostària.
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QUART.- Notificar aquest acord a la Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar, a la 
Diputació de Barcelona i a la Intervenció i la Tresoreria municipals.

9.- ACCEPTACIÓ DE LA PART CORRESPONENT A L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR DE
LA SUBVENCIÓ EMMARCADA DINTRE DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2015 DEL
PLA “XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015” ATORGADA A L’AJUNTAMENT  DE CALELLA 

Vist que l’ajuntament de Calella va sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per import
de 78.000 €, en el marc del règim regulador i la convocatòria del catàleg de serveis de l’any 2015
del Pla “Xarxa Governs Locals 2012-2015” publicada en el BOPB de 9 de desembre de 2014, per
a dur a terme el projecte “Centres locals de serveis a les empreses (CLSE) de Calella, Canet de
Mar i Pineda de Mar, 2015. Atenció i suport integral a l’empresa i emprenedoria”, actuant com a
entitat  promotora  del  projecte  agrupat  representant  a  les entitats  conveniades  ajuntament  de
Calella, ajuntament de Canet de Mar i ajuntament de Pineda de Mar. 

Atès que l’ajuntament de Canet de Mar va aprovar per Decret d’Alcaldia núm. 019/2015 de 15 de
gener de 2015, la sol·licitud de subvenció en l’àmbit de polítiques locals de promoció econòmica,
comerç,  consum  i  turisme,  i  dintre  del  programa  de  polítiques  de  teixit  productiu  local,  de
l’esmentat projecte conjunt de Calella, Pineda de Mar i Canet de Mar, per un import de 24.000 €.

Vist que l’ajuntament de Calella va rebre resolució de la Diputació de Barcelona d’atorgament de
subvenció  per  al  desenvolupament  de  l’esmentat  projecte  conjunt,  aprovada  per  la  Junta  de
Govern de la Diputació, en sessió de 26 de març de 2015, i publicada al BOPB de 7 d’abril de
2015, per un import de 58.000 €, dels quals l’import atorgat a l’Ajuntament de Canet de Mar és de
18.000,00 €. 

Atès  que  el  cost  d’aquesta  actuació  no  representa  cap  modificació  pressupostària  ja  que
correspon a les despeses i costos salarials del tècnic d’empresa i ocupació, de conformitat amb la
proposta  de  la  Tinència  de  l’Alcaldia  de  Promoció  Econòmica  i  Règim  Intern,  s’acorda  per
unanimitat:

PRIMER.- Acceptar la part corresponent de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona,
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 26 de març de 2015, i publicada al
BOPB de 7 d’abril de 2015, per un import de 18.000,00 euros.

SEGON.-  Assumir el compromís de procedir a executar el programa finançat amb la subvenció
atorgada en la forma establerta a la normativa d’aplicació.

TERCER.-  Facultar  l’alcaldessa  de  l’Ajuntament,  Sra.  Blanca  Arbell  Brugarola,  per  signar  els
documents que siguin necessaris.

QUART.- Notificar el present acord als interessats.

10.-  CONCESSIÓ  DE  PRÒRROGA  DE  LLICÈNCIA  D’OBRES  A  LA  COMUNITAT  DE
PROPIETARIS  DEL  C/ALBA,  xx,  PER  A L’ARRANJAMENT  DE  BALCONS  I  PINTAT  DE
FAÇANA A LA RIERA BUSCARONS, xx, AMB LA COL.LOCACIÓ DE BASTIDA
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Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del C/Alba, xx, en virtut de la qual
sol.licita llicència d’obres per a l’arranjament de balcons i pintat de façana a la Riera Buscarons,
xx.

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 11 de maig d’enguany i que es transcriu a
continuació:

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que es tracta d’una sol·licitud de pròrroga de la
llicència d’obres menors per a l’arranjament dels balcons i el pintat de façana color crema, de l’edifici
situat al C/ Alba, xx, expedient núm. 109 del 16 d’octubre del 2015.

Juntament amb la sol·licitud esmentada s’adjunta una memòria tècnica i un assumeix de direcció
facultativa per a la col·locació d’una bastida per a poder executar els treballs que inicialment estaven
previstos realitzar amb un braç articulat.

La bastida prevista ocupa part de la vorera i  de la calçada de la Riera Buscarons, deixant un zona de
pas per als vianants i afectant part del carril de circulació dels vehicles.

La sol·licitud de pròrroga sol·licitada s’ajusta a les previsions de la normativa urbanística vigent,
ara bé, donat que s’ha introduït un nou element, la bastida,  tot i que s’informa FAVORABLEMENT a
la sol·licitud de pròrroga, caldrà tenir en compte, a part de les condicions particulars de la llicència
inicial, les  següents condicions referents a la col·locació de la bastida:

 Donat que la col·locació de la bastida afecta a la calçada, i concretament, al carril de circulació
de vehicles, abans d’iniciar la instal·lació de la bastida, caldrà posar-se en contacte amb la
policia local i actuar sota la seva supervisió i criteri.

 Caldrà  liquidar,  prèviament  a  la  instal·lació  de  la  bastida,  les  taxes  corresponents  a
l’ocupació de la via pública.

 En qualsevol cas, caldrà respectar les següents condicions generals:
o l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les obres.
o limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència.
o l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del trànsit de persones i vehicles.
o no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització.
o cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 lux.
o cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. d’alçada en condicions de

seguretat.
o L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre durin les obres.

 Finalment, donades les especials característiques del  paviment de la Riera Buscarons,  caldrà
respectar  els  criteris  que  a continuació es  detallen  per  tal  d’evitar  que  en resulti  malmès a
conseqüència de les obres i en especial per la col·locació de la bastida:

o Paviment continu asfàltic: Riera Buscarons
o Sense restriccions de tonatge. Velocitat màxima 30 Km/h

o Paviment de llamborda de pedra de Sant Vicenç: zona de càrrega i descàrrega
o El paviment admet vehicles pesats d’un màxim de 20 T i una velocitat màxima de 5 km/h.
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o Paviment de llosa de pedra: voreres
o El paviment admet vehicles lleugers de menys de 5 T. Eventualment s’admet el pas, no

l’estacionament, de vehicles pesats fins a un màxim de 20 T i una velocitat màxima de 5
km/h.”

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 20 de maig d’enguany, el contingut del qual
és:

“Vist  l’escrit  presentat,  en data 28.04.2015 (reg.  2847) pel  senyor  Pere Arañó Planas,  en qualitat
d’administrador de la Comunitat  de propietaris de l’immoble ubicat  al  carrer  Alba,  14,  en el  qual
demana  la  pròrroga  de  la  llicència  d’obres  menors  concedida  per  a  l’arranjament  dels  balcons
d’aquest immoble i el pintat de la façana, la tècnica que subscriu emet el següent

INFORME

Segons disposa  l’article  116  de  les  Normes subsidiàries  de  planejament  de  Canet  de  Mar,  les
llicències caduquen i queden sense efecte, sense dret a indemnització, quan les obres d’edificació o
els treballs d’instal·lació no s’inicien o acaben en els terminis establerts. No obstant això, el titular de
la llicència podrà sol·licitar una sola pròrroga dels dos terminis, abans de dos o tres mesos del final
dels previstos per al començament i el final de les obres, respectivament.

Segons disposa l’article 116.2 NNSS, les pròrrogues són concedides per la meitat del termini de què
es tracti.

La llicència d’obres va ser concedida en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 29
d’octubre de 2014, va ser notificada en data 13 de novembre del mateix any i la sol·licitud de pròrroga
s’ha efectuat abans de la seva caducitat, la qual s’havia de produir en data 14.05.2015, per la qual
cosa procediria la concessió de la pròrroga sol·licitada.

A la sol·licitud de pròrroga es fa esment que l’arranjament dels balcons es portarà a terme mitjançant
la instal·lació d’una bastida i no d’un braç articulat, com s’havia previst inicialment, per la qual cosa
s’aporta una memòria tècnica  i l’assumeix de direcció facultativa per part d’un tècnic competent.

Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació en concepte d’ocupació de la via pública.

En virtut de tot això, i vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal, de data 11.05.2015, la
funcionària sotasignant informa  favorablement sobre la pròrroga de la llicència d’obres 109/2014,
concedida a la Comunitat de propietaris de l’immoble ubicat al carrer Alba, xx, amb les condicions que
consten a l’informe tècnic.

Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a que procedeixi segons superior criteri.”

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics.

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.
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CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta de Govern
local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 743/2015 de 19
de juny, de conformitat amb la  proposta de la  Tinència de l’Alcaldia  de Territori,  s’acorda per
unanimitat:

PRIMER.- Concedir PRÒRROGA DE LLICÈNCIA PEL TERMINI DE TRES MESOS a la comunitat
de propietaris del C/Alba, xx, per a l’arranjament de balcons i pintat de façana amb bastida per a la
Riera Buscarons, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret  de propietat amb les següents
condicions:

 Donat que la col·locació de la bastida afecta a la calçada, i concretament, al carril de
circulació de vehicles, abans d’iniciar la instal·lació de la bastida, caldrà posar-se
en contacte amb la policia local i actuar sota la seva supervisió i criteri.

 Caldrà liquidar, prèviament a la instal·lació de la bastida, les taxes corresponents a
l’ocupació de la via pública.

En qualsevol cas, caldrà respectar les següents condicions generals:

 l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les obres.
 limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència.
 l’ocupació  de  la  via  pública  s’haurà  d’adaptar  a  les  exigències  del  trànsit  de

persones i vehicles.
 no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització.
 cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 lux.
 cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. d’alçada en

condicions de seguretat.
 L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre durin les obres.

Finalment,  donades  les  especials  característiques  del  paviment  de  la  Riera  Buscarons,
caldrà  respectar els  criteris  que a continuació  es detallen  per tal  d’evitar  que en resulti
malmès a conseqüència de les obres i en especial per la col·locació de la bastida:

 Paviment continu asfàltic: Riera Buscarons
o Sense restriccions de tonatge. Velocitat màxima 30 Km/h

 Paviment de llamborda de pedra de Sant Vicenç: zona de càrrega i descàrrega
o El  paviment  admet  vehicles  pesats  d’un  màxim de  20  T i  una  velocitat

màxima de 5 km/h.

 Paviment de llosa de pedra: voreres
o El  paviment  admet  vehicles  lleugers  de  menys  de  5  T.  Eventualment

s’admet el pas, no l’estacionament, de vehicles pesats fins a un màxim de
20 T i una velocitat màxima de 5 km/h.”
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SEGON.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació en concepte d’ocupació de
via pública per import de quaranta tres euros amb vit cèntims d’euro (43,20 €).

11.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. JAUME PLANA PINEDA, PER A
MODIFICAR LA FAÇANA I ARRANJAR LA CUINA A L’IMMOBLE SITUAT AL C/ABELL BAIX,
xx, CANTONADA AMB EL CARRER GRAM

Vista la instància presentada pel Sr.  JPP, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres per a
modificar la façana i arranjar la cuina a l’immoble situat al carrer Abell Baix, xx, cantonada amb el
carrer Del Gram.

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 20 de maig d’enguany i que es transcriu a
continuació:

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es comprova que les
obres que es pretenen realitzar  consisteixen en substituir  una porta de la façana lateral  per una
finestra i arranjar la cuina a l’immoble  situat al C/ Abell Baix, xx cantonada amb C/ Gram.

Acompanyant la sol·licitud s’adjunta l’assumeix de direcció facultativa, una memòria descriptiva de la
proposta i el pressupost de les obres, que puja a la quantitat de 3.880,00 € (IVA exclòs).

El pressupost presentat es troba dins dels preus actuals de mercat, ara bé, pel que fa a la liquidació
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, es comprova que s’ha utilitzat com a referència
el pressupost parcial del canvi de porta per finestra (1.265,00 €), i manca per tant el corresponent a
arranjar la cuina (2.615,00 €).

Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa
FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  amb les següents condicions:

 Els materials i  els acabats de la façana hauran de ser estucats o arrebossats de morter amb
colors terrossos clars o pintats posteriorment. No es permet cap altre tipus de material

 No  es  modificaran  les  distribucions  interiors  de  l’habitatge  ni  es  reduiran  les  condicions
d’habitabilitat existents.

 Fer la liquidació complementària corresponent al pressupost per a arranjar la cuina.”

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 21 de maig d’enguany, el contingut del qual
és:

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal  ha emès, en data 20.05.2015,  informe favorable sobre la
concessió de llicència municipal d’obres menors per a la modificació de la façana i l’arranjament de la
cuina de l’immoble situat al carrer Abell Baix, xx sol·licitada pel senyor Jaume Plana Pineda, s’emet el
següent

INFORME

Primer.- El  procediment  per  a  l’atorgament  de  la  llicència  d’obres  s’ha  iniciat  a  sol·licitud  de
l’interessat. 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.
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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. 

Tanmateix, i segons consta a l’informe tècnic de data 20.05.2015, s’aprecia que la liquidació de l’ICIO
s’ha practicat parcialment, sobre el pressupost corresponent al canvi de porta per finestra, i no sobre
l’obra completa.

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 els condicionants esmentats a l’informe tècnic de data 20.05.2015 i
amb el benentès que la liquidació definitiva de l’impost contemplarà la totalitat del pressupost
de l’obra.”

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics.

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol.licita, són
conformes a la normativa urbanística vigent.

VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, l’article
118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar.

CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta de Govern
local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 743/2015 de 19
de juny, de conformitat amb la  proposta de la  Tinència de l’Alcaldia  de Territori,  s’acorda per
unanimitat:

PRIMER.-  Concedir  llicència  d’obres  menors  al  Sr.  JPP,  per  a  la  modificació  de  la  façana  i
arranjament de cuina a l’immoble situat al carrer Abell Baix, xx, cantonada amb el C/Gram, sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat amb les següents condicions:

 Els materials i els acabats de la façana hauran de ser estucats o arrebossats de morter
amb colors terrossos clars o pintats posteriorment. No es permet cap altre tipus de material

 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les condicions
d’habitabilitat existents.

 Fer la liquidació complementària corresponent al pressupost per a arranjar la cuina.
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SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import
de cinquanta euros amb seixanta cèntims d’euro (50,60 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de
cent seixanta vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21 €).

TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la  garantia en concepte de valors
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00 €) i la fiança pels residus de la construcció
per valor de cent cinquanta euros (150,00 €).

QUART.- Donat  que consta  acreditat  a  l’expedient  que  l’interessat  ha  sitnat  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 que disposen les
ordenances fiscals vigents.

12.-CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. ACR PER A LA REFORMA
INTERIOR  I  ESTINTOLAMENT  DE  PARET  DE  CÀRREGA DE  L’HABITATGE  SITUAT  AL
CARRER MAS MUNÍ, xx

Vista la instància presentada per la Sra. ACR, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres per a la
reforma interior i estintolament de paret de càrrega de l’habitatge situat al carrer Mas Muní, xx.

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 12 de juny d’enguany i que es transcriu a
continuació:

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es comprova que les
obres que es pretenen realitzar consisteixen en la  reforma interior i estintolament de paret de càrrega
a l’habitatge situat al carrer Mas Muní, xx.

El  pressupost  d’execució  material,  d’acord  amb  la  documentació  aportada  juntament  amb  la
sol·licitud, puja a la quantitat de 2.746,63 € (IVA exclòs).

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 15 de juny d’enguany, el contingut del qual
és:

“Atès  que  l’arquitecta  tècnica  municipal  ha  emès,  en  data  12.06.15,  informe  favorable sobre la
concessió de llicència municipal  d’obres menors per a la reforma interior i  estintolament de paret
càrrega de l’habitatge situat al carrer Mas Muní, xx, sol·licitada per la senyora ACR, 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.
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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 complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics.

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol.licita, són
conformes a la normativa urbanística vigent.

VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, l’article
118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar.

CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta de Govern
local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 743/2015 de 19
de juny, de conformitat amb la  proposta de la  Tinència de l’Alcaldia  de Territori,  s’acorda per
unanimitat:

PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. ACR, per a la reforma interior i estintolament
de paret de càrrega a l’habitatge situat al C/Mas Muní, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret
de propietat. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import
de cent nou euros amb vuitanta set cèntims d’euro (109,87€) i per taxes urbanístiques la quantitat
de cent seixanta vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21 €).

TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la  garantia en concepte de valors
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00 €) i la fiança pels residus de la construcció
per valor de cent cinquanta euros (150,00 €).

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
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en cas contrari  la liquidació  d’ofici  per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les
ordenances fiscals vigents.

13.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L., PER
A LA INSTAL.LACIÓ D’UN NOU SUBMINSTRAMENT A LA PLAÇA COLOMER, S/N

Vista la instància presentada per Endesa DistribuciónElectrica, S.L.U en data 15  de juliol de 2015
(núm. de registre 2015/4974) mitjançant la qual sol.licita llicència d’obres per a l’obertura, reposició
de rasa i estesa de línia subterrània de Baixa Tensió a 400V a instal.lar al carrer Gram i Plaça
Colomer per nou subministrament a la Plaça Colomer s/n 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 16 de juliol de 2015, i amb les condicions que consten a l’expedient i
que es transcriuen a continuació:

ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT
CANALITZACIÓ: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
LOCALITZACIÓ: Plaça Colomer, s/n

I N F O R M E:   

En resposta a la seva sol·licitud:   

Vist  el plànol presentat  i  la resta de documentació
presentada, la Tècnica 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 La  desconnexió  de l’escomesa  existent  haurà  de  comportar  la  retirada de  tot  el  cablejat  i  resta
d’elements (pals de fusta, etc.) que es trobin a la via pública i que siguin exclusius de l’escomesa a
retirar.

7 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.  S’haurà de col·locar la senyalització provisional
d’obres que la Policia Local cregui pertinent.
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8 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.

9 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  reconstrucció  del  paviment,  rases
obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa en horari nocturn.

10 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.

11 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.

12 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.  S’haurà de retirar  qualsevol  sac  o
contenidor de runa de la via pública durant el cap de setmana.

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

14 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.

15 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.

16 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana.
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança de 60 € per a

les obres executades per Endesa Distribución Eléctrica S.L.  al nostre municipi.
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 59,68 €.
19 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre d'acord

amb la Policia Local.
20 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.
21 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.
22 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.

S’estima una ocupació de via pública d’uns 8 metres lineals i una durada de l’obra de 7 dies.

RESULTANT que s’han complerts  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.
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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. 743/2015 de 19 de  juny,
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.-  Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. per a la
instal.lació  d’un  nou  subministrament  a  la  Plaça  Colomer  s/n de  Canet  de  Mar,  amb  els
condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyera municipal de data 16 de juliol de 2015 i que
s’expressen al document de la llicència.

SEGON.-  Perquè la llicència sigui efectiva, caldrà dipositar prèviament una fiança de  60€ i  fer
efectiu l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per un import de  59,68-€, tal i
com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal  i  transcrit  en el cos de la present
resolució, així com l’import de 168,21€ en concepte de taxes urbanístiques i 30,24€ en concepte
d’ocupació de via pública.

14.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L., PER
A LA INSTAL.LACIÓ D’UN NOU SUBMINSTRAMENT A L’AVINGUDA GENERAL MORAGUES
NÚM. xx

Vista la instància presentada per Endesa DistribuciónElectrica, S.L.U en data 15  de juliol de 2015
(núm. de registre 2015/4975) mitjançant la qual sol.licita llicència d’obres per a l’obertura, reposició
de rasa i estesa de línia subterrània de Baixa Tensió a 400V per a nou subministrament al carrer
General Moragues 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 16 de juliol de 2015, i amb les condicions que consten a l’expedient i
que es transcriuen a continuació:

ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT
CANALITZACIÓ: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
LOCALITZACIÓ: Av. General Moragas, xx

I N F O R M E:   

En resposta a la seva sol·licitud:   

Vist el  plànol  presentat  i  la  resta  de  documentació
presentada, la Tècnica que subscriu l'informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada
a:
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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 La desconnexió de l’escomesa existent  haurà de comportar la retirada de tot  el  cablejat  i  resta
d’elements (pals de fusta, etc.) que es trobin a la via pública i que siguin exclusius de l’escomesa a
retirar.

7 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. S’haurà de col·locar la senyalització provisional
d’obres que la Policia Local cregui pertinent.

8 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.

9 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 reconstrucció del  paviment,  rases
obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa en horari nocturn.

10 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.

11 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.

12 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. S’haurà de retirar qualsevol sac o
contenidor de runa de la via pública durant el cap de setmana.

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

14 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.

15 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.

16 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana.
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança de 60 € per a

les obres executades per Endesa Distribución Eléctrica S.L.  al nostre municipi.
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 5,76 €.
19 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre d'acord

amb la Policia Local.
20 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.
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21 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.

22 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.

S’estima una ocupació de via pública d’uns 4 metres lineals i una durada de l’obra de 5 dies.

RESULTANT que s’han complerts  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. 743/2015 de 19 de  juny,
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.-  Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. per a la
instal.lació d’un nou subministrament a l’Av. General Moragues núm. 2 de Canet de Mar, amb els
condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyera municipal de data 16 de juliol de 2015 i que
s’expressen al document de la llicència.

SEGON.-  Perquè la llicència sigui efectiva, caldrà dipositar prèviament una fiança de  60€ i  fer
efectiu l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per un import de 5,76€, tal i com
es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i transcrit en el cos de la present resolució,
així com l’import de 168,21€ en concepte de taxes urbanístiques i 21,6€ en concepte d’ocupació
de via pública.

15.- 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 14.00 hores de tot el que jo
com a secretària certifico.

La secretària L’alcaldessa
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Núria Mompel i Tusell Blanca Arbell i Brugarola 
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