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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 7 D’OCTUBREDE 2015 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 9.15 hores 
Recés : 11.30h fins a les 12.00h 
Hora que acaba: 14.30 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 Tusell, secretària municipal. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 
 

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

Local de data 30.09.15  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Relació d’ajuts puntuals socials 
5) Aprovació de l’Addenda econòmica al conveni entre el Consorci Universitari 

Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona i l’Ajuntament de 
Canet de Mar, curs acadèmic 2014/2015 

6) Atorgament llicència d’obres a gas natural Distribution SDG, S.A. per a la 
instal·lació d’una connexió de tallo a la xarxa de Gas natural al carrer Abell 
Baix, xx  obra pel carrer Gram 

7) Incoació expedient contractació subministrament, en la modalitat de règim 
de lloguer, de la instal·lació, desmuntatge i manteniment de l’ enllumenat 
ornamental nadalenc a Canet de Mar 
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8) Relació de decrets des del dia 1 al 26 de juny de 2015 ( Del núm. 691 al 
núm. 764) 

9) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30.09.15 
 
Vista i trobada conforma l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 30d’octubre 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, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.-1 Sentència núm. 229/2015, de 30 de setembre, del Jutjat del Contenciós 

administratiu núm. 5 de Barcelona, en el RCA 472/2013-B, interposat 
per la Sra. MDP contra l’ajuntament per la qual s’estima parcialment la 
responsabilitat patrimonial reclamada en el sentit d’imposar una 
concurrència de culpes d’un 70/30. 

 
Es dóna compte de la resolució i s’acorda acatar el contingut de la sentència 
per tractar-se d’una resolució inapel·lable, traslladant-se la mateixa a la 
companyia asseguradora de la Corporació perquè assumeixi la indemnització. 
 
 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  7 d’octubre de 2015, de l’Ajuntament  
per import de 15.710,77.- €, corresponent a la relació F/2015/40 de la 
mateixa data, i 
la relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet corresponent a la relació 
F/2015/10 per import de 4.394,63 € de data 7 d’octubre de 2015. 
 
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 9 d’abril, 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: 
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A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 7 d’octubre de 2015, per 
import de  15.710,77 €, corresponent a la relació  F/2015/40 de la mateixa 
data.     
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 7 d’octubre de 2015 per 
import de 4.394,63 € corresponent a la relació F/2015/10 de la mateixa 
data  de l’Organisme Autònom Ràdio Canet . 
 
TERCER.- 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/14/2015 de data 1 d’octubre de 
2015, per import de 1.880,49 €, corresponent a ajuts socials puntuals de 
l’Ajuntament. 
 
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 
Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/14/2015, atorgant 
les quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en 
concepte d’ajuts socials puntuals: 
 

NÚM
. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
301 A.Z. llibres escolar /material escolar 174,00 
303 A.C.V. llibres escolar /material escolar 221,30 
304 M.M.M. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 500,00 

305 A.B. 
desplaçaments/ transports (escolars, 
disminuïts) 8,95 

306 MC.T.M. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 650,00 
307 F.M.U. despeses habitatge - subministraments 326,24 
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Import total relació BSGG/14/2015 

1.880,4
9 

 
 
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 L ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI ENTRE EL 
CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, CURS 
ACADÈMIC 2014/2015 
 
Atès que en data9 d’octubre de 2002 la Comissió de govern Local de 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprova la signatura d’un conveni entre 
l'Ajuntament de Canet de Mar i el Consorci del Centre Associat de la UNED de 
Terrassa, avui Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província 
de Barcelona, en el que s'establien les bases de funcionament de l'Aula de la 
UNED de Canet de Mar,  la seva programació i els seus costos. 
 
Vist que anualment es revisa la programació de cursos en funció de les 
necessitats detectades i  l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Canet de 
Mar pel desenvolupament de les activitats acadèmiques mitjançant una 
addenda al conveni de col·laboració entre la UNED i l’Ajuntament de Canet.  
 
Atès que la Secretaria del Centre associat a la Uned de la Província de 
Barcelona ha tramès el text de l’addenda corresponent al curs 2014-2015 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació 

Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en relació a l’addenda al conveni amb la UNED per al curs 2014-2015, 
emet el següent: 

 
INFORME 

 
En data9 d’octubre de 2002 la Comissió de govern Local de l’Ajuntament 
de Canet de Mar va aprova la signatura d’un conveni entre l'Ajuntament 
de Canet de Mar i el Consorci del Centre Associat de la UNED de 
Terrassa, avui Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la 
província de Barcelona, en el que s'establien les bases de funcionament 
de l'Aula de la UNED de Canet de Mar,  la seva programació i els seus 
costos. 

 
Anualment s’ha revisat la programació de cursos en funció de les 
necessitats detectades i  l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Canet 
de Mar pel desenvolupament de les activitats acadèmiques mitjançant 
una addenda al conveni de col·laboració entre la UNED i l’Ajuntament de 
Canet.  
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Al llarg dels darrers cursos s’ha anat constatant  a la contínua davallada 
en la matrícula del Curs d'accés a la universitat per a majors de 25 anys 
i dels C Curs d'accés a la universitat per a majors de 45 anys, s'ha 
considerat oportú deixar d'oferir-lo.  

 
Pel que fa a la proposta de formació per a majors de 55 anys que es va 
encetar fa uns anys en centre de la UNED de Canet de Mar, en el marc 
de les activitats de la Universitat de la Gent Gran (UGG) el seu 
arrelament i la seva gran acceptació porta a fer un pas més i adequar el 
seu format al de la iniciativa endegada per la UNED, la UNED Sènior, per 
tal d'homologar l’oferta a la de tots els altres centres de la UNED. 

 
Per al curs 2014-2015 el programa de la UNED Sénior s’estructura en 
dos quadrimestres i en sis assignatures de 30 hores cada una (tres 
d'elles amb caràcter anual), concretament: Anglès pràctic (anual), 
Francès pràctic (anual), Patrimoni musical de Canet, Català escrit 
(anual), Habilitats per sentir-se millor i 300 anys de catalanisme: de la 
Guerra de Successió a la consulta de 2014. 

 
Per al desenvolupament del curs 2014-2015, l'estimació de costos de 
l'activitat programada, és de 1.548,21€mensuals que representa un cost 
total de 13.933,92€ per al curs complet. 

 
Al pressupost municipal per a l’exercici 2015, partida 51 32600 48900 hi 
ha consignació suficient per fer front a la part de despesa . 

 
Atès el text del conveni, el qual es transcriu a continuació: 
 
ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI ENTRE EL CONSORCI 
UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, CURS ACADÈMIC 
2014/2015 
 
A Barcelona, _ d’octubre de 2015  
 
INTERVENEN 
 
D'una part, Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la UNED, com a President del 
Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona, 
assistit per la Secretària Acadèmica del Consorci, Rosa Bonet Trull.  
 
I d'una altra part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l'Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
EXPOSEN 
 
La present addenda es considera una actualització del conveni entre 
l'Ajuntament de Canet de Mar i el Consorci del Centre Associat de la UNED de 
Terrassa, avui Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província 
de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern Local de l'Ajuntament de 
Canet amb data 9 d'octubre de 2002, en el que s'establien les bases de 



Ref: S/Sd 

6 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

funcionament de l'Aula de la UNED de Canet de Mar, la seva programació i els 
seus costos.  
 
La necessitat d'aquesta addenda ve determinada per la modificació de la 
programació acadèmica prevista per aquest nou curs 2014-2015. Degut a la 
contínua davallada constatada en aquests darrers cursos en la matrícula del 
Curs d'Accés Directe, s'ha considerat oportú deixar d'oferir-lo. En quant a la 
proposta de formació per a majors de 55 anys que vàrem encetar fa uns anys 
en centre de la UNED de Canet de Mar, en el marc de les activitats de la 
Universitat de la Gent Gran (UGG) promogut pel Consorci, el seu arrelament i 
la seva gran acceptació ens porta a fer un pas més i adequar el seu format al 
de la iniciativa endegada per la UNED, la UNED Sènior, per tal d'homologar la 
nostra oferta a la de tots els altres centres de la UNED.  
 
La formalització d'aquesta proposta s'articula a través d'aquesta addenda.  
 
ACORDS 
 
Primer.- És objecte del present conveni la determinació dels ensenyaments 
que s’impartiran en l'Aula de la UNED a Canet de Mar en el curs 2014-2015.  
 
Segon.- Aquesta Aula podrà organitzar, en col·laboració amb el Consorci 
Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona, activitats 
culturals i formatives que responguin a les directrius generals de la UNED i a 
les línies prioritàries marcades tant per la Junta Rectora del Consorci 
Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona com pel 
propi Ajuntament de Canet de Mar. 
 
En el moment de signatura d'aquesta Addenda, l'aula de la UNED de Canet de 
Mar te en funcionament un programa formatiu per a la gent gran en el marc de 
les activitats de la UNED Sènior.  
Aquest programa s'estructura en dos quadrimestres i en sis assignatures de 30 
hores cada una (tres d'elles amb caràcter anual).  
 
Tercer.- L'Aula comptarà amb el nombre de professors tutors adequat a la 
seva oferta segons els criteris establerts per aquest fi per la Junta Rectora del 
Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona .  
 
Quart.- La Direcció del Consorci Universitari Centre Associat de la UNED 
província de Barcelona designarà, d’acord amb l’Ajuntament de Canet de Mar, a 
un coordinador per tal de facilitar les gestions acadèmiques que s’hagin de 
realitzar per al millor funcionament dels programes.  
 
Cinquè.- L’Ajuntament de Canet de Mar sufragarà les despeses de 
funcionament de l'Aula i del personal administratiu i d'atenció a l'estudiant, 
garantirà la seguretat i el manteniment del patrimoni del Centre i, d’acord amb 
la Direcció del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província 
de Barcelona, el compliment dels serveis propis d’una Aula Universitària.  
 
Sisè.- El Consorci Universitari Centre Associat de la UNED a la província de 
Barcelona donarà el suport centralitzat necessari per el bon funcionament de 
l'Aula de Canet de Mar, tant des de l’àrea acadèmica, com de la tècnica i de 
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l’administrativa, comprometent, en els seus pressupostos, la consignació anual 
necessària mentre sigui vigent el present conveni.  
 
Setè.- Pel desenvolupament del curs 2014-2015, l'estimació de costos de 
l'activitat programada que contempla: despeses de tutories (sis assignatures de 
30 hores, 180h a 46,25€/h (8.325€), coordinació (3.286,60€) i despeses 
centralitzades (2.322,32€), és de 1.548,21€ mensuals, que representa un cost 
total de 13.933,92€ pel curs complet, sempre i quan no s'alteri la programació 
proposada en els articles 2 d'aquest Conveni.  
 
Vuitè.- L’Ajuntament de Canet de Mar inclourà en els seus successius 
pressupostos anuals, una partida amb una dotació pressupostària que en el cas 
de no produir-se canvis en la programació acadèmica, i si cap de les dues parts 
proposa algun canvi, s’entendrà que és la mateixa que s’especifica al punt setè, 
amb el corresponent increment de l’IPC de cada any.  
 
Novè.- El Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de 
Barcelona inclourà en el seu pressupost la partida necessària per assumir les 
despeses de l'Aula de la UNED de Canet de Mar així com la quantitat que el seu 
Consistori ha d’aportar al mateix.  
 
Desè.- L’aportació econòmica que l’Ajuntament de Canet de Mar ha de fer al 
pressupost del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província 
de Barcelona es farà efectiva en nou mensualitats, de gener a desembre 
restant exclosos els mesos de juliol, agost i setembre. L’incompliment 
d’aquesta clàusula serà motiu de resolució del conveni.  
 
Onzè.- La justificació del conveni es regirà per allò que es disposa a l’article 19 
de l’ordenança municipal de subvencions, i serà necessari aportar la 
documentació següent referida al curs motiu de l’addenda un cop aquest hagi 
finalitzat: 

A) una memòria detallada de l’activitat realitzada, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor 
grau de realització, d'acord amb els termes del conveni com ara nombre 
d’assignatures impartides, contingut d’aquestes, el nombre d’alumnes 
participants, grau d’assoliment dels objectius de cada assignatura i altres 
activitats associades així com documents justificatius de la despesa 
corresponent a la docència de les diferents assignatures recollides al 
conveni i sempre realitzades dins del període al que es circumscriu aquest. 

 

B) un exemplar original i autenticat de totes les edicions, publicacions i 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat. 

 

C) una còpia de la documentació suport de les despeses de tutories i 
coordinació mensuals satisfetes, ajustades al pressupost presentat amb 
motiu del conveni i datades dintre del període corresponent al seu exercici. 

 
Dotzè.- La vigència d’aquest conveni es perllongarà anualment, llevat la 
denúncia d'alguna de les parts, i entrarà en vigor un cop signat per ambdues 
parts i aprovat per part dels òrgans competents.  
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Tretzè.- La denúncia d’aquest conveni podrà ser realitzada per qualsevol de les 
parts, i haurà de ser notificada formalment amb un any d’antelació. En 
conseqüència, efectuada la denúncia, ambdues parts seguiran obligades a 
complir tots els compromisos fins el compliment del termini.  
 
Catorzè.- L’Ajuntament de Canet de Mar estarà representat en la Junta 
Rectora del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de 
Barcelona, com a membre de caràcter consultiu i deliberant, pel seu Alcalde, o 
aquella persona en qui delegui.  
 
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.-Aprovar l’addenda econòmica al conveni entre el consorci universitari 
centre associat a la UNED de la província de Barcelona i l’Ajuntament de Canet 
de Mar, curs acadèmic 2014/2015 
 
SEGON.- Aprovar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, amb 
càrrec a la partida 51 32600 48900 del pressupost vigent per aquest 2015, de 
13.933,92 euros, RC núm 9116 
 
TERCER.- Facultar el senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CONNEXIÓ DE TALLO A LA 
XARXA DE GAS NATURAL AL CARRER ABELL BAIX, xx- OBRA PEL 
CARRER GRAM. 
 
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 10 
de setembre de 2015 (núm. de registre 5865/2015) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la obertura d’una cata de 1x1 per connexió de tallo a la xarxa de 
gas natural al carrer Abell, baix, xx – obra per carrer Gram. 
 
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 municipal de data 14 de setembre de 2015, i 
amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a 
continuació: 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA CONNEXIÓ DE TALLO 
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 
LOCALITZACIÓ: c/ Abell Baix, xx – obra per c/ Gram  

 
I N F O R M E:    
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En resposta a la seva sol·licitud:    
  
 
 
 
Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 

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

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

5 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ref.: Z.M.012015782995 
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Reg. Entr. 2015/5865 
Data 10-09-2015 
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13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i 
als Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al 
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè 
donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis 
Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de 
les obres, sense la qual no es podran començar. 

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

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

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

17 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents 
d’altres organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 

18 Atès que l’obra es troba en un espai d’expectativa arqueològica, caldrà que 
es realitzi en tot moment amb la presència d’un arqueòleg i amb el 
corresponent permís del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya. 

19 El començament de les obres es determinarà 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. 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
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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 llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la obertura de cata de 1x1 per connexió de tallo a la xarxa de gas 
natural al carrer Abell Baix, xx- obra per carrer Gram de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15-€), 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit amb vint-i-u cèntims 
d’euro (168,21 €). 
 
 
7.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT, EN 
LA MODALITAT DE RÈGIM DE LLOGUER, DE LA INSTAL·LACIÓ, 
DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL 
NADALENC A CANET DE MAR 
 
 
Atès que és voluntat d’aquest consistori procedir a la contractació del 
subministrament, en règim de lloguer, de l’enllumenat ornamental nadalenc per 
dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més. 
 
Atès que donat el valor estimat d’aquest contracte (superior a 60.000,00 €) el 
procediment a seguir per a la contractació és el procediment obert. 
 
Vist l’informe emès en data 5 d’octubre per la secretària i l’interventor de la 
Corporació el contingut literal del qual és el següent: 
 
 

Informe núm. 24/2015 de la Secretaria i Intervenció, sobre el 
procediment de contractació pel subministrament, en règim de lloguer, 
de les llums ornamentals de Nadal 
 

Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Daniel 
Martín i Enrique, interventor municipal, en compliment d’allò establert a l’article 
3.b) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el 
Règim jurídic dels Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, l’article 
275.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat allò 
que estableix l’apartat 7 de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), emeten el següent: 
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INFORME 

Primer.- ACTUACIONS PREPARATÒRIES 

La celebració de qualsevol contracte per part de les Administracions Públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per 
l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos en l'article 22 del TRLCSP. 

 
L'expedient haurà de referir-se a la totalitat de l'objecte del contracte, sense 
perjudici de la seva eventual divisió en lots, a l'efecte de la licitació i 
adjudicació. 

 
A l'expedient s'incorporaran el plec de clàusules administratives particulars i el 
de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte. En el cas que el 
procediment triat per adjudicar el contracte sigui el de diàleg competitiu 
regulat en la secció 5a., del Capítol I, del Títol I, del Llibre III, els plecs de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques seran substituïts pel 
document descriptiu al fet que fa referència l'article 181.1 TRLCSP. 

 
Així mateix, haurà d'incorporar-se el certificat d'existència de crèdit o 
document que legalment el substitueixi, i la fiscalització prèvia limitada de la 
intervenció. 

 
En l'expedient es justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels 
criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte. 

 
Si el finançament del contracte ha de realitzar-se amb aportacions de diferent 
procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa Administració 
pública, es tramitarà un sol expedient per l'òrgan de contractació al que 
correspongui l'adjudicació del contracte, havent d'acreditar-se en aquell la 
plena disponibilitat de totes les aportacions i determinar-se l'ordre del seu 
abonament, amb inclusió d'una garantia per a la seva efectivitat. 

 
Completat l'expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per 
l'òrgan de contractació aprovant el mateix i disposant l'obertura del 
procediment d'adjudicació. Aquesta resolució implicarà també l'aprovació de la 
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despesa, excepte el supòsit excepcional previst en la lletra a) de l'apartat 3 de 
l'article 150 TRLCSP, o que les normes de desconcentració o l'acte de 
delegació haguessin establert el contrari, en aquest cas haurà de recaptar-se 
l'aprovació de l'òrgan competent. 

 
Els expedients de contractació podran ultimar-se fins i tot amb l'adjudicació i 
formalització del corresponent contracte, tot i que la seva execució, ja es 
realitzi en una o en diverses anualitats, hagi d'iniciar-se en l'exercici següent. 
A aquests efectes podran comprometre's crèdits amb les limitacions que es 
determinin en les normes pressupostàries de les diferents Administracions 
públiques subjectes a aquesta Llei. 

Segon.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

El present contracte que té per objecte la instal·lació, desmuntatge i 
manteniment de l'enllumenat ornamental nadalenc a la població, en règim de 
lloguer. 

Segons l’article 9 TRLCSP, són contractes de subministrament els que tenen 
per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb o sense 
opció de compra, de productes o béns mobles. 

No tindran la consideració de contracte de subministrament els contractes 
relatius a propietats incorporals o valors negociables. 

En tot cas, es consideren contractes de subministraments: 

a)    Aquells en els quals l’empresari s’obligui a lliurar una pluralitat de béns de 
forma successiva i per preu unitari sense que la quantia total es defineixi 
amb exactitud al temps de celebrar el contracte, per estar subordinats els 
lliuraments a les necessitats de l’adquirent. No obstant això, l’adjudicació 
d’aquests contractes s’efectuarà d’acord amb les normes previstes en el 
Capítol II del Títol II del Llibre III per als acords marc celebrats amb un únic 
empresari. 

b)    Els que tinguin per objecte l’adquisició i l’arrendament d’equips i sistemes 
de telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus 
dispositius i programes, i la cessió del dret d’ús d’aquests últims, llevat dels 
contractes d’adquisició de programes d’ordinador desenvolupats a mida, 
que es consideraran contractes de serveis. 
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c)    Els de fabricació, pels quals la cosa o coses que hagin de ser lliurades per 
l’empresari i hagin de ser elaborades conformement a característiques 
peculiars fixades prèviament per l’entitat contractant, tot i que aquesta 
s’obligui a aportar, total o parcialment, els materials precisos. 

Per tant, cal dir que el present contracte té naturalesa administrativa d’acord 
amb l’article 19 TRLCSP i ha de qualificar-se com contracte de 
subministraments, d’acord amb la delimitació d’aquest tipus de contractes que 
efectua l’article 9 TRLCSP. 

Tercer.- LEGISLACIÓ APLICABLE 

La legislació aplicable és la següent: 

-          Els articles 9, 19, 75, 77, 151, 154, 156, 169, 170, 173, 176 a 178, 
290 a 300 i Disposició Addicional Segona del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

-          El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 

-          El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no contradigui el TRLCSP. 

-          La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Quart.-  PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

Donades les seves característiques i el valor del subministrament, es considera 
que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és el procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació. 

  

En el procediment obert tot empresari interessat podrà presentar una 
proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els 
licitadors. L’adjudicació recaurà sobre el licitador que en el seu conjunt presenti 
una oferta més avantatjosa per a l’Administració d’acord amb els criteris 
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establerts en el plec de clàusules administratives particulars, sense atenir-se 
exclusivament al preu i sens perjudici de la possibilitat de declarar-lo desert. 

Cinquè.-PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
TÈCNIQUES 

Els plecs de clàusules administratives particulars hauran d'aprovar-se 
prèviament a l'autorització de la despesa o conjuntament amb ella, i sempre 
abans de la licitació del contracte, o de no existir aquesta, abans de la seva 
adjudicació. 

 
En els plecs de clàusules administratives particulars han d’incloure els pactes i 
condicions definidors dels drets i obligacions de les parts del contracte i les 
altres esments requerits per aquesta Llei i les seves normes de 
desenvolupament. 

 
L'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars correspondrà a 
l'òrgan de contractació. 

L'òrgan de contractació aprovarà igualment amb anterioritat a l'autorització de 
la despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de la licitació del 
contracte, o de no existir aquesta, abans de la seva adjudicació, els plecs i 
documents que continguin les prescripcions tècniques particulars que hagin de 
regir la realització de la prestació i defineixin les seves qualitats, de conformitat 
amb els requisits que per a cada contracte estableix la present Llei. 

Les prescripcions tècniques es definiran, en la mesura del possible, tenint en 
compte criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, tal com són 
definits aquests termes en la Llei 51/2003, de 2 de desembre d'Igualtat 
d'Oportunitats, no Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb 
Discapacitat, i, sempre que l'objecte del contracte afecti o pugui afectar al medi 
ambient, aplicant criteris de sostenibilitat i protecció ambiental, d'acord amb les 
definicions i principis regulats en els articles 3 i 4 , respectivament, de la Llei 
16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació. 

 
De no ser possible definir les prescripcions tècniques tenint en compte criteris 
d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, haurà de motivar-se 
suficientment aquesta circumstància. 
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Les prescripcions tècniques hauran de permetre l'accés en condicions d'igualtat 
dels licitadors, sense que puguin tenir per efecte la creació d'obstacles 
injustificats a l'obertura dels contractes públics a la competència. 

 
Sense perjudici de les instruccions i reglaments tècnics nacionals que siguin 
obligatoris, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari, les 
prescripcions tècniques podran definir-se en la forma establerta a l’art. 117 
TRLCSP. 

Tret que ho justifiqui l'objecte del contracte, a criteri dels signants no seria el 
cas, les especificacions tècniques no podran esmentar una fabricació o una 
procedència determinada o un procediment concret, ni fer referència a una 
marca, a una patent o a un tipus, a un origen o a una producció determinats 
amb la finalitat d'afavorir o descartar certes empreses o certs productes. Tal 
esment o referència s'autoritzarà, amb caràcter excepcional, en el cas en què 
no sigui possible fer una descripció el bastant precisa i intel·ligible de l'objecte 
del contracte i haurà d'anar acompanyada de l'esment «o equivalent». 

Sisè.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Donat que el pressupost base de licitació d’aquest contracte puja un import de 
34.421,49 €, IVA exclòs, de conformitat amb la disposició addicional segona 
TRLCSP, l’òrgan competent per efectuar aquesta contractació serà l’alcaldessa 
de la corporació, ja que el seu import no supera el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantitat de 6.000.000 euros, ni es 
tracta tampoc d’una contractació plurianyal que superi els anteriors imports. 

Setè.-DURADA DEL CONTRACTE 

Sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la 
durada dels contractes del sector públic haurà d'establir-se tenint en compte la 
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la 
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les 
mateixes. 

El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves 
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d'aquestes 
i que la concurrència per a la seva adjudicació hagi estat realitzada tenint en 
compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. 
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La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a 
l'empresari, tret que el contracte expressament prevegi el contrari, sense que 
pugui produir-se pel consentiment tàcit de les parts. 

Vuitè.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

Sense perjudici dels supòsits previstos en el TRLCSP de successió en la persona 
del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i pròrroga del termini 
d'execució, els contractes del sector públic únicament podran modificar-se quan 
així s'hagi previst en els plecs o en l'anunci de licitació o en els casos i amb els 
límits establerts en l'article 107 TRLCSP. 

En qualssevol altres supòsits, si fos necessari que la prestació s'executés en 
forma diferent a la pactada, inicialment haurà de procedir-se a la resolució del 
contracte en vigor i a la celebració d'un altre sota les condicions pertinents. 
Aquest nou contracte haurà d'adjudicar-se d'acord amb el previst en el Llibre 
III del TRLCSP. 

La modificació del contracte no podrà realitzar-se amb la finalitat d'addicionar 
prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar l'objecte 
del contracte a fi que pugui complir finalitats noves no contemplades en la 
documentació preparatòria del mateix, o incorporar una prestació susceptible 
d'utilització o aprofitament independent. En aquests supòsits, haurà de 
procedir-se a una nova contractació de la prestació corresponent, en la qual 
podrà aplicar-se el règim establert per a l'adjudicació de contractes 
complementaris si concorren les circumstàncies previstes en els articles 171.b) 
i 174.b) TRLCSP. 

El contracte podrà modificar-se sempre que en els plecs o en l'anunci de 
licitació s'hagi advertit expressament d'aquesta possibilitat i s'hagin detallat de 
forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què podrà fer-se ús de la 
mateixa, així com l'abast i límits de les modificacions que poden acordar-se 
amb expressa indicació del percentatge del preu del contracte al que com a 
màxim puguin afectar, i el procediment que hagi de seguir-se per a això. 

A aquests efectes, els supòsits en què podrà modificar-se el contracte hauran 
de definir-se amb total concreció per referència a circumstàncies la 
concurrència de les quals pugui verificar-se de forma objectiva i les condicions 
de l'eventual modificació hauran de precisar-se amb un detall suficient per 
permetre als licitadors la seva valoració a l'efecte de formular la seva oferta i 
ser preses en compte pel que fa a l'exigència de condicions d'aptitud als 
licitadors i valoració de les ofertes. 
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Pel que fa a les modificacions no previstes en els plecs o en l'anunci de licitació 
solament podran efectuar-se quan es justifiqui suficientment la concurrència 
d'alguna de les circumstàncies previstes a l’art. 107 TRLCSP i d’acord amb el 
procediment establert en l’art. 108 TRLCSP. 

Novè.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Els tècnics que subscriuen consideren que, fent ús de la possibilitat que atorga 
l’art. 52 TRLCSP, cal preveure en el present contracte la figura del responsable 
del contracte, a l’objecte de supervisar la seva execució i adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta 
realització de la prestació pactada, dins de l'àmbit de facultats que aquells li 
atribueixin. El responsable del contracte podrà ser una persona física o jurídica. 

Desè.- PROCEDIMENT A SEGUIR 

El procediment a seguir seria el següent: 

A.    L'expedient s'iniciarà per l'òrgan de contractació motivant la necessitat 
del contracte, determinant la naturalesa i extensió de les necessitats a 
cobrir, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut, deixant 
constància de tot això en l'expedient, segons disposa l'article 22 en 
relació amb l'article 109.1 TRLCSP. 

Així mateix, es motivarà l'elecció del procediment i dels criteris que es 
tindran en consideració per adjudicar el contracte conforme a l'article 
109.4 TRLCSP. 

B.    Iniciat l'expedient de contractació s'ordenarà la redacció dels Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques. Per la 
Intervenció es realitzarà la retenció de crèdit corresponent, així com 
l'Informe de Fiscalització Prèvia. 

C.    Una vegada incorporats aquests documents, es dictarà resolució 
motivada per l'òrgan de contractació aprovant l'expedient de 
contractació, i disposant l'obertura del procediment d'adjudicació. 
Aquesta resolució autoritzarà la despesa. 

D.    El procediment d'adjudicació s'iniciarà amb la convocatòria de la 
licitació, que s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de conformitat amb el que disposa l’article 142.1 TRLCSP. 

L'anunci de licitació es publicarà, així mateix en el perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació. 
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E.    Les proposicions dels interessats, que haurien d'ajustar-se al previst en 
el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars, 
impliquen l'acceptació incondicionada del contingut d'aquestes 
condicions, i es presentaran pels interessats en el termini de 15 dies 
naturals a comptar de l’endemà de publicació de l’anunci al DOGC. 

Les proposicions seran secretes i cada licitador no en podrà presentar 
més d'una. La presentació de les proposicions es certificarà per la 
Secretaria. 

F.     L'òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de contractació, 
composta per un president, els vocals i un secretari, les funcions del 
qual seran les enumerades en l'article 22.1 del Reial decret 817/2009. 

La composició de la Mesa s'ajustarà al disposat a la disposició addicional 
segona paràgraf 10è del TRLCSP, que estableix que les meses de 
contractació estaran compostes per un president, un secretari i, 
almenys, tres vocals, tots ells designats per l'òrgan de contractació. 
Entre els vocals deurà figurar obligatòriament el secretari o, en el seu 
cas, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament 
jurídic, i l’interventor. 

G.    La composició de la Mesa de contractació es publicarà en el perfil de 
contractant amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió 
que hagi de celebrar-se per a la qualificació de la documentació referida 
en l'article 146.1 TRLCSP. 

H.    La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació 
(SOBRE «A») a què es refereix l'article 146 TRLCSP. Si la mesa observés 
defectes o omissions esmenables en la documentació administrativa 
presentada, atorgarà un termini no superior a tres dies hàbils perquè els 
licitadors els corregeixin o resolguin davant la pròpia mesa de 
contractació. 

L'obertura de les proposicions haurà d'efectuar-se en el termini màxim 
d'un mes comptat des de la data de finalització del termini per a 
presentar ofertes. 

Segons la regulació establerta en el Reial decret 817/2009, de 8 de 
maig, han de presentar-se, en tot cas, en sobre independent de la resta 
de la proposició, els criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici 
de valor (SOBRE «B»). A aquests efectes, l'obertura d'aquest sobre es 
portarà a terme en un acte públic, la celebració del qual ha de tenir lloc 
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en un termini no superior a set dies a comptar des de l'obertura de la 
documentació administrativa a què es refereix l'article 146.1 TRLCSP. 

Atès que per a la valoració de les proposicions hauran de tenir-se en 
compte criteris distints al del preu, la Mesa podrà sol·licitar, abans de 
formular la seva proposta, quants informes tècnics consideri precisos. 

La valoració dels criteris quantificables de forma automàtica (SOBRE 
«C»), s'efectuarà sempre amb posterioritat a la d'aquells la quantificació 
dels quals depengui d'un judici de valor (SOBRE «B»). 

I.     D'acord amb l'article 161.2 TRLCSP, el termini màxim per efectuar 
l’adjudicació serà de dos mesos a comptar des del següent a l’obertura 
de les ofertes, a no ser que en el plec de clàusules administratives 
particulars se n’hagi fixat un altre. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies 
hàbils quan sigui necessari seguir els tràmits als que es refereix l’article 
152.3 LCSP. 

J.     L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per tal que, dins del termini de 10 dies 
hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir de 
forma directa l’acreditació que és així, de disposar efectivament dels 
mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte de conformitat amb l’article 64.2, i d’haver constituït la 
garantia definitiva que procedeixi. Els corresponents certificats es 
podran expedir per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, a no 
ser que s’estableixi una altra cosa als plecs. 

K.    El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
haurà de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia 
d’un 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. L’acreditació d’aquesta 
constitució s’haurà de fer dins del termini de 10 dies atorgat abans de 
l’adjudicació del contracte per presentar documentació. En cas que no 
complís aquest requisit per causes a ell imputables, l’Administració no 
efectuarà l’adjudicació al seu favor, procedint-se, en el seu cas, a fer el 
requeriment de documentació i garantia al licitador següent, per l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes 
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La garantia definitiva podrà presentar-se per qualsevol dels mitjans 
establerts a l’article 96 TRLCSP i respondrà del conceptes descrits a 
l’article 100 TRLCSP. 

Una vegada transcorregut el termini de garantia i complert 
satisfactòriament el contracte de què es tracti o fins que es declari la 
seva resolució sense culpa del contractista, l’Administració procedirà a la 
devolució de la garantia definitiva. L’acord de devolució s’haurà 
d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de 2 mesos a comptar 
des de la finalització del termini de garantia. 

L.     L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació, en resolució motivada 
que es notificarà als licitadors i es publicarà al Perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació. 

M.    La notificació de l’adjudicació haurà de contenir, en tot cas, la 
informació detallada a l’article 151.4 TRLCSP. 

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar 
constància de la seva recepció pel destinatari. En particular, es podrà 
efectuar per correu electrònic a l’adreça que els licitadors o candidats 
haguessin designat al presentar les seves proposicions, en els termes 
establerts a l’article 28 de la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

En tot cas, a la notificació i al perfil de contractant s’indicarà el termini 
en què s’hagi de procedir a la seva formalització conforme a l’article 
156.3 TRLCSP. 

N.    Segons disposa l’article 154 TRLCSP, la formalització dels contractes, a 
excepció dels menors, es publicarà en el Perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació indicant, com a mínim, les mateixes dades esmentades 
a l’anunci d’adjudicació. Quan la quantia del contracte sigui igual o 
superior a 100.000 €, o en el cas de contractes de gestió de serveis 
públics, quan el pressupost de despeses de primer establiment sigui 
igual o superior a aquell import o la seva durada excedeixi de 5 anys, 
haurà de publicar-se també al DOGC en un termini no superior a 48 dies 
a comptar des de la formalització. 

O.    El contracte s’ha de formalitzar en document administratiu, no més 
tard dels 15 dies hàbils següents a aquell en el que es rebi la notificació 
de l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista a l’article 
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151.4 TRLCSP; aquest document constituirà títol suficient per accedir a 
qualsevol registre públic. Això no obstant, el contractista podrà sol·licitar 
que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a càrrec seu les 
despeses corresponents. 

P.     De conformitat amb l'article 333.3 TRLCSP, l'òrgan de contractació 
haurà de comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la 
seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, així com, 
si escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o 
de preu, el seu import final i extinció. 

Les dades bàsiques dels contractes adjudicats que han de contenir les 
comunicacions al Registre de Contractes del Sector Públic s'estableixen 
en l'Annex I del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de Contractes 
del Sector Públic. 

Onzè.- FINANÇAMENT D’AQUEST CONTRACTE 

Existeix consignació pressupostària suficient per a cobrir la despesa en la 
partida núm. 30 43000 22798 del vigent pressupost municipal per a l’any 2015 
(RC núm. 220150009065). 

L’Ajuntament haurà de consignar en el pressupost de cada exercici econòmic el 
crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu en cas que es fixi la 
plurianualitat d’aquest contracte, en quin cas, de conformitat amb allò que es 
disposa a l’art. 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia 
d’aquest contracte per a exercicis posteriors, quedaria condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. 

 

Vist l’informe emès en data 30 de setembre de 2015 per la cap del Servei de 
Secretaria, el contingut literal del qual és el següent: 
 

Cristina Cabruja i Sagré, cap del servei de Secretaria, en relació a 
l’expedient de contractació del subministrament en règim de lloguer, la 
instal·lació, desmuntatge i manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc 
a Canet de Mar, i a requeriment de la Secretaria d’aquest Ajuntament, 
emeto el següent 
 
INFORME 
 
Pel que fa al plec de clàusules administratives que considero que, tenint en 
compte la normativa de legal aplicació, hauria de regir la contractació del 
subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, desmuntatge i 
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manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar, és el 
següent: 
 

 
I. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I NATURALESA. 
 
1. El present contracte té per objecte el subministrament en règim de 
lloguer, la instal·lació, desmuntatge i manteniment d'enllumenat 
ornamental nadalenc a Canet de Mar. Tanmateix la proposta haurà 
d’incloure la instal·lació i muntatge, per part de l’empresa concessionària, 
de 1 llum amb la imatge de marca del municipi “Es Canet” i  9 llums 
propietat dels botiguers de l’eix comercial de la Riera Buscarons. 
 
2. La naturalesa jurídica és la d’un contracte administratiu típic de 
subministrament tal i com ve definit a l’article 9.1 i 19.1 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).  
 
3. Aquest contracte es regirà per aquest plec, pel TRLCSP, pel Reial 
Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no es 
trobi derogat, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que 
s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules 
administratives generals aplicables als contractes de subministraments, 
aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar i pel document en què es 
formalitzi el contracte. 
 
4. Formarà part del contracte, ultra el present PCAP, la proposició del 
licitador que resulti adjudicatari, per bé que les millores, variables o 
alternatives sobre l’explotació del servei que hagi proposat en ella només 
en formaran part si són admeses expressament en l’adjudicació. 
 
5. El present contracte té naturalesa administrativa d’acord amb l’article 19 
TRLCSP i es qualifica de subministraments, d’acord amb la delimitació 
d’aquest tipus contractual que efectua l’article 9 TRLCSP.  
 
6. Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la 
informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la 
utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el 
Perfil de contractant al que es tindrà accés segons les especificacions que 
es regulen en la pàgina web següent: www.canetdemar.cat. 
 
7. La classificació segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV) té 
el següent codi: 31527200-8. 
 
II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
 
Donat que el valor estimat del contracte és superior als 60.000 €, i les 
seves característiques, es considera que el procediment més adequat per a 
la seva adjudicació és el procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, varis criteris d’adjudicació. 
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III. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon 
a l’Alcalde la competència com a òrgan de contractació, ja que el seu 
import no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni 
els 6.000.000 €. L’adreça d’aquest òrgan és carrer Ample, 11 de Canet de 
Mar (08360), mentre que l’URL és www.canetdemar.cat. 
 
IV. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
1. El pressupost base de licitació del present contracte es fixa en la 
quantitat de 34.421,49 €, IVA exclòs. 
 
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 
7.228,51 €. 
 
2. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots 
aquells conceptes previstos al Plec de Clàusules Administratives Generals 
aplicable (en endavant PCAG), així com tots els conceptes associats del 
subministrament (transport, etc.). 
 
3. L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen 
del present contracte estan recollides en la partida núm. 30 43000 22798 
del vigent pressupost municipal per a l’any 2015. L’Ajuntament consignarà 
en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient per poder 
atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva plurianualitat, i de 
conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, 
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
4. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament i a tots 
el efectes l’IVA que haurà de suportar l’Administració i els altres tributs o 
impostos que els siguin d'aplicació segons les disposicions vigents. L’IVA, 
en tot cas, s’indicarà com a partida independent. 
 
V. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del present contracte tenint en compte el que disposa l’art. 
88 TRLCSP segons el qual cal incloure el valor total del contracte sense 
IVA, incloent pròrrogues i import màxim que és 68.842,98 €. 
 
VI. FORMA DE PAGAMENT I REVISIÓ DE PREUS 
 
1. El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent. En el supòsit que no 
sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, 
fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es 
farà per transferència bancària. 
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De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de 
Canet de Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la 
data de conformitat del contracte. No obstant, en cas que la factura es 
presenti amb posterioritat a la data de l’esmentada conformitat, el termini 
de 30 dies començarà a comptar des de l’entrada de la factura al registre 
de l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de demora en el pagament 
s’aplicarà l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
2. De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà 
obligació de presentar la factura que hagi expedit pels serveis prestats 
davant el registre administratiu corresponent als efectes de la seva 
remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui al tramitació 
d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de l’entrega efectiva del 
subministrament. 

 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en 
l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la 
Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada. 
 

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública és la Intervenció municipal. 

c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
 
3. En cas que es faci ús de la factura electrònica, la disposició addicional 3ª 
de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els 
requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, estableix 
que les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans 
administratius que participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta 
el directori DIR3 d’unitats administratives comunes gestionat per la 
Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els 
següents: 
 

Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  
L01080403 
Ajuntament de Canet 
de Mar 

L01080403 
Ajuntament de Canet 
de Mar 

L01080403 Ajuntament 
de Canet de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 
 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 
 
4. Els contractistes amb dret de cobrament davant l’Administració 
poden transmetre’l en els termes de l’article 218 TRLCSP. 
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5. Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà 
objecte de revisió. 
 
VII. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
1. Es nomenarà, d’acord amb l’article 52 del  TRLCSP, la tècnica de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, com a responsable 
del contracte. 
 
2. Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte 
es notificaran al contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta 
notificació. En cas d’urgència, el facultatiu podrà intervenir acreditant per 
escrit la seva designació a l’inici de les actuacions de seguiment davant del 
contractista o de qualsevol altre que pogués haver rebut la notificació. 
 
3. Llevat  que es disposi una altra cosa en les condicions de l’encàrrec, les 
actuacions posteriors del responsable del contracte les podrà realitzar en 
qualsevol moment de l’execució i sense necessitat de notificació prèvia al 
contractista. 
 
4. El responsable del contracte disposarà durant la realització del 
subministrament de totes les atribucions no reservades a l’òr gan de 
contractació i abastarà almenys els objectius següents: 
 

a) Garantir l’execució del contracte. 
b) Precisar els termes d’execució. 
c) Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la 

prestació contractada.  
d) Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o 

incompliments contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que 
correspongui, prèvia comunicació a l’òrgan de contractació. 

e) Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de 
les normes i actes generals pressupostaris. 

 
Quant a les seves funcions, seran com a mínim les següents: 
 

a) Inspeccionar els bens objecte del present contracte. 
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament 

del subministrament. 
c) Elevar a l’òrgan de contractació la  iniciativa per a l’actuació de 

potestats administratives o la presa d’altres mesures. 
d) Conformar les factures i albarans acreditatius del subministrament  

presentats per l’empresa adjudicatària. 
e) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  

transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu 
càrrec. 

f) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de 
contractació i el cap de la unitat administrativa responsable de 
l’execució del contracte. 

g) Realitzar, quan s’escaigui, un seguiment acurat dels treballs de 
manteniment dels llums. 
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h) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa 
adjudicatària. 

 
4. Les ordres que  el responsable del contracte adreci al contractista es 
podran  instrumentar en un llibre d’ordres el qual tindrà el format i 
característiques fonamentals que es determinin mitjançant resolució de 
l’òrgan de contractació. 
 
 
VIII. CAPACITAT PER CONTRACTAR. 
 
1. Estan capacitades per poder contractar amb l’Ajuntament les persones 
físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat 
d’obrar, acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica en els termes 
dels articles 74 a 82 TRLCSP i no incorrin en cap de les prohibicions per 
contractar de l’article 60 TRLCSP. També poden presentar propostes les 
unions temporals d'empreses de conformitat amb l'article 59 TRLCSP. Cada 
empresa de les que compon l'agrupació ha d'acreditar la capacitat d'obrar i 
la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la 
presentació de la documentació ressenyada a les clàusules següents del 
present plec; en aquest cas hauran d’indicar, en un document privat, el 
nom i les circumstàncies de les empreses participants, la proporció de cada 
una d'elles i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte els 
representarà de cara a l’Administració i que assumeixen el compromís de 
constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (article 24 del RGLCAP). Aquest 
document haurà d'estar signat pels representants de cada una de les 
empreses components de la Unió. 
 
2. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:  
 
a) La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, 
mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte 
fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva 
activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti.  
 
b) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals 
d'Estats membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre 
procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o 
mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els 
termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions 
comunitàries d'aplicació.  
 
c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica 
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en 
l'àmbit de la qual territorial radiqui el domicili de l'empresa. [De 
conformitat amb l'article 55.1 del TRLCSP, no serà necessària la 
presentació de l'informe sobre reciprocitat en relació amb empreses 
d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació pública de l'Organització 
Mundial del Comerç].  
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3. L'activitat del licitador ha de tenir relació directa amb l'objecte del 
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 
fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb elements suficients 
per a la deguda execució del contracte. 
 
4. La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació 
sense condicions de les clàusules d'aquest PCAP i la declaració responsable 
que reuneix totes les condicions exigides per contractar amb 
l'Administració. 
 
IX. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
1. Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i, en els 
termes de l’article 145.3 TRLCSP, no es podrà subscriure cap proposta en 
nom d’una unió temporal d’empresaris si ja s’ha presentat individualment o 
si es forma part d’una altra unió temporal que concorri a la licitació. 
L’incompliment d’aquest principi donarà lloc automàticament a la 
desestimació de totes les propostes que hagi presentat. 
 
2. Els licitadors hauran de presentar la documentació per prendre part en 
la licitació, al registre general de l’Ajuntament de Canet de Mar, de dilluns 
a divendres de les 9 a les 14 hores i els dijous de les 17 a les 19 hores, 
durant el termini de 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació al DOGC. Si el termini de presentació de 
proposicions s’escau en dissabte o dia festiu, s’ajornarà fins al primer dia 
hàbil següent. Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar.  
 
3. Quan les propostes s’enviïn per correu el proponent haurà de justificar, 
amb el resguard corresponent, la data de lliurament a l'oficina de correus i 
comunicar a l’òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, 
fax, telegrama o correu electrònic el mateix dia. En cas contrari no 
s’admetrà la proposta si l’òrgan de contractació la rep després de la data 
de finalització del termini de presentació de proposicions. Fins i tot així, si 
transcorreguts 10 dies naturals des del termini de presentació de 
proposicions no s’hagués rebut encara  la proposta, aquesta no serà 
admesa, d’acord amb l’article 80 RGLCAP.   
 
4. La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en 
qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, haurà d’anar 
degudament signada pel licitador, amb indicació del domicili a efectes 
de notificacions, el telèfon i el fax, ser original o còpia degudament 
autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres tancats, i amb 
indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax. A més 
a més, en cada un dels sobres s’hi indicarà el títol del procediment i el 
nom de l’empresa licitadora, o de les empreses licitadores en cas d’UTE. 
 
Dins de cada sobre s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels 
documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla 
a continuació: 
 
5. Sobre A. Portarà la menció "Documentació administrativa per a la 
contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, 
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desmuntatge i manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de 
Mar presentada per ...……......."En aquest sobre s’hi hauran d'incloure 
necessàriament els següents documents acreditatius: 
 
5.1. Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La documentació que acrediti 
la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el 
substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o 
persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de 
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la 
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la 
societat o entitat  i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, 
en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. 
Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans 
assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan 
l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la 
capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. 
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els 
articles 58 i 72 TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials 
o professionals que s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, RGLCAP). 
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà 
de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 TRLCSP. 
 
5.2. Capacitat per a contractar.- Declaració responsable d’acord amb el 
model següent: 
 
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom 
propi, (o en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i 
segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i 
amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm..........), declara 
responsablement que les facultats de representació que ostenta són 
suficients i vigents (si s’actua per representació); que reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les prohibicions 
per contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 84 TRLCSP; i 
que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritzo 
l’Ajuntament de Canet de Mar perquè pugui obtenir directament, davant de 
les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de l'empresa 
licitadora. 
 

 SI   NO 
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(Lloc, data i signatura del licitador)." 
 
Tampoc hauran d’estar incursos en prohibició de contractar quan es 
procedeixi a l’adjudicació del contracte ni posteriorment, durant tota la 
seva vigència. La prohibició per contractar sobrevinguda es considerarà un 
incompliment d’obligacions contractuals essencials i donarà lloc a la 
resolució del contracte per causa imputable al contractista, en els termes 
de l’article 223.f) TRLCSP.  
 
La prova del que s’ha afirmat en la declaració responsable es podrà fer per 
qualsevol dels mitjans assenyalats a l'article 73.1 del TRLCSP. Els licitadors 
que hagin presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, hauran 
d'acreditar, en el seu cas, en el termini de 10 dies hàbils comptats des 
del següent a aquell en el que hagin rebut el requeriment, les 
circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns expedits per 
l’òrgan competent.  
 
5.3. Criteris de preferència.- En el seu cas, declaració responsable de 
disposar en la plantilla d’un número de treballadors amb discapacitat 
superior al 2%. 
 
5.4. Adreça de correu electrònic.- En el seu cas, els licitadors hauran de fer 
constar l’adreça de correu electrònic que, de conformitat amb el que 
disposa l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics, determinen com a adreça preferent per a 
la pràctica de notificacions.  
 
5.5. Solvència econòmica o financera.-  (el que es determini a l’informe 
emès per la tècnica de Promoció Econòmica) 
 
5.6. Solvència tècnica o professional.- (el que es determini a l’informe 
emès per la tècnica de Promoció Econòmica) 
 
5.7. En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes 
hauran de presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en 
els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç.  
 
5.8. En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió 
temporal, hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem 
amb indicació dels noms i circumstancies dels integrants i la participació de 
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment 
en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.  
 
5.9. Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració 
expressa de renúncia del fur que els podés correspondre i de sotmetre’s a 
la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes 
les incidències que de manera directa o indirecta es podessin produir per 
raó del contracte. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 146.4 del TRLCSP, tota la 
documentació a incloure en el sobre A podrà substituir-se per una 
declaració responsable que haurà d’ajustar-se al model següent: 
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“En/Na _________________________, amb domicili als efectes de 
notificacions a _____________, c/ ____________________, núm ___, 
amb DNI núm. _________, en representació de  ___________________, 
amb NIF núm. ___________, als efectes de la seva participació en la 
licitació del procediment obert, varis criteris d’adjudicació, per a la 
contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, 
desmuntatge i manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de 
Mar, 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del 
subministrament, en règim de lloguer, la instal·lació, desmuntatge i 
manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar. 
 
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l’apartat 
primer de l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic per ser adjudicatari del contracte de subministrament en règim de 
lloguer, la instal·lació, desmuntatge i manteniment d'enllumenat 
ornamental nadalenc a Canet de Mar, en concret: 
 

—  Que disposa de personalitat jurídica i, si escau, representació. 
—  Que l’empresa disposa dels requisits de solvència econòmica, 

financera i tècnica o professional. 
—  Que no està incurs en cap de les prohibicions per contractar que 

preveu l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic i està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

—  Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o 
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. (En el 
cas d’empreses estrangeres). 

— Que l’adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és 
__________________________. 

 
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels 
documents a què es fa referència a l’apartat segon d’aquesta declaració, en 
el cas que se’l proposi com a adjudicatari del contracte o en qualsevol 
moment en què se’l requereixi a aquest efecte.     
 
I perquè així hi consti, signo aquesta declaració. 
 
____________, ___ de/d’ ________ de 201_. 
 
En aquest cas, el licitador a favor del qual recaigui la proposta 
d’adjudicació, haurà d’acreditar davant l’òrgan de contractació, prèviament 
a l’adjudicació del contracte la possessió i validesa dels documents exigits. 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran 
eximides de presentar la documentació referida, a excepció de la solvència 
financera i econòmica i professional o tècnica específica, si s’escau, si no 
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consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan aportin la diligència 
d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat; així com la 
declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència 
d’inscripció no han experimentat cap variació. 
 
La prova del afirmat en la declaració responsable es podrà fer per qualsevol 
dels mitjans assenyalats a l'article 73.1 del TRLCSP. El licitador que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, haurà d'acreditar, en el 
termini de 5 dies hàbils comptats des del següent a aquell en el que hagin 
rebut el requeriment, les circumstàncies anteriors mitjançant els certificats 
oportuns expedits per l’òrgan competent.  
 
6. Sobre B. Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris 
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor, per a la contractació del 
subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, desmuntatge i 
manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar 
presentada per ...……......."i haurà d’incloure la següent documentació: (el 
que es determini a l’informe emès per la tècnica de Promoció Econòmica) 
 
ADVERTÈNCIA 
 
La documentació que contenen els sobres precedents (A i B) no pot 
incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre 
C relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica dels 
criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta 
obligació implica l’exclusió de la licitació. 
 
7. Sobre C. Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació 
tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica, per a la 
contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, 
desmuntatge i manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de 
Mar presentada per ...……......."i haurà de contenir l’oferta econòmica que 
s’haurà d’ajustar al model següent: 
 
"En/Na.............................. amb domicili a ............ carrer............. núm. 
.........., amb DNI núm. ........... major d'edat, en nom propi (o en 
representació de l'empresa .................. amb domicili a ......................... 
carrer .................. núm. ........ i fax núm. .............), una vegada 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del 
procediment obert per a la contractació del subministrament en règim de 
lloguer, la instal·lació, desmuntatge i manteniment d'enllumenat 
ornamental nadalenc a Canet de Mar, declara sota la seva responsabilitat 
que es compromet a assumir el compliment del present contracte de 
conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques pel preu de ________.- € (A), més l’IVA, que 
ascendeix a _________.- € (B), això és, pel preu cert i global de 
__________.- € (A+B), per als dos anys inicials del contracte. 
 
Que ofereix ___ motius addicionals d’entre 2 i 4 metres, sense cost per a 
l’Ajuntament. 
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Que ofereix ___ motius addicionals de més de 4 i fins a 7 metres, sense cost 
per a l’Ajuntament. 
 
Que ofereix garlandes de llums per als arbres de la Plaça Macià, sense cost 
per a l’Ajuntament: 

 
 SI  NO 

 
Així mateix, declara responsablement que les facultats de representació que 
ostenta són suficients i vigents, que reuneix totes i cadascuna de les 
condicions exigides per contractar amb l'Administració, previstes als articles 
54 i següents del TRLCSP, que no es troba incurs en cap de les prohibicions 
per contractar previstes a l'article 60 i següents del TRLCSP, i que es troba al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 
Lloc, data i signatura del licitador." 
 
8. Devolució de la documentació. Una vegada adjudicat el contracte i 
transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que 
s’hagi interposat, la documentació que acompanya les proposicions 
quedarà a disposició dels interessats.  
 
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, es procedirà a la 
destrucció total de la documentació un cop transcorregut un any del 
termini de l'adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució. 
 
9. Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord 
amb l’article 146.5 TRLCSP. 
 
X. GARANTIA PROVISIONAL 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 103 TRLCSP. 
 
XI. MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA I QUALIFICACIÓ 
 
1. La mesa de contractació, presidida per l'alcaldessa o regidor/a en qui 
delegui, s’integrarà per tres vocals, entre els quals han de figurar 
necessàriament la secretària i l’interventor municipals. Actuarà com a 
secretària, la funcionària responsable del negociat de contractació. 
 
2. Als efectes de qualificació de documents administratius la mesa es 
reunirà a la sala de juntes de l’Ajuntament de Canet de Mar el dia 
següent hàbil al de l’acabament del període de presentació de 
proposicions. Si el dia assenyalat s’escaigués en dissabte, es 
traslladaria al primer dia hàbil següent. El president ordenarà l’obertura 
dels sobres A, del que se n’aixecarà la corresponent acta prèvia de 
qualificació de la documentació per la secretària de la mesa.  
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3. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la 
documentació dels sobres A presentats pels licitador, els concedirà un 
termini de tres dies hàbils per corregir-les o esmenar-les davant la pròpia 
mesa de contractació; la concessió d’aquest termini, així com la concreció 
dels defectes o omissions esmenables, es comunicarà: 
 
a) verbalment als licitadors presents a l’acte d’obertura de les 

proposicions al que es refereix l’apartat següent; 
 

b) als licitadors que es posessin en contacte amb el servei de contractació 
de Secretaria durant tot el termini d’esmena;  
 

c) al licitador interessat, per fax, si aquest constés en la seva proposició. 
 
La mesa, una vegada qualificada la documentació, i sense perjudici que 
s’esmenin o no pels licitadors interessats els eventuals defectes o 
omissions en la documentació presentada, procedirà, a les 12 hores del 
mateix dia, a l’obertura dels sobres B, en acte públic.  
 
4. Abans de començar l'acte públic en què s'obrin les ofertes econòmiques 
s'ha de donar lectura a la valoració dels aspectes tècnics de les 
proposicions a què es refereix la documentació continguda al sobre B. 
 
XIII. GARANTIA DEFINITIVA 
 
1. La garantia definitiva, que constituirà obligatòriament l’adjudicatari, 
ascendirà al 5% de l’import de l’adjudicació, exclòs l’IVA, i es podrà 
constituir en metàl·lic, valors públics o privats, mitjançant aval bancari o 
assegurança de caució, tot això amb les condicions i requisits establerts als 
articles 95 i 96 TRLCSP.  
 
2. En el supòsit d'adjudicació a un empresari la proposició del qual hagués 
incorregut inicialment en presumpció de temeritat, l'òrgan de contractació 
exigirà al contractista la constitució d'una garantia complementària del 5 
per 100 de l'import d'adjudicació, exclòs l’IVA, de manera que la garantia 
definitiva total a ingressar serà del 10 per cent del preu del contracte (art. 
95.2 TRLCSP). 
 
3. En els termes de l’article 222.2 TRLCSP es fixa un termini de garantia de 
tres mesos a comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense 
objeccions per part de l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat 
del contractista. L’acta de conformitat es subscriurà, en el seu cas, dins del 
mes següent a la total realització de l’objecte del contracte 
 
4. En els termes de l’article 102.2 TRLCSP, una vegada aprovada la 
liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no fossin 
exigibles responsabilitats, es retornarà la garantia definitiva o es  cancel·larà 
l’aval o assegurança de caució, a petició de l’interessat.  
 

 
XIV. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 
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1. En aquesta licitació s'entendrà que una proposició és desproporcionada o 
anormalment baixa quan el preu ofertat pel licitador sigui desproporcionat, 
d'acord amb els criteris previstos als articles 85 i 86 del Decret Legislatiu 
1098/2001. 
 
2. Quan s'identifiqui una proposició desproporcionada o anormal, es 
seguiran els tràmits previstos a l'article 152.3 del TRLCSP. 
 
3. Si l'òrgan de contractació considerant la justificació efectuada pel 
licitador estimés que l'oferta no pot ser complerta com a conseqüència de 
la inclusió de valors anormals o desproporcionades, acordarà l'adjudicació 
de la següent proposició econòmicament més avantatjosa, d'acord amb 
l'ordre en que hagin estat classificades, que s'estimi que pot ser complerta 
a satisfacció de l'administració i que no sigui considerada anormal o 
desproporcionada. 
XV. ADJUDICACIÓ 
 
1. A la vista de la proposta de la Mesa, l’òrgan de contractació requerirà al 
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal 
que, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell 
en el que s’hagués rebut el requeriment, presenti la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi l’òrgan de 
contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’això,llevatque els 
dits documents constin actualitzats al Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat. En el 
mateix termini de 10 dies hàbils haurà d’acreditar que disposa 
efectivament dels mitjans  que s’hagués compromès a dedicar o adscriure 
a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 TRLCSP. Els 
corresponents certificats podran ser emesos per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics. 
 
2. En cas que no es complimentés adequadament el requeriment 
assenyalat a l’apartat anterior, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, procedint-se, en el seu cas, a recaptar la mateixa documentació al 
licitador següent, per l’ordre en què haguessin quedat classificades les 
ofertes. 
 
3. Pel que fa a les proposicions desproporcionades o anormals, s'estarà als 
criteris establerts per a les subhastes en l’article 85 RGLCAP. La valoració 
de les propostes formulades per diferents empreses les quals pertanyin a 
un mateix grup es realitzarà de conformitat amb allò previst a l’article 86 
del RGLCAP. 
 
4. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte dins dels 5 
dies hàbils següents a la recepció de la documentació, en resolució 
motivada que es notificarà a tots els licitadors convidats que haguessin 
presentat oferta i es publicarà al perfil de contractant. En tot cas, a la 
notificació i al perfil de contractant s’indicarà el termini en què s’hagi de 
procedir a la seva formalització conforme a l’article 156.3 TRLCSP.  
 
5. La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar 
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constància de la seva recepció pel destinatari. En particular, es podrà 
efectuar per correu electrònic a l’adreça que els licitadors o candidats 
haguessin designat al presentar les seves proposicions, en els termes 
establerts a l’article 28 de la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics. 
 
6. L’adjudicació, que s’haurà de dur a terme en el termini màxim de dos 
mesos des de l’obertura de les ofertes, concretarà i fixarà els termes 
definitius del contracte.  
 
7. En cas que el contracte es declari desert, i per al cas que no existissin 
altres licitadors, serà possible efectuar una nova adjudicació a una empresa 
no consultada, prèvia declaració de la imperiosa urgència.  
 
 
XVI. RENÚNCIA O DESESTIMENT. 
 
L’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades, 
podrà renunciar a celebrar un contracte abans de l’adjudicació. També 
podrà desistir de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
XVII. FORMALITZACIÓ. 
 
1. La formalització del contracte es durà a terme, no més tard dels 15 dies 
hàbils següents des de que es rebi la notificació del’adjudicació als 
licitadors i candidats, en la forma prevista a l’article 151.4 TRLCSP, 
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre 
públic.  
 
2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el 
contracte dins del termini indicat, l’Administració podrà acordar la 
incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional 
que, en el seu cas, hagués exigit. 
 
3. En cas que les causes de la no formalització fossin imputables a 
l’administració, s’indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la 
demora li pogués ocasionar. 
 
4. La formalització del contracte es publicarà al DOGC i al perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació indicant, com a mínim, les mateixes 
dades esmentades a l’anunci d’adjudicació. 
 
5. En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses 
aquesta haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del 
contracte. 
 
 
XVIII. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 
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1. D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el 
caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a 
l’execució del contracte. 
 
2. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar 
des del coneixement de la informació de referència.  
 
3. De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no 
podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per 
aquests com a confidencial. 
 
4. En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada 
no té caràcter confidencial. 
 
 
XXV. SUPÒSITS DE SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ 
 
1.  La  subcontractació per l'adjudicatari de la realització parcial del 
contracte per tercers estarà subjecta al requisits establerts en l'article 227 
del TRLCSP. En tot cas, s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el/s 
subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la part de la prestació 
que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del subcontractista. Un 
cop signat/s els subcontractes els haurà d'aportar dins els 15 dies naturals 
següents a la seva subscripció. 
 
2. El pagament a subcontractistes i subministradors s'ajustarà al que 
disposa l'article 228 del TRLCSP. En cas de produir-se una suspensió del 
contracte s'estarà al que disposen els articles 220 del TRLCSP i 103, del 
RGLCAP. 
 
3. El règim aplicable a la cessió del contracte serà el contemplat a l'article 
226 del TRLCSP. 
 
XXVI. RECEPCIÓ 
 
1. Tota la il·luminació de Nadal haurà d'estar instal·lada i en perfecte estat 
de funcionament per tal que el primer divendres del mes de desembre de 
cada any es pugui procedir a l'encesa de la mateixa. El termini previst de 
finalització del periode d'encesa és el dia 6 de gener. Aquestes dates 
podrien estar subjectes a canvis per part de l'ajuntament en cas que fos 
necessari. 
 
2. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per pèrdues, avaries o 
perjudicis ocasionats als béns abans del seu lliurament a l'Ajuntament de 
Canet de Mar, excepte que aquest hagués incorregut en mora per rebre'ls. 
 
3. D'acord amb l'article 222 i 292 del TRLCSP, la constatació de la correcta 
execució de les prestacions i la seva posterior recepció s'efectuarà 
mitjançant acta de recepció, si el lloguer de l'enllumenat s'ha produït a 
satisfacció de l'ajuntament. 
015 
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XXVIII. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 
 
1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, sense 
perjudici del tràmit obligatori d’audiència del contractista i, en el seu cas, de 
la intervenció preceptiva de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
2. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, 
resolució i efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan 
competent i els seus acords posaran fi a la via administrativa. Contra els 
acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu de conformitat amb allò previst a la legislació 
Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els interessats puguin 
interposar recurs potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 117 de la llei 
30/1992, del Règim Jurídic de les administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
XXIX. EXECUTIVITAT. 
 
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves 
prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament 
executius, sense perjudici de la intervenció de la Comissió Jurídica 
Assessora quan aquesta fos exigible en dret. 
 
XXX. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Per la suspensió del contracte s’estarà a allò previst en els articles 220, 
308 del TRLCSP i les normes de desenvolupament. Si l’Ajuntament acorda 
una suspensió dels treballs haurà d’aixecar una acta de suspensió en la 
qual es consignaran les circumstàncies que l’han motivada i la situació de 
fet en l’execució. 
 
XXXI. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi fet, d’acord 
amb els seus termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la 
prestació. Per a la seva constatació es durà a termeun acte formal i positiu 
de recepció o conformitat dins del mes següent a la realització de l’objecte 
del contracte. 
 
XXXII. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 
223 i 299 del TRLCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició 

per contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del 
TRLCSP o als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a 
criteri de l’Ajuntament de Canet de Mar puguin derivar-se perjudicis 
per a l’interès públic. 
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- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò 
que disposa la clàusula XXII, referida a les penalitzacions.  

 
La resolució s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del 
contractista. 
 
2. Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es 
determinen als articles 225 i 300 del TRLCSP. 
 
3. Quan el contracte es resol per culpa de l’adjudicatari aquest haurà 
d’indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats. Aquesta 
indemnització es farà efectiva, en primer lloc, sobre la garantia que, en el 
seu cas, s’hagi constituït, la qual s’incautarà, sens perjudici de la 
subsistència de la responsabilitat del contractista en la part que excedeixi 
de l’import de la garantia incautada. 
 
 
XXXIII. LLENGUA 
 
1. En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística, el contractista haurà d'emprar el català en tots els documents 
que generi, rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter 
general que tinguin una relació directa amb l'execució de les prestacions 
objecte del contracte.  
 
2. L'incompliment de l’obligació anterior donarà lloc a les actuacions 
administratives pertinents i podrà ser causa de resolució del contracte.  
 
XXXIV. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
1. D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals 
que es facilitin per a la participació en aquest procediment de contractació 
s’incorporaran a un fitxer anomenat “Registre de licitadors”, essent el 
responsable l’Ajuntament de Canet de Mar, carrer Ample, núm. 11 (08360) 
Canet de Mar; on es podran exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i, en el seu cas, oposició, dirigint la sol·licitud signada per 
escrit junt amb una fotocòpia del DNI o equivalent. 
 
2. La finalitat de l’esmentat fitxer és la de relacionar les dades de les 
persones físiques i dels representants de les persones jurídiques que 
s’hagin presentat en procediments de contractació promoguts per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, essent els seus destinataris totes les 
persones que participin en processos de licitació o presentin d’honoraris a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
3. Mitjançant la participació en aquest procediment, els titulars de les 
dades personals facilitades consenten expressament el tractament de les 
mateixes amb la finalitat de dur a terme la tramitació d’aquest procediment 
de contractació. 
 
4. En el cas que els licitadors facilitessin dades personals de tercers, 
prèviament a la seva inclusió haurien d’informar als seus titulars dels 
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mateixos extrems establerts en els paràgrafs anteriors en compliment de la 
legalitat vigent, abstenint-se d’incloure’ls en el cas de no obtenir el seu 
consentiment.”    

 
Vist l’informe emès en data 30 de setembre de 2015 per la tècnica de Promoció 
Econòmica, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“INFORME DE: ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME 
ASSUMPTE: INFORME TÈCNIC CONVOCATÒRIA CONCURS PER 

A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, LA 
INSTAL·LACIÓ I EL DESMUNTATGE 
D’ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC A 
CANET DE MAR. 

  
  

Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar engalanar els carrers 
principals del municipi  amb enllumenat nadalenc per considerar que aquest 
tipus d’enllumenat contribueix a la dinamització de l’activitat comercial i 
econòmica alhora que afavoreix l’activitat social i festiva del municipi. 
 
Atès que, desde l’Àrea de Promoció Econòmica, es te especial interès en 
optimitzar el pressupost disponible per aquest concepte, i aconseguir un 
adequat nivell de qualitat en és necessari fixar el procediment i les 
condicions que han de regir el concurs per a l’adjudicació del contracte de 
subministrament en règim de lloguer, la instal·lació i el desmuntatge 
d’enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar Tanmateix la proposta 
haurà d’incloure la instal·lació i muntatge, per part de l’empresa 
concessionària, de 1 llum amb la imatge de marca del municipi “Es Canet” 
i  9 llums propietat dels botiguers de l’eix comercial de la Riera 
Buscarons. 
 
Es per això que, a continuació especifiquem els aspectes que, segons el 
criteri d’aquesta àrea han de contemplar-se al plec de clàusules 
tècniques: 
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 
1. El pressupost base de licitació del present contracte es fixa en la 

quantitat de 34.421,49 €, IVA exclòs. 
2. L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 

7.228,51 €. 
3. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 

indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits 
tots aquells conceptes previstos al Plec de Clàusules Administratives 
Generals aplicable (en endavant PCAG), així com tots els conceptes 
associats del subministrament (transport, etc.). 

4. L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen 
del present contracte estan recollides en la partida núm. 30 43000 
22798 del vigent pressupost municipal per a l’any 2015. 
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5. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament i a 
tots el efectes l’IVA que haurà de suportar l’Administració i els altres 
tributs o impostos que els siguin d'aplicació segons les disposicions 
vigents. L’IVA, en tot cas, s’indicarà com a partida independent. 

 
TERMINI D’EXECUCIO 
 
El termini d’execució previst és de 2 anys més dos de pròrroga. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ENLLUMENAT 

 
1. Els llums de Nadal han de ser de tipus LED o tecnologia similar que 

asseguri un baix consum elèctric durant tot el període d’encesa i 
funcionament. 

2. L’empresa garantirà que disposa d’elements ornamentals suficients per 
cobrir tots els punts que proposi. També presentarà fotografies dels 
elements proposats i una simulació de la instal·lació als principals eixos 
comercials. 
La finalitat perseguida és la d’aconseguir una il·luminació de caire 
modern i original, amb dissenys i volums lineals i criteris sostenibles, i 
amb la incorporació d’estructures, elements i formes geomètriques de 
línies minimalistes. 

3. Amb caràcter de mínim, es disposarà il·luminació ornamental en els 
següents carrers amb la tipologia i quantitats que s’indica: 

 
Ubicació Tipus Quantitat Dimensions 

entre 
Accessos municipi transversal 6 4-5 metres 
Riera Gavarra  Fanal 11 1-1,80 metres 
Riera Gavarra (alçada Plaça 
Universitat) 

transversal 1 5,5-6,5 metres 

Riera Buscarons – fins Mercat transversal 7 2,5-3,20 
metres 

Riera del Pinar fins Ronda Dr. 
Anglès 

transversal 6 5-6 metres 

Carrer Ample  transversal 7 3,5-4,20 
metres 

Ronda Sant Jordi i Rda. Dr. 
Anglès fins creuament Marià 
Serra 

Fanal 13 2-3 metres 

Francesc Cambó fins Av. General 
Moragues  

fanal 11 2,5-3,5 metres 

Riera Sant Domènec transversal 4 5-6 metres 
Carrer Castanyer transversal 3 2,5-3,20 

metres 
Carrer de la Font transversal 2 2,5-3,20 

metres 
 
 

4. L’Ajuntament es reserva la possibilitat de fer adaptacions sobre la 
proposta d’elements proposats per l’empresa adjudicatària a cada 
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carrer de les diferents zones, variant la configuració mitjançant altres 
elements lluminosos proposats per altres zones. 

 
INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT 

 
1. L’empresa adjudicatària subministrarà, al seu càrrec, els quadres 

elèctrics en el cas que siguin necessaris per a la connexió dels llums a 
la xarxa de subministrament elèctric, d’acord amb les instruccions 
donades pels serveis tècnics municipals. 

2. També seran al seu càrrec les despeses de legalització i connexió 
d’aquests quadres (taxes, disseny, confecció de butlletins tècnics, etc.) 
que puguin ser necessàries. Els elements que es connectin a la xarxa 
d’enllumenat públic requeriran l’autorització prèvia del tècnic 
municipal, que requerirà rellotges temporitzadors o astronòmics o 
elements de característiques semblants a l’empresa adjudicatària. Les 
instal·lacions dels carrers Ample, Castanyer, de la Font, Riera Sant 
Domènec, Riera Buscarons i Riera Gavarra es podran connectar al 
quadre de festes existent a l’edifici del Museu, havent de col·locar el 
quadre elèctric pertinent amb el corresponent rellotge de control 
horari.  

3. L’empresa serà responsable de l’encesa i apagada de les instal·lacions 
per tal de garantir que s’ajusti a allò que es determini des de 
l’Ajuntament. En cap cas es pot deixar l’enllumenat nadalenc 
funcionant tota la nit. 

4. L’empresa haurà de garantir el compliment del que estableix la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la 
protecció del medi nocturn, el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de 
desplegament de la Llei 6/2001, i el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries. 

5. L’empresa adjudicatària té l’obligació de sol·licitar les corresponents 
autoritzacions municipals d’ocupació de la via pública pel muntatge i 
desmuntatge de la instal·lació, i a complir les prescripcions que es 
determinin en les mateixes. 

6. Els licitadors han de presentar un pla de treball on s’especifiqui el 
calendari d’execució del muntatge i desmuntatge, així com les 
instal·lacions, maquinària i elements de senyalització dels treballs per 
garantir la seguretat. 

7. No es poden utilitzar els suports ni els elements d'enllumenat públic, ni 
semàfors, ni senyals de trànsit destinades a vehicles o vianants, ni 
altres elements de mobiliari urbà, ni l’arbrat com suports per a la 
ubicació dels motius ornamentals ni per travar tensors o vents. 
Tampoc es poden utilitzar els suports d'enllumenat públic per situar 
conductors elèctrics que alimentin els motius nadalencs. 
Excepcionalment, es podrà autoritzar l’ús dels suports d'enllumenat, i 
arbrat, sempre i quan no hi hagi una altra alternativa viable, sempre 
que es demostri que tal instal·lació no constitueix cap perill per a 
persones o coses, ni afecta l'estabilitat o el correcte funcionament de 
l'enllumenat, i els suports de l’enllumenat estiguin homologats per 
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aguantar les forces i moviments que es derivarien del muntatge. I en 
el cas de l’arbrat, s’estableixi el degut sistema de protecció. 

8. Per a la col·locació i/o instal·lació d’elements a les façanes, caldrà 
autorització prèvia de la persona propietària de l’immoble. 

9. No es realitzarà cap ancoratge a façanes o elements arquitectònics 
singulars o inclosos al Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements 
d’interès històric i artístic de Canet de Mar, excepte que sigui autoritzat 
de manera excepcional. 

10. Els horaris diaris de funcionament no podran superar els límits 
següents: 

- En dies no festius: un màxim de 4 hores 
- En dissabtes i dies festius: un màxim de 8 hores. 

 
11. En el projecte a presentar en la documentació tècnica caldrà fer la 

proposta de dies de funcionament i horaris, atenent a criteris d’estalvi 
energètic especificats al RD 1890/2008, de 15 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’eficiència energètica de les instal·lacions 
d’enllumenat. En cas que el temps de funcionament de l’enllumenat 
nadalenc estigui comprès entre 100 h i 168 h, la densitat de potència 
per unitat de superfície ha de ser com a màxim de 9 W/m2; en el cas 
que el temps de funcionament no arribi a les 100 hores, no hi ha 
restricció de densitat de potència. En cap cas el període màxim 
superarà les 168 h de funcionament de la il·luminació ornamental. 

12. Tota la instal·lació es realitzarà tenint en compte el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió. 

 
ALÇADA I DISTÀNCIES DE LES INSTAL·LACIONS 

 
1. Per tal de garantir altres activitats a la via pública i que els ornaments 

no interfereixin en el desenvolupament de les mateixes, així com per 
motius de seguretat a la circulació rodada i de singularitat de la trama 
viària del municipi, els elements més baixos d ela instal·lació se 
situaran de tal manera que compleixin l’establert a la ITC-BT-06 del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

2. Quan la instal·lació d’ornaments sigui en zones pels vianants, com 
voreres o on el pas de vehicles no estigui prevista en cap cas (ni en el 
cas d’urgència), l’esmentada alçada es podrà reduir a un mínim de 2,8 
metres respecte el paviment. En tot cas, el muntatge d’elements 
baixos haurà de ser autoritzat pels Serveis Tècnics Municipals. 

3. Es prestarà especial atenció a no col·locar elements ornamentals de tal 
forma que el cable fiador d’acer o el propi ornament no interfereixi 
amb la normal descàrrega dels contenidors d’escombraries. Es 
considera suficient una alçada lliure de 6,5 m, tot i que el concessionari 
de la recollida d’escombraries haurà de validar la instal·lació de tots 
aquells elements que puguin afectar el servei i, en tot cas, l’empresa 
adjudicatària n’haurà de modificar l’emplaçament al seu cost. 

4. Els cables col·locats directament sobre façanes respectaran les alçades 
mínimes establertes en la ITC-BT-06 i la ITC-BT-11. 
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5. Es tindrà especial cura en les distàncies mínimes que es detallen  a 
continuació: 

- Finestres: 0,3 metres de la part superior de l’obertura i 0,5 m al límit 
inferior i laterals de l’obertura. 

- Balcons: 0,3 metres de la part superior de l’obertura i 1 m als límits 
laterals del balcó. 

6. Es respectarà una distància mínima de 0,05 metres a qualsevol 
element metàl·lic de la façana, sense perjudici al que s’estableix a la 
ITC-BT-06. 

 
MANTENIMENT 

 
1. Per tal de garantir el correcte funcionament de l’enllumenat instal·lat, 

caldrà realitzar les reparacions necessàries i el manteniment que sigui 
convenient durant tot el període. 

2. L’empresa adjudicatària haurà de reparar les avaries que es produeixin 
en un termini màxim de 6 hores si és una avaria lleu i de forma 
immediata si és una avaria greu.  

3. L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans i els materials 
necessaris per a procedir a la reparació i/o substitució dels elements 
instal·lats. 

4. Per tal d’assegurar el bon servei de conservació de l’enllumenat, 
l’adjudicatari estarà obligat a tenir en els seus magatzems l’estoc de 
materials suficients per a poder atendre qualsevol avaria o incident que 
es produeixi i a disposar d’un inventari actualitzat de tots els materials 
que per qualsevol motiu siguin retirats del carrer. 

5. Al marge de les avaries detectades pels seus propis serveis, 
l’adjudicatari haurà de comprovar i corregir, tan aviat com sigui 
possible, totes aquelles anomalies que li siguin posades de manifest, a 
través dels serveis municipals o de les que puguin tenir coneixement a 
través d'altres mitjans. Per a això, l'adjudicatari comptarà amb un 
telèfon d'incidències, obert les 24 hores del dia, per atendre qualsevol 
avís d'anomalies per avaria o accident, al qual se li donarà la publicitat 
que l'Ajuntament consideri convenient. 

6. L’empresa adjudicatària està obligada a comunicar per escrit qualsevol 
incidència que es produeixi. 

 
TERMINI COL·LOCACIÓ I RETIRADA 

 
1. L’enllumenat nadalenc haurà de funcionar exclusivament durant el 

període nadalenc. Haurà d’entrar en funcionament el primer divendres 
de desembre de cada any i haurà d’apagar-se el 6 de gener. 

 2. Abans de començar el període d’encesa, s’hauran de realitzar totes les 
operacions prèvies necessàries pel muntatge de la instal·lació 
completa, amb els seus diferents motius, assegurant que es realitzarà 
de forma completa i en perfecte funcionament per tenir-ho tot apunt 
en la data assenyalada per la inauguració de l’encesa. 

3. El desmuntatge s’iniciarà el dia 7 de gener de cada any, i haurà d’haver 
finalitzat en el termini màxim de 15 dies hàbils. 
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4. Durant aquest període d’encesa s’haurà de procedir a l’encesa diària i 
manteniment dels elements de l’enllumenat en l’horari d’encesa definit 
per l’Ajuntament de Canet de Mar que en cap cas podrà sobrepassar 
les 168 hores segons normativa d’eficiència energètica. 
 

OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTISTA. 
 

1. El contractista resta obligat: 
 

a) al compliment de la normativa i les disposicions aplicables en 
matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de seguretat i 
higiene en el treball. 

b) A 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. 

 
c) A presentar, en el termini de 10 dies des de la formalització del 

contracte,  un programa de treball basat en la oferta presentada, 
que haurà d’incloure totes aquelles qüestions necessàries per la 
correcta definició i seguiment dels treballs. Aquest programa podrà 
ésser modificat, si es considera necessari per les necessitats del 
servei. 

d) Al lliurament del subministrament en les condicions fixades en el 
present plec de clàusules i en la proposta per ell presentada. 

e) A fer-se responsable del compliment de les obligacions relatives a la 
propietat industrial i comercial, i haurà d’obtenir les cessió, 
permisos i autoritzacions necessàries dels titulars de models, 
patents i marques. 

f) Satisfer l’import dels anuncis de la convocatòria de licitació, fins a 
un màxim de 1.000 €. 

g) Si es produeixen danys a les instal·lacions o als elements que 
puguin comportar perill per a les persones o pels béns, haurà 
d’ordenar la seva immediata reparació o retirada. L’empresa 
contractista està obligada a comunicar a l’Ajuntament aquests 
danys, així com l’actuació que s’hagi realitzat per subsanar-los. 

h) Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil, que respongui de les 
seves accions i de les del personal que presti els seus serveis i de 
les empreses subcontractades, així com de les altres persones per 
qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent. 



Ref: S/Sd 

46 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

i) Garantir que els elements ornamentals estiguin instal·lats a una 
alçada que no comporti risc per les persones. 

j) Garantir el correcte funcionament de la instal·lació fins el seu 
desmuntatge, donant compliment a les obligacions establertes al 
present plec 

k) L’adjudicatari es farà càrrec de l’emmagatzematge dels elements 
d’ornamentació quan no estiguin instal·lats. 

l) Anirà a càrrec de l’adjudicatari la direcció del 
muntatge/desmuntatge i assessorament tècnic. 

m) L’adjudicatari serà responsable de les deficiències en el 
funcionament dels elements d’ornamentació de Nadal, així com dels 
defectes, negligències, etc. que puguin observar-se en l’execució 
dels treballs de muntatge i de desmuntatge dels mateixos. De la 
mateixa manera, serà responsable de les interrupcions totals o 
parcials del funcionament de l’enllumenat de Nadal no produïdes per 
la falta d’energia en els escomeses, així com de tots els accidents, 
danys o perjudicis de qualsevol naturalesa, causats per les 
instal·lacions, o com a conseqüència de la realització dels treballs 
durant la prestació del servei. 

n) La resta d’obligacions que es dedueixin dels documents integrants 
del contracte. 

 
PENALITATS 

 
1. Es podran imposar penalitats per dos conceptes: 

 Per compliment defectuós de l’objecte del contracte: Aquestes 
penalitats seran fins a un 10% del pressupost del contracte. 

 Per incompliment del termini de lliurament del subministrament: 
S’imposarà una penalitat diària de 0,20 € per cada 1.000 € del 
preu del contracte. 

2. Per compliment defectuós es considerarà tota acció u omissió del 
contractista que suposi un incompliment de les exigències especificades 
en els presents plecs. Tot incompliment comès pel contractista es 
classificarà atenent a la seva transcendència o gravetat d'acord amb les 
definicions següents: 
 

 Incompliment lleu: es consideraran incompliments lleus aquells 
que afectant desfavorablement a la qualitat de la il·luminació o a 
l'òptim control de les instal·lacions o a la prestació del servei no 
siguin deguts a actuacions doloses o deficiència en les 
inspeccions ni comportin perill a persones, animals o coses, ni 
redueixin la vida econòmica dels components de les 
instal·lacions, ni causin molèsties a tercers, ni afectin de manera 
determinant a la prestació del servei. En particular, es 
consideraran incompliments lleus els següents: 

 
- Qualsevol anomalia que pugui alterar el desenvolupament 

del servei, i que no pugui ser considerada com 
incompliment de gravetat superior. 

- No facilitar informació als serveis municipals relativa al 
contracte en el temps sol·licitat. 
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- No presentar la documentació requerida o no informar en 
temps i forma als serveis municipals, en relació amb les 
prestacions del contracte, sempre que això no pugui 
considerar-se incompliment de major gravetat o constituís 
un requisit essencial del contracte. 

- El retard de fins 10 minuts inclòs de l'encesa o apagat de 
qualsevol dels motius, amb respecte a l'horari de l'encesa 
diària establert per l'Ajuntament de Canet de Mar. 

- No informar sobre les inspeccions diàries als serveis 
municipals. 

- No tenir operatiu el sistema de regulació d’encesa i apagada 
de l'enllumenat durant més d'un dia. 

- No lliurar els informes d'inspecció als serveis municipals. 
- No tenir operatiu el telèfon d'incidències les 24 hores. 

 
 Incompliment greu: s'estimarà incompliment greu aquell que 

afecti desfavorablement a la qualitat de la il·luminació, a 
l'adequat control de les instal·lacions o a la prestació del servei i 
sigui conseqüència d'una actuació dolosa o de realització deficient 
de les inspeccions. També es consideraran greus aquells 
incompliments que ocasionin molèsties a tercers, o escurcin la 
durada dels components de la instal·lació, o afectin de manera 
determinant a la prestació del servei. En particular es 
consideraran incompliments greus els següents: 
- La realització de 2 faltes lleus en un període de 7 dies, o més 

de 3 faltes lleus en qualsevol cas. 
- Desatendre injustificadament les ordres en el programa de 

treball, amb el nivell de detall i definició exigit en els plecs. 
- No procedir a la realització dels treballs de manteniment de 

les instal·lacions, incomplint la observació de causes que 
puguin provocar danys a persones i coses. 

- No procedir a reparació d'avaries o a la reposició del material 
defectuós en el termini fixat contractualment. 

- No tenir operatiu i en perfecte estat de funcionament el 
sistema de regulació d’encesa i apagada de l'enllumenat 
ornamental en la data de l'encesa. 

- No subministrar en el termini fixat el material per 
reposicions. Es tornarà a considerar incompliment greu cada 
cop que passin 3 dies sense realitzar el lliurament del 
material en les condicions fixades, passant quan 
correspongui a incompliment superior, encara que no s'hagi 
imposat penalitat per això. 

- No mantenir en perfecte estat de conservació i funcionament 
el material o els mitjans adscrits al contracte, i no tenir en 
regla la documentació que sigui exigida. 

- Connectar els motius lluminosos a quadres municipals sense 
comptar amb l'autorització. 

- El retard de més de 10 i fins a 20 minuts de l'encesa i apagat 
de qualsevol dels motius, amb respecte a l'horari d'encesa 
diari establert per l'Ajuntament de Canet de Mar. 

- No atendre als condicionants establerts pels serveis tècnics 
municipals per la ocupació de la via pública durant les 
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operacions de muntatge, desmuntatge i manteniment de la 
instal·lació. 

- Començar la instal·lació de motius sense la autorització dels 
serveis municipals, o els permisos necessaris de tercers. 

- No tenir legalitzada la instal·lació a l'inici dels treballs, o no 
presentar a temps els preceptius certificats d'inici i inspecció 
inicial dels serveis tècnics municipals. 

- L'ús dels mitjans a disposició exclusiva del contracte per 
realitzar treballs no relacionats amb el mateix. 

 
 Incompliment molt greu: són classificats com incompliments molt 

greus aquells conseqüència d'actuacions doloses, realització 
deficient de la inspecció o de treballs exigits pel servei que 
puguin influir molt negativament en la adequada prestació del 
servei, la durada dels components de les instal·lacions o causar 
situació de perill a tercers. En particular, es consideraran 
incompliments molt greus els següents: 

- La realització de 2 faltes greus en un període de 7 dies, o 
més de 3 faltes greus en qualsevol cas. · No tenir 
degudament assegurades totes les instal·lacions i mitjans 
del contracte. 

- Incomplir la normativa vigent en qualsevol aspecte 
relacionat amb la prestació dels serveis inclosos en el 
contracte, especialment en matèria mediambiental, de 
seguretat i salut en el treball. 

- Falsejar informes d'inspecció. 
- No comptar amb els mitjans humans o materials ofertats, al 

marge que això pugui constituir un incompliment d'una 
condició essencial del contracte i pugui derivar en una 
eventual resolució del mateix. 

- Desatendre reiteradament les ordres o indicacions dels 
serveis municipals en relació amb la prestació del servei, 
encara que no s'hagin imposat penalitats per això, sempre 
que quedi acreditada l'amonestació al contractista. 

 
3. El rang de la quantia de les penalitats serà la següent: per 
incompliments lleus, es podran imposar penalitats per quantia de 150 a 
1.000 euros, per incompliments greus de 1.001 a 2.000 euros, i per 
incompliments molt greus de 2.001 a 3.400 euros. 
 
Les penalitats s'aplicaran individualment per actuació i dia, i la seva 
quantia serà acumulativa, amb els límits establerts en el plec de 
clàusules administratives. Quan un incompliment per reiteració passi de 
una categoria inferior a una superior, s'aplicarà la penalitat d'aquesta 
última. 
 
La quantia total de penalitats no podrà ser superior al 10% del 
pressupost del contracte. Així mateix, quan la suma de les penalitats 
sigui superior al 5% sobre el preu del contracte, el servei de 
contractació podrà 
procedir a la resolució del mateix. 
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4. Quan el contractista per causes imputables a ell mateix hagués 
incomplert el termini de lliurament fixat a la clàusula XX del present plec 
o, en el seu cas, l’ofert en la seva plica, l’Ajuntament podrà optar o bé 
per resoldre el contracte, o bé per imposar penalitats. Cada vegada que 
les penalitats per demora del termini assoleixin el 5 per cent del preu 
del contracte, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o bé 
acordar la seva continuïtat amb imposició de noves penalitats. 
 
3. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació a 
proposta del responsable del contracte. Aquest acord serà 
immediatament executiu. 
 
4. Les penalitats es faran efectives en les factures pendents d’abonar al 
contractista o sobre la garantia definitiva quan no es puguin deduir de 
les factures presentades. 
 
RECEPCIÓ 

 
1. Tota la il·luminació de Nadal haurà d'estar instal·lada i en perfecte 

estat de funcionament per tal que el primer divendres del mes de 
desembre de cada any es pugui procedir a l'encesa de la mateixa. El 
termini previst de finalització del període d'encesa és el dia 6 de 
gener. Aquestes dates podrien estar subjectes a canvis per part de 
l'ajuntament en cas que fos necessari. 

2. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per pèrdues, avaries o 
perjudicis ocasionats als béns abans del seu lliurament a l'Ajuntament 
de Canet de Mar, excepte que aquest hagués incorregut en mora per 
rebre'ls. 

3. D'acord amb l'article 222 i 292 del TRLCSP, la constatació de la 
correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció 
s'efectuarà mitjançant acta de recepció, si el lloguer de l'enllumenat 
s'ha produït a satisfacció de l'ajuntament. 

 
ACREDITACIÓ SOLVENCIA TÈCNICA  
 
S’acreditarà pels mitjans següents: 
 

 Relació del personal adscrit al contracte: es considera que com a 
mínim la plantilla destinada a la prestació haurà d'incloure els 
següents oficis: 

 Tècnics de grau superior 
 Encarregat del servei: professional amb experiència en tasques 

de manteniment i conservació d'instal·lació d'enllumenats 
ornamentals 

 Equip de treball: operaris especialitzats en desenvolupar les 
tasques de: 
 
o Oficial electricista (1 ª, 2 ª i 3 ª) 
o Oficial soldador- mecànic (1 ª i 2 ª) 
o Gruista 
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o Conductor camió 
o Peons de càrrega / magatzem 

 
 Relació dels principals subministraments anàlegs o similars amb 

l'objecte del contracte efectuats durant els cinc últims anys, amb 
indicació del seu import, dates i destinació pública o privada, 
incorporant un mínim de 2 certificats expedits per l'òrgan 
competent o empresari privat. 

 Declaració responsable indicant la maquinària, material i equip 
tècnic del que disposarà per a l’execució de les prestacions 
objecte del contracte, a la qual s’adjuntarà la documentació 
acreditativa corresponent. 
 

L’acreditació de la solvència tècnica també podrà acreditar-se mitjançant 
certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades. 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
Pel que fa els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és 
la proposició econòmicament més avantatjosa seran, de forma 
decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que 
es detalla per a cadascun d’ells: 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (70 %) 

 
a) Oferta econòmica: Fins a 40 punts. El pressupost base de licitació 

fixat a la clàusula IV del present plec podrà ser millorat a la baixa, 
atribuint-se una ponderació de fins a 40 punts, d’acord amb el 
següent criteri: 
- 40 punts a la màxima baixa oferta 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- La resta d’ofertes es puntuaran de manera lineal d’acord amb la 

següent fórmula:  

Puntuació = 40· [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – [Max] 

[Lic]: Preu de licitació 
[Max]: Oferta amb màxima baixa 
[Oferta]: Oferta a valorar 

 
b) Augment del número de motius previstos als carrers: Fins a 30 

punts. Es valorarà que s’augmenti la quantitat mínima de motius 
previstos als diferents carrers, fixada a la clàusula XIX, i sempre que 
sigui possible, per la tipologia d’elements a instal·lar i zones 
d’ubicació. Es valoraran de la següent manera: 
- Per cada motiu addicional de dimensions entre 2 i 4 metres:  2 

punts 
- Per cada motiu addicional de dimensions més de 4 i fins a 7 

metres: 4 punts 
- Per cada Avet 3D de mides no inferiors a 1,50x0,50: 5 punts  
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Criteris que depenen d’un judici de valor (30 %) 
 

a) Disseny i originalitat dels motius: Fins a 10 punts. Es valorarà el 
disseny que es consideri més adequat pels carrers a engalanar, així 
com la vistositat i originalitat dels motius i la inclusió de noves 
propostes que milloren l’enllumenat nadalenc del municipi. L’oferta 
s’acompanyarà d’un projecte amb tots els motius a instal·lar. Es 
valorarà el disseny innovador dels elements, la creativitat de la 
proposta, la utilització d’elements ornamentals en 3D i els motius 
relacionats amb la ciutat. 

b) Característiques tècniques dels materials: Fins a 10 punts. Es 
valoraran els materials proposats i que siguin d’alta eficiència 
energètica, tenint en compte la major seguretat dels materials 
ofertats. 

c) Tipologia de treball: Fins a 10 punts. Es valorarà la metodologia de 
treball tenint en compte especialment que els treballs d’instal·lació 
interfereixin el menys possible en la quotidianitat dels usuaris i que 
siguin menys invasius i més respectuosos amb l’entorn. 

 
La documentació tècnica a presentar relativa als criteris d’adjudicació 
que depenguin d’un judici de valor,  serà la següent: 

 
1. Relació numerada de la documentació inclosa. 
2. Programa cronològic dels treballs a realitzar i projecte sobre tota la 

instal·lació. 
3. Dossier amb la documentació tècnica dels llums a subministrar, així 

com fotografies de tots els motius ornamentals i dels seus elements 
que permetin verificar la qualitat tècnica i estètica dels mateixos. 

4. Altres documents que es creguin necessaris per acreditar els 
criteris de valoració que depenguin de judicis de valor, no 
avaluables mitjançant xifres o percentatges 

 
Vist tot l’exposat anteriorment, sol·licitem que s’aprovi la convocatòria 
del concurs públic per a l’atorgament de les autoritzacions municipals 
per a l’ocupació de part de la via pública per a destinar a fira d’artesania 
i mostra d’oficis durant la Fira Mercat Modernista de Canet de Mar. “ 

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada, emès per l’interventor municipal 
en data 1 d’octubre d’enguany, el contingut literal del qual és el següent: 
 

INFORME FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA 
INCOACIÓ EXPEDIENT DE SUBMINISTRAMENT 

 
Objecte del contracte: 
 
El present contracte té per objecte el subministrament en règim de lloguer, 
la instal·lació, desmuntatge i manteniment d'enllumenat ornamental 
nadalenc a Canet de Mar. Tanmateix la proposta haurà d’incloure la 
instal·lació i muntatge, per part de l’empresa concessionària, de 1 llum amb 
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la imatge de marca del municipi “Es Canet” i  9 llums propietat dels 
botiguers de l’eix comercial de la Riera Buscarons. 
 
 
Abast de la Fiscalització: 
 
La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix que “En els 
termes recollits en l’apartat segon de l’article 219 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, la fiscalització prèvia es limitarà a comprovar els següents 
extrems: 

 
 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és 

l’adequat a la naturalesa de la despesa i a l’obligació que es 
proposi contraure. En els casos en que es tracti de contraure 
compromisos de despeses de caràcter plurianual es comprovarà, 
a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Per a tot tipus d’expedients hauran d’efectuar-se, a més, les 

comprovacions addicionals que es determinin en les presents 
bases, podent l’òrgan interventor formular les observacions 
complementàries que consideri convenients, sense que aquestes 
tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels 
expedients corresponents.” 

 
Addicionalment a l’anterior, es comproven aquells aspectes que es recullen 
en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, Fiscalització de 
Requisits Bàsics, en tot allò que sigui anàleg a la dimensió de l’Ajuntament. 

 
Aspectes fiscalitzats (Aprovació de la despesa): 

 
- Existeix crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 

naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure? 
 
Existeix consignació pressupostària suficient per a cobrir la despesa de 
l’any 2015 en la partida núm. 30 43000 22798 del vigent pressupost 
municipal per a l’any 2015 (RC núm. 9065).  
 
L’Ajuntament haurà de consignar en el pressupost de cada exercici 
econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu. 
Atesa la seva plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis 
posteriors, haurà de restar condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient. 

 
- Les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent? 

 
Donat que el valor estimat del contracte, el qual puja un import de 
68.842,98 € i de conformitat amb la disposició addicional segona 
TRLCSP, l’òrgan competent per efectuar aquesta contractació serà 
l’alcalde de la corporació, ja que el seu import no supera el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantitat de 
6.000.000 euros, ni es tracta tampoc d’una contractació plurianual que 
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superi els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret núm. 
743/2015, de 19 de juny, l’alcalde va delegar la competència per a la 
contractació dels procediments oberts en la Junta de Govern Local. 
 

- Existeix plec de prescripcions tècniques del subministrament? 
 

Existeix un informe de la tècnica de Promoció Econòmica de data 30 de 
setembre de 2015, i un plec que inclou les prescripcions tècniques. 

 
- Que existeix plec de clàusules administratives particulars o, en el seu 

cas, document descriptiu, informat pel Servei Jurídic? 
 
Existeix una proposta de plec de clàusules administratives particulars, i 
l’informe de la Cap de Secretaria de data 30 de setembre de 2015. 
 

- Quan s’utilitza model de plec de clàusules administratives, verificar que 
el contracte a celebrar és de naturalesa anàloga a l'informat pel Servei 
Jurídic. 
       
El Plec es remet en la clàusula I.3 al PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES GENERALS pels contractes de subministrament.  
 

- El plec de clàusules administratives particulars o el document descrit 
estableix, per la determinació de l’oferta econòmica més avantatjosa, 
criteris directament vinculats al objecte del contracte; i que quan 
s’utilitza un únic criteri aquest sigui el del preu més baix? 
 
Els plecs que es preveuen aprovar estableixen a la seva clàusula XIII els 
següents criteris: 

 
“1. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és 
la proposició econòmicament més avantatjosa seran, de forma 
decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 

 
Criteris avaluables de forma automàtica (70 %) 

 
a) Oferta econòmica: Fins a 40 punts. El pressupost base de 

licitació fixat a la clàusula IV del present plec podrà ser 
millorat a la baixa, atribuint-se una ponderació de fins a 40 
punts, d’acord amb el següent criteri: 
 
- 40 punts a la màxima baixa oferta 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- La resta d’ofertes es puntuaran de manera lineal d’acord 

amb la següent fórmula:  
  
 

Puntuació = 40· [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – [Max] 

 
[Lic]: Preu de licitació 
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[Max]: Oferta amb màxima baixa 
[Oferta]: Oferta a valorar 

 
b) Augment del número de motius previstos als carrers: Fins a 

30 punts. Es valorarà que s’augmenti la quantitat mínima de 
motius previstos als diferents carrers, fixada a la clàusula 
XIX, i sempre que sigui possible, per la tipologia d’elements a 
instal·lar i zones d’ubicació. Es valoraran de la següent 
manera: 
 
- Per cada motiu addicional de dimensions entre 2 i 4 

metres:  2 punts 
- Per cada motiu addicional de dimensions més de 4 i fins a 

7 metres: 4 punts 
- Per cada Avet 3D de mides no inferiors a 1,50x0,50: 5 

punts  
 

Criteris que depenen d’un judici de valor (30 %) 
 

a) Disseny i originalitat dels motius: Fins a 10 punts. Es 
valorarà el disseny que es consideri més adequat pels carrers 
a engalanar, així com la vistositat i originalitat dels motius i 
la inclusió de noves propostes que milloren l’enllumenat 
nadalenc del municipi. L’oferta s’acompanyarà d’un projecte 
amb els motius a instal·lar, a excepció, en el seu cas, dels 
motius addicional que s’ofertin per tal que siguin 
valorats mitjançant fórmula automàtica, els quals 
s’inclouran al sobre C. Es valorarà el disseny innovador 
dels elements, la creativitat de la proposta, la utilització 
d’elements ornamentals en 3D i els motius relacionats amb la 
ciutat. 
 

b) Característiques tècniques dels materials: Fins a 10 punts. Es 
valoraran els materials proposats i que siguin d’alta eficiència 
energètica, tenint en compte la major seguretat dels 
materials ofertats. 
 

c) Tipologia de treball: Fins a 10 punts. Es valorarà la 
metodologia de treball tenint en compte especialment que els 
treballs d’instal·lació interfereixin el menys possible en la 
quotidianitat dels usuaris i que siguin menys invasius i més 
respectuosos amb l’entorn.” 

 
S’utilitzen diferents criteris de valoració relacionats amb l’objecte del 
contracte. 

 
g) Que el plec de clàusules administratives particulars o el document 

descrit preveu, quan procedeixi, que la documentació relativa els criteris 
la qual ponderació depengui d’un judici de valor ha de presentar-se en 
sobre independent del resta de la proposició. 
 



Ref: S/Sd 

55 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

A la clàusula X es preveu que la documentació relativa els criteris la qual 
ponderació depengui d’un judici de valor ha de presentar-se en sobre 
independent del resta de la proposició. 
 

h) Quan es proposi com procediment d'adjudicació el negociat, comprovar 
que concorren els supòsits previstos a la normativa contractual per 
utilitzar l’esmentat procediment. 

 
No aplicable. 

  
i) En el seu cas, que la durada del contracte prevista en el plec de 

clàusules administratives particulars o en el document descriptiu 
s’ajusta al previst en la Llei de contractes. 
 
Es preveu una durada de 2 anys amb possibilitat de prorroga fins a un 
màxim de 4 anys. 
 

j) Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, 
verificar que es compleixi algun dels supòsits d’aplicació de l’article 164 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
No aplicable. 

 
k) Quan es preveu en el plec de clàusules administratives particulars la 

possibilitat de modificar el contracte en els termes de l'article 92 ter de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, verificar que se expressa el 
percentatge del preu del contracte al que com a màxim pot afectar les 
modificacions. 

 
A la clàusula XXIX es preveu la possibilitat de modificar el contracte 
només per motius legals. 
 

l) Quan es preveu en el plec de clàusules administratives particulars la 
utilització de la subhasta electrònica, verificar que els criteris 
d’adjudicació a que se refereix  la mateixa es basen en modificacions 
referides al preu o requisits quantificables i susceptibles de ser 
expressats en xifres o percentatges. 

      
No aplicable. 

 
Conclusions 
 
S’informa favorablement a l’aprovació a la incoació de l’expedient de 
subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, desmuntatge i 
manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar. Tanmateix 
la proposta haurà d’incloure la instal·lació i muntatge, per part de l’empresa 
concessionària, de 1 llum amb la imatge de marca del municipi “Es Canet” i  
9 llums propietat dels botiguers de l’eix comercial de la Riera Buscarons, 
amb l’abast de la fiscalització prèvia limitada realitzada. 
 

Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és aquesta 
Alcaldia, ja que l’import del contracte puja a 34.421,49 €, IVA exclòs, i per 
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tant, no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest 
Ajuntament ni la quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació 
plurianyal que superi els anteriors imports. 
 
Vist el Reial decret legislatiu 3/2011, de 164 de novembre, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i concretament el 
seu article 109.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient 
corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte en els termes que preveu l’article 22 d’aquesta Llei”. 
 
Atès que la referida competència sobre l’inici de l’expedient, atribuïda en primer 
terme a l’òrgan de contractació, és susceptible de delegació, havent estat 
delegada en la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
743/2015, de 19 de juny. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert per al 
subministrament, en la modalitat de rènting, instal·lació, desmuntatge i 
manteniment de l’enllumenat ornamental nadalenc de Canet de Mar i tenint en 
compte allò que es disposa al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic (TRLCSP), al Reial decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, així com el 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò 
que no contradigui el TRLCSP i la resta de disposicions legals vigents, de 
conformitat amb proposa de Regidoria delegada de Promoció Econòmica i règim 
intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient per a la contractació del subministrament en la 
modalitat de rènting, instal·lació, desmuntatge i manteniment de l’enllumenat 
ornamental nadalenc de Canet de Mar, essent el tipus de licitació de 34.421,49 
€, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 7.228,51 €. 
 
SEGON.- Que es publiqui el corresponent edicte al DOGC segons allò que 
disposa l’art. 142.1 del TRLCSP. Així mateix la licitació es publicarà al perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. 
 
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació, el contingut 
literal del qual és el següent: 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, LA INSTAL·LACIÓ I EL 
DESMUNTATGE D'ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC A CANET 
DE MAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

 
I. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I NATURALESA. 
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1. El present contracte té per objecte el subministrament en règim de 
lloguer, la instal·lació, desmuntatge i manteniment d'enllumenat ornamental 
nadalenc a Canet de Mar. Tanmateix la proposta haurà d’incloure la 
instal·lació i muntatge, per part de l’empresa concessionària, de 1 llum amb 
la imatge de marca del municipi “Es Canet” i  9 llums propietat dels 
botiguers de l’eix comercial de la Riera Buscarons. 
 
2. La naturalesa jurídica és la d’un contracte administratiu típic de 
subministrament tal i com ve definit a l’article 9.1 i 19.1 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).  
 
3. Aquest contracte es regirà per aquest plec, pel TRLCSP, pel Reial 
Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no es trobi 
derogat, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules administratives generals 
aplicables als contractes de subministraments, aprovat per l’Ajuntament 
de Canet de Mar i pel document en què es formalitzi el contracte. 
 
4. Formarà part del contracte, ultra el present PCAP, la proposició del 
licitador que resulti adjudicatari, per bé que les millores, variables o 
alternatives sobre l’explotació del servei que hagi proposat en ella només en 
formaran part si són admeses expressament en l’adjudicació. 
 
5. El present contracte té naturalesa administrativa d’acord amb l’article 19 
TRLCSP i es qualifica de subministraments, d’acord amb la delimitació 
d’aquest tipus contractual que efectua l’article 9 TRLCSP.  
 
6. Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la 
informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la 
utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el 
Perfil de contractant al que es tindrà accés segons les especificacions que es 
regulen en la pàgina web següent: www.canetdemar.cat. 
 
7. La classificació segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV) té 
el següent codi: 31527200-8. 
 
II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
 
Donat que el valor estimat del contracte és superior als 60.000 €, i les seves 
característiques, es considera que el procediment més adequat per a la seva 
adjudicació és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
varis criteris d’adjudicació. 
 
III. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’Alcalde la competència com a òrgan de contractació, ja que el seu import 
no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni els 



Ref: S/Sd 

58 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

6.000.000 €. L’adreça d’aquest òrgan és carrer Ample, 11 de Canet de Mar 
(08360), mentre que l’URL és www.canetdemar.cat. 
 
IV. DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada del present contracte s’estableix en dos anys, corresponents als 
nadals 2015 i 2016, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any fins a un 
màxim, incloses les pròrrogues de 4 anys, per voluntat expressa d’ambdues 
parts, que es posarà de manifest a través del corresponent acte 
administratiu acceptat pel contractista.  
 
V. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
1. El pressupost base de licitació del present contracte es fixa en la 
quantitat de 34.421,49 €, IVA exclòs. 
 
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 
7.228,51 €. 
 
2. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots 
aquells conceptes previstos al Plec de Clàusules Administratives Generals 
aplicable (en endavant PCAG), així com tots els conceptes associats del 
subministrament (transport, etc.). 
 
3. L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen del 
present contracte estan recollides en la partida núm. 30 43000 22798 del 
vigent pressupost municipal per a l’any 2015. L’Ajuntament consignarà en el 
pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient per poder atendre el 
pagament del seu preu. Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb 
allò que es disposa a l’art. 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, queda condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
4. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament i a tots el 
efectes l’IVA que haurà de suportar l’Administració i els altres tributs o 
impostos que els siguin d'aplicació segons les disposicions vigents. L’IVA, en 
tot cas, s’indicarà com a partida independent. 
VI. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del present contracte tenint en compte el que disposa l’art. 
88 TRLCSP segons el qual cal incloure el valor total del contracte sense IVA, 
incloent pròrrogues i import màxim que és 68.842,98 €. 
 
VII. FORMA DE PAGAMENT I REVISIÓ DE PREUS 
 
1. El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura legalment 
emesa i conformada pel tècnic competent. En el supòsit que no sigui 
conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins 
que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà 
per transferència bancària. 
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De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de 
Canet de Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data 
de conformitat del contracte. No obstant, en cas que la factura es presenti 
amb posterioritat a la data de l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies 
començarà a comptar des de l’entrada de la factura al registre de 
l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de demora en el pagament 
s’aplicarà l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
2. De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de 
presentar la factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre 
administratiu corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan 
administratiu o unitat a qui correspongui al tramitació d’aquesta, en el 
termini de 30 dies a comptar des de l’entrega efectiva del subministrament. 

 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 
72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
els següents extrems previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional 
Trenta-tresena esmentada. 
 
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 

de Canet de Mar. 
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 

pública és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 

 
3. En cas que es faci ús de la factura electrònica, la disposició addicional 3ª 
de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures, estableix que les 
factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius 
que participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 
d’unitats administratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat 
d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els 
següents: 
 

Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat 
tramitadora  

L01080403 
Ajuntament de Canet 
de Mar 

L01080403 
Ajuntament de Canet 
de Mar 

L01080403 
Ajuntament de 
Canet de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 

 
 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
4. Els contractistes amb dret de cobrament davant l’Administració poden 
transmetre’l en els termes de l’article 218 TRLCSP. 
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5. Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà 
objecte de revisió. 
 
VIII. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
1. Es nomenarà, d’acord amb l’article 52 del  TRLCSP, la tècnica de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, com a responsable del 
contracte. 
 
2. Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte 
es notificaran al contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta 
notificació. En cas d’urgència, el facultatiu podrà intervenir acreditant per 
escrit la seva designació a l’inici de les actuacions de seguiment davant del 
contractista o de qualsevol altre que pogués haver rebut la notificació. 
 
3. Llevat  que es disposi una altra cosa en les condicions de l’encàrrec, les 
actuacions posteriors del responsable del contracte les podrà realitzar en 
qualsevol moment de l’execució i sense necessitat de notificació prèvia al 
contractista. 
 
4. El responsable del contracte disposarà durant la realització del 
subministrament de totes les atribucions no reservades a l’òr gan de 
contractació i abastarà almenys els objectius següents: 
 
a) Garantir l’execució del contracte. 
b) Precisar els termes d’execució. 
c) Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 

contractada.  
d) Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o 

incompliments contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que 
correspongui, prèvia comunicació a l’òrgan de contractació. 

e) Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les 
normes i actes generals pressupostaris. 

 
Quant a les seves funcions, seran com a mínim les següents: 
 
a) Inspeccionar els bens objecte del present contracte. 
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament del 

subministrament. 
c) Elevar a l’òrgan de contractació la  iniciativa per a l’actuació de potestats 

administratives o la presa d’altres mesures. 
d) Conformar les factures i albarans acreditatius del subministrament  

presentats per l’empresa adjudicatària. 
e) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  

transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu 
càrrec. 

f) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de 
contractació i el cap de la unitat administrativa responsable de l’execució 
del contracte. 

g) Realitzar, quan s’escaigui, un seguiment acurat dels treballs de 
manteniment dels llums. 
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h) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa 
adjudicatària. 

 
4. Les ordres que  el responsable del contracte adreci al contractista es 
podran  instrumentar en un llibre d’ordres el qual tindrà el format i 
característiques fonamentals que es determinin mitjançant resolució de 
l’òrgan de contractació. 
 
IX. CAPACITAT PER CONTRACTAR. 
 
1. Estan capacitades per poder contractar amb l’Ajuntament les persones 
físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat 
d’obrar, acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica en els termes 
dels articles 74 a 82 TRLCSP i no inco rrin en cap de les prohibicions per 
contractar de l’article 60 TRLCSP. També poden presentar propostes les 
unions temporals d'empreses de conformitat amb l'article 59 TRLCSP. Cada 
empresa de les que compon l'agrupació ha d'acreditar la capacitat d'obrar i 
la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la 
presentació de la documentació ressenyada a les clàusules següents del 
present plec; en aquest cas hauran d’indicar, en un document privat, el nom 
i les circumstàncies de les empreses participants, la proporció de cada una 
d'elles i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte els 
representarà de cara a l’Administració i que assumeixen el compromís de 
constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (article 24 del RGLCAP). Aquest 
document haurà d'estar signat pels representants de cada una de les 
empreses components de la Unió. 
 
2. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:  

 
a) La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, 
mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte 
fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la 
seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti.  
 
b) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals 
d'Estats membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre 
procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o 
mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els 
termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions 
comunitàries d'aplicació.  
 
c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica 
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en 
l'àmbit de la qual territorial radiqui el domicili de l'empresa. [De 
conformitat amb l'article 55.1 del TRLCSP, no serà necessària la 
presentació de l'informe sobre reciprocitat en relació amb empreses 
d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació pública de l'Organització 
Mundial del Comerç].  

 
3. L'activitat del licitador ha de tenir relació directa amb l'objecte del 
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, 
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i ha de disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda 
execució del contracte. 
 
4. La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació 
sense condicions de les clàusules d'aquest PCAP i la declaració responsable 
que reuneix totes les condicions exigides per contractar amb l'Administració. 
 
X. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
1. Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i, en els termes 
de l’article 145.3 TRLCSP, no es podrà subscriure cap proposta en nom d’una 
unió temporal d’empresaris si ja s’ha presentat individualment o si es forma 
part d’una altra unió temporal que concorri a la licitació. L’incompliment 
d’aquest principi donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les 
propostes que hagi presentat. 
 
2. Els licitadors hauran de presentar la documentació per prendre part en la 
licitació, al registre general de l’Ajuntament de Canet de Mar, de dilluns a 
divendres de les 9 a les 14 hores i els dijous de les 17 a les 19 hores, durant 
el termini de 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci de licitació al DOGC. Si el termini de presentació de proposicions 
s’escau en dissabte o dia festiu, s’ajornarà fins al primer dia hàbil següent. 
Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar.  
 
3. Quan les propostes s’enviïn per correu el proponent haurà de justificar, 
amb el resguard corresponent, la data de lliurament a l'oficina de correus i 
comunicar a l’òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, 
fax, telegrama o correu electrònic el mateix dia. En cas contrari no 
s’admetrà la proposta si l’òrgan de contractació la rep després de la data de 
finalització del termini de presentació de proposicions. Fins i tot així, si 
transcorreguts 10 dies naturals des del termini de presentació de 
proposicions no s’hagués rebut encara  la proposta, aquesta no serà 
admesa, d’acord amb l’article 80 RGLCAP.   
 
4. La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en 
qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, haurà d’anar 
degudament signada pel licitador, amb indicació del domicili a efectes de 
notificacions, el telèfon i el fax, ser original o còpia degudament 
autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres tancats, i amb 
indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax. A més 
a més, en cada un dels sobres s’hi indicarà el títol del procediment i el 
nom de l’empresa licitadora, o de les empreses licitadores en cas d’UTE. 
 
Dins de cada sobre s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels 
documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a 
continuació: 
 
5. Sobre A. Portarà la menció "Documentació administrativa per a la 
contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, 
desmuntatge i manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de 
Mar presentada per ...……......."En aquest sobre s’hi hauran d'incloure 
necessàriament els següents documents acreditatius: 
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5.1. Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La documentació que acrediti la 
personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. 
Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona 
jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de 
càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i 
l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat  i/o 
aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran 
d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els 
actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran 
d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els 
sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte 
fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els 
articles 58 i 72 TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o 
professionals que s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, RGLCAP). 
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de 
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 TRLCSP. 
 
5.2. Capacitat per a contractar.- Declaració responsable d’acord amb el 
model següent: 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom 
propi, (o en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i 
segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i 
amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm..........), declara 
responsablement que les facultats de representació que ostenta són 
suficients i vigents (si s’actua per representació); que reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les 
prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 
84 TRLCSP; i que es troba al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritzo 
l’Ajuntament de Canet de Mar perquè pugui obtenir directament, davant 
de les Administracions competents, els certificats acreditatius del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de 
l'empresa licitadora. 
 
 

 SI   NO 
 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 
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Tampoc hauran d’estar incursos en prohibició de contractar quan es 
procedeixi a l’adjudicació del contracte ni posteriorment, durant tota la seva 
vigència. La prohibició per contractar sobrevinguda es considerarà un 
incompliment d’obligacions contractuals essencials i donarà lloc a la resolució 
del contracte per causa imputable al contractista, en els termes de l’article 
223.f) TRLCSP.  
 
La prova del que s’ha afirmat en la declaració responsable es podrà fer per 
qualsevol dels mitjans assenyalats a l'article 73.1 del TRLCSP. Els licitadors 
que hagin presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, hauran 
d'acreditar, en el seu cas, en el termini de 10 dies hàbils comptats des del 
següent a aquell en el que hagin rebut el requeriment, les circumstàncies 
anteriors mitjançant els certificats oportuns expedits per l’òrgan competent.  
 
5.3. Criteris de preferència.- En el seu cas, declaració responsable de 
disposar en la plantilla d’un número de treballadors amb discapacitat 
superior al 2%. 
 
5.4. Adreça de correu electrònic.- En el seu cas, els licitadors hauran de fer 
constar l’adreça de correu electrònic que, de conformitat amb el que disposa 
l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, determinen com a adreça preferent per a la 
pràctica de notificacions.  
 
5.5. Solvència econòmica o financera.-  Es podrà acreditar per un o varis 
dels mitjans establerts: 
 
- Declaracions apropiades d'entitats financeres o, en el seu cas, justificant 

de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscs 
professionals. 

- Els comptes anuals presentats al Registre Mercantil o en el Registre 
oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els 
comptes en Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu 
d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

- Declaració sobre el volum global de negocis i, en el seu cas, sobre el 
volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent amb la finalitat del 
contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en 
funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en 
la mesura que es disposi de les referències de l'esmentat volum de 
negocis. 

 
L’acreditació de la solvència econòmica també podrà acreditar-se mitjançant 
certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades. 
 
5.6. Solvència tècnica o professional.- S’acreditarà pels mitjans següents: 
 
 Relació del personal adscrit al contracte: es considera que com a mínim 

la plantilla destinada a la prestació haurà d'incloure els següents oficis: 
 
 Tècnics de grau superior 
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 Encarregat del servei: professional amb experiència en tasques de 
manteniment i conservació d'instal·lació d'enllumenats ornamentals 

 Equip de treball: operaris especialitzats en desenvolupar les tasques 
de: 
o Oficial electricista (1 ª, 2 ª i 3 ª) 
o Oficial soldador- mecànic (1 ª i 2 ª) 
o Gruista 
o Conductor camió 
o Peons de càrrega / magatzem 

 
 Relació dels principals subministraments anàlegs o similars amb 

l'objecte del contracte efectuats durant els cinc últims anys, amb 
indicació del seu import, dates i destinació pública o privada, 
incorporant un mínim de 2 certificats expedits per l'òrgan competent o 
empresari privat. 
 

 Declaració responsable indicant la maquinària, material i equip tècnic del 
que disposarà per a l’execució de les prestacions objecte del contracte, 
a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa corresponent. 

 
L’acreditació de la solvència tècnica també podrà acreditar-se mitjançant 
certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades. 
 
5.7. En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes 
hauran de presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en 
els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç.  
 
5.8. En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió 
temporal, hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem 
amb indicació dels noms i circumstancies dels integrants i la participació de 
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment 
en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.  
 
5.9. Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració 
expressa de renúncia del fur que els podés correspondre i de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes les 
incidències que de manera directa o indirecta es podessin produir per raó del 
contracte. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 146.4 del TRLCSP, tota la 
documentació a incloure en el sobre A podrà substituir-se per una declaració 
responsable que haurà d’ajustar-se al model següent: 

 

“En/Na _________________________, amb domicili als efectes de 
notificacions a _____________, c/ ____________________, núm ___, 
amb DNI núm. _________, en representació de  
___________________, amb NIF núm. ___________, als efectes de la 
seva participació en la licitació del procediment obert, varis criteris 
d’adjudicació, per a la contractació del subministrament en règim de 
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lloguer, la instal·lació, desmuntatge i manteniment d'enllumenat 
ornamental nadalenc a Canet de Mar, 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del 
subministrament, en règim de lloguer, la instal·lació, desmuntatge i 
manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar. 
 
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l’apartat 
primer de l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic per ser adjudicatari del contracte de subministrament en règim de 
lloguer, la instal·lació, desmuntatge i manteniment d'enllumenat 
ornamental nadalenc a Canet de Mar, en concret: 
 
—  Que disposa de personalitat jurídica i, si escau, representació. 
—  Que l’empresa disposa dels requisits de solvència econòmica, 

financera i tècnica o professional. 
—  Que no està incurs en cap de les prohibicions per contractar que 

preveu l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic i està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

—  Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o 
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. (En el 
cas d’empreses estrangeres). 

— Que l’adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és 
__________________________. 

 
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels 
documents a què es fa referència a l’apartat segon d’aquesta declaració, 
en el cas que se’l proposi com a adjudicatari del contracte o en 
qualsevol moment en què se’l requereixi a aquest efecte.     
 
I perquè així hi consti, signo aquesta declaració. 
 
____________, ___ de/d’ ________ de 201_. 

 
En aquest cas, el licitador a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació, 
haurà d’acreditar davant l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació 
del contracte la possessió i validesa dels documents exigits. 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran 
eximides de presentar la documentació referida, a excepció de la solvència 
financera i econòmica i professional o tècnica específica, si s’escau, si no 
consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan aportin la diligència 
d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat; així com la 
declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència 
d’inscripció no han experimentat cap variació. 
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La prova del afirmat en la declaració responsable es podrà fer per qualsevol 
dels mitjans assenyalats a l'article 73.1 del TRLCSP. El licitador que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, haurà d'acreditar, en el 
termini de 5 dies hàbils comptats des del següent a aquell en el que hagin 
rebut el requeriment, les circumstàncies anteriors mitjançant els certificats 
oportuns expedits per l’òrgan competent.  
 
6. Sobre B. Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris 
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor, per a la contractació del 
subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, desmuntatge i 
manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar presentada 
per ...……......."i haurà d’incloure la següent documentació: 

 
1. Relació numerada de la documentació inclosa. 
2. Programa cronològic dels treballs a realitzar i projecte sobre tota la 

instal·lació. 
3. Dossier amb la documentació tècnica dels llums a subministrar, així 

com fotografies de tots els motius ornamentals i dels seus elements 
que permetin verificar la qualitat tècnica i estètica dels mateixos. 

4. Altres documents que es creguin necessaris per acreditar els criteris 
de valoració que depenguin de judicis de valor, no avaluables 
mitjançant xifres o percentatges 
 

ADVERTÈNCIA 
 
La documentació que contenen els sobres precedents (A i B) no pot 
incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C 
relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris 
avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació 
implica l’exclusió de la licitació. 

 
7. Sobre C. Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica 
relativa als criteris avaluables de forma automàtica, per a la contractació del 
subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, desmuntatge i 
manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar presentada 
per ...……......."i haurà de contenir l’oferta econòmica que s’haurà d’ajustar 
al model següent: 

 
"En/Na.............................. amb domicili a ............ carrer............. 
núm. .........., amb DNI núm. ........... major d'edat, en nom propi (o en 
representació de l'empresa .................. amb domicili a 
......................... carrer .................. núm. ........ i fax núm. .............), 
una vegada assabentat/da de les condicions exigides per optar a 
l'adjudicació del procediment obert per a la contractació del 
subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, desmuntatge i 
manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar, 
declara sota la seva responsabilitat que es compromet a assumir el 
compliment del present contracte de conformitat amb el plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques pel 
preu de ________.- € (A), més l’IVA, que ascendeix a _________.- € 
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(B), això és, pel preu cert i global de __________.- € (A+B), per als dos 
anys inicials del contracte. 
 
Que ofereix ___ motius addicionals d’entre 2 i 4 metres, sense cost per 
a l’Ajuntament. 
 
Que ofereix ___ motius addicionals de més de 4 i fins a 7 metres, sense 
cost per a l’Ajuntament. 
 
Que ofereix garlandes de llums per als arbres de la Plaça Macià, sense 
cost per a l’Ajuntament: 
 

 SI  NO 
 
Així mateix, declara responsablement que les facultats de representació 
que ostenta són suficients i vigents, que reuneix totes i cadascuna de les 
condicions exigides per contractar amb l'Administració, previstes als 
articles 54 i següents del TRLCSP, que no es troba incurs en cap de les 
prohibicions per contractar previstes a l'article 60 i següents del TRLCSP, 
i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 
Lloc, data i signatura del licitador." 

 
8. Devolució de la documentació. Una vegada adjudicat el contracte i 
transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagi 
interposat, la documentació que acompanya les proposicions quedarà a 
disposició dels interessats.  
 
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, es procedirà a la 
destrucció total de la documentació un cop transcorregut un any del termini 
de l'adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució. 
 
9. Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord 
amb l’article 146.5 TRLCSP. 
 
XI. GARANTIA PROVISIONAL 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 103 TRLCSP. 

 
XII. MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA I QUALIFICACIÓ 
 
1. La mesa de contractació, presidida per l'alcaldessa o regidor/a en qui 
delegui, s’integrarà per tres vocals, entre els quals han de figurar 
necessàriament la secretària i l’interventor municipals. Actuarà com a 
secretària, la funcionària responsable del negociat de contractació. 
 
2. Als efectes de qualificació de documents administratius la mesa es 
reunirà a la sala de juntes de l’Ajuntament de Canet de Mar el dia 
següent hàbil al de l’acabament del període de presentació de 
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proposicions. Si el dia assenyalat s’escaigués en dissabte, es traslladaria 
al primer dia hàbil següent. El president ordenarà l’obertura dels sobres 
A, del que se n’aixecarà la corresponent acta prèvia de qualificació de la 
documentació per la secretària de la mesa.  
 
3. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació 
dels sobres A presentats pels licitador, els concedirà un termini de tres dies 
hàbils per corregir-les o esmenar-les davant la pròpia mesa de contractació; 
la concessió d’aquest termini, així com la concreció dels defectes o omissions 
esmenables, es comunicarà: 
 

a) verbalment als licitadors presents a l’acte d’obertura de les 
proposicions al que es refereix l’apartat següent; 

 
b) als licitadors que es posessin en contacte amb el servei de 

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

proposició. 
 
La mesa, una vegada qualificada la documentació, i sense perjudici que 
s’esmenin o no pels licitadors interessats els eventuals defectes o omissions 
en la documentació presentada, procedirà, a les 12 hores del mateix dia, a 
l’obertura dels sobres B, en acte públic.  
 
4. Abans de començar l'acte públic en què s'obrin les ofertes econòmiques 
s'ha de donar lectura a la valoració dels aspectes tècnics de les proposicions 
a què es refereix la documentació continguda al sobre B. 
 
XIII. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES. 
 
1. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot 
seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun 
d’ells: 

 
Criteris avaluables de forma automàtica (80 %) 

 
a) Oferta econòmica: Fins a 45 punts. El pressupost base de licitació fixat a 

la clàusula IV del present plec podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se 
una ponderació de fins a 45 punts, d’acord amb el següent criteri: 
 
- 45 punts a la màxima baixa oferta 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- La resta d’ofertes es puntuaran de manera lineal d’acord amb la 

següent fórmula:  
  
 

Puntuació = 45· [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – [Max] 

 
[Lic]: Preu de licitació 
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[Max]: Oferta amb màxima baixa 
[Oferta]: Oferta a valorar 

 
b) Augment del número de motius previstos als carrers: Fins a 35 punts. 

Es valorarà que s’augmenti la quantitat mínima de motius previstos als 
diferents carrers, fixada a la clàusula XX, i sempre que sigui possible, 
per la tipologia d’elements a instal·lar i zones d’ubicació. Es valoraran de 
la següent manera: 
 
- Per cada motiu addicional de dimensions entre 2 i 4 metres:  7 punts 
- Per cada motiu addicional de dimensions més de 4 i fins a 7 metres: 

4 punts 
- Per garlandes de llums per als arbres de la Plaça Macià: 5 punts  
 

Criteris que depenen d’un judici de valor (20 %) 
 

c) Disseny i originalitat dels motius: Fins a 10 punts. Es valorarà el disseny 
que es consideri més adequat pels carrers a engalanar, així com la 
vistositat i originalitat dels motius i la inclusió de noves propostes que 
milloren l’enllumenat nadalenc del municipi. L’oferta s’acompanyarà d’un 
projecte amb els motius a instal·lar, a excepció, en el seu cas, dels 
motius addicional que s’ofertin per tal que siguin valorats 
mitjançant fórmula automàtica, els quals s’inclouran al sobre C. 
Es valorarà el disseny innovador dels elements, la creativitat de la 
proposta i els motius relacionats amb la ciutat. 
 

d) Característiques tècniques dels materials: Fins a 10 punts. Es valoraran 
els materials proposats i que siguin d’alta eficiència energètica, tenint en 
compte la major seguretat dels materials ofertats. 

 
XIV. GARANTIA DEFINITIVA 
 
1. La garantia definitiva, que constituirà obligatòriament l’adjudicatari, 
ascendirà al 5% de l’import de l’adjudicació, exclòs l’IVA, i es podrà constituir 
en metàl·lic, valors públics o privats, mitjançant aval bancari o assegurança 
de caució, tot això amb les condicions i requisits establerts als articles 95 i 96 
TRLCSP.  
 
2. En el supòsit d'adjudicació a un empresari la proposició del qual hagués 
incorregut inicialment en presumpció de temeritat, l'òrgan de contractació 
exigirà al contractista la constitució d'una garantia complementària del 5 per 
100 de l'import d'adjudicació, exclòs l’IVA, de manera que la garantia 
definitiva total a ingressar serà del 10 per cent del preu del contracte (art. 
95.2 TRLCSP). 
 
3. En els termes de l’article 222.2 TRLCSP es fixa un termini de garantia de 
tres mesos a comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense 
objeccions per part de l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del 
contractista. L’acta de conformitat es subscriurà, en el seu cas, dins del mes 
següent a la total realització de l’objecte del contracte 
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4. En els termes de l’article 102.2 TRLCSP, una vegada aprovada la liquidació 
del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no fossin exigibles 
responsabilitats, es retornarà la garantia definitiva o es  cancel·larà l’aval o 
assegurança de caució, a petició de l’interessat.  
 
XV. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 
 
1. En aquesta licitació s'entendrà que una proposició és desproporcionada o 
anormalment baixa quan el preu ofertat pel licitador sigui desproporcionat, 
d'acord amb els criteris previstos als articles 85 i 86 del Decret Legislatiu 
1098/2001. 
 
2. Quan s'identifiqui una proposició desproporcionada o anormal, es seguiran 
els tràmits previstos a l'article 152.3 del TRLCSP. 
 
3. Si l'òrgan de contractació considerant la justificació efectuada pel licitador 
estimés que l'oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió 
de valors anormals o desproporcionades, acordarà l'adjudicació de la 
següent proposició econòmicament més avantatjosa, d'acord amb l'ordre en 
que hagin estat classificades, que s'estimi que pot ser complerta a 
satisfacció de l'administració i que no sigui considerada anormal o 
desproporcionada. 
 
XVI. ADJUDICACIÓ 
 
1. A la vista de la proposta de la Mesa, l’òrgan de contractació requerirà al 
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal 
que, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en 
el que s’hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa 
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social o autoritzi l’òrgan de contractació per obtenir de 
forma directa l’acreditació d’això,llevatque els dits documents constin 
actualitzats al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat. En el mateix termini de 10 dies hàbils 
haurà d’acreditar que disposa efectivament dels mitjans  que s’hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a 
l’article 64.2 TRLCSP. Els corresponents certificats podran ser emesos per 
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 
 
2. En cas que no es complimentés adequadament el requeriment assenyalat 
a l’apartat anterior, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, 
procedint-se, en el seu cas, a recaptar la mateixa documentació al licitador 
següent, per l’ordre en què haguessin quedat classificades les ofertes. 
 
3. Pel que fa a les proposicions desproporcionades o anormals, s'estarà als 
criteris establerts per a les subhastes en l’article 85 RGLCAP. La valoració de 
les propostes formulades per diferents empreses les quals pertanyin a un 
mateix grup es realitzarà de conformitat amb allò previst a l’article 86 del 
RGLCAP. 
 
4. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte dins dels 5 
dies hàbils següents a la recepció de la documentació, en resolució motivada 
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que es notificarà a tots els licitadors convidats que haguessin presentat 
oferta i es publicarà al perfil de contractant. En tot cas, a la notificació i al 
perfil de contractant s’indicarà el termini en què s’hagi de procedir a la seva 
formalització conforme a l’article 156.3 TRLCSP.  
 
5. La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar 
constància de la seva recepció pel destinatari. En particular, es podrà 
efectuar per correu electrònic a l’adreça que els licitadors o candidats 
haguessin designat al presentar les seves proposicions, en els termes 
establerts a l’article 28 de la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics. 
 
6. L’adjudicació, que s’haurà de dur a terme en el termini màxim de dos 
mesos des de l’obertura de les ofertes, concretarà i fixarà els termes 
definitius del contracte.  
 
7. En cas que el contracte es declari desert, i per al cas que no existissin 
altres licitadors, serà possible efectuar una nova adjudicació a una empresa 
no consultada, prèvia declaració de la imperiosa urgència.  
 
XVII. RENÚNCIA O DESESTIMENT. 
 
L’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades, 
podrà renunciar a celebrar un contracte abans de l’adjudicació. També podrà 
desistir de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les 
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació. 
 
XVIII. FORMALITZACIÓ. 
 
1. La formalització del contracte es durà a terme, no més tard dels 15 dies 
hàbils següents des de que es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors 
i candidats, en la forma prevista a l’article 151.4 TRLCSP, constituint aquest 
document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.  
 
2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el 
contracte dins del termini indicat, l’Administració podrà acordar la incautació 
sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, en el 
seu cas, hagués exigit. 
 
3. En cas que les causes de la no formalització fossin imputables a 
l’administració, s’indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la 
demora li pogués ocasionar. 
 
4. La formalització del contracte es publicarà al DOGC i al perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació indicant, com a mínim, les mateixes 
dades esmentades a l’anunci d’adjudicació. 
 
5. En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses 
aquesta haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del 
contracte. 
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XIX. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
1. D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el 
caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a 
l’execució del contracte. 
 
2. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar 
des del coneixement de la informació de referència.  
 
3. De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no 
podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests 
com a confidencial. 
 
4. En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada 
no té caràcter confidencial. 
 
XX. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ENLLUMENAT 
 
1. Els llums de Nadal han de ser de tipus LED o tecnologia similar que 
asseguri un baix consum elèctric durant tot el període d’encesa i 
funcionament. 
 
2. L’empresa garantirà que disposa d’elements ornamentals suficients per 
cobrir tots els punts que proposi. També presentarà fotografies dels 
elements proposats i una simulació de la instal·lació als principals eixos 
comercials. 
 
La finalitat perseguida és la d’aconseguir una il·luminació de caire modern i 
original, amb dissenys i volums lineals i criteris sostenibles, i amb la 
incorporació d’estructures, elements i formes geomètriques de línies 
minimalistes. 
 
3. Amb caràcter de mínim, es disposarà il·luminació ornamental en els 
següents carrers amb la tipologia i quantitats que s’indica: 

 
Ubicació Tipus Quantitat Dimensions 

entre 
Accessos municipi (Pl. Macià, Pl. 
Onze de Setembre, El Grau, Av. 
Maresme, Rda. Sant Elm i 
Autopista) 

transversal 6 4-5 metres 

Riera Gavarra  Fanal 11 1-1,80 metres 
Riera Gavarra (alçada Plaça 
Universitat) 

transversal 1 5,5-6,5 metres 

Riera Buscarons – fins Mercat transversal 7 2,5-3,20 
metres 

Riera del Pinar fins Ronda Dr. 
Anglès 

transversal 6 5-6 metres 

Carrer Ample  transversal 7 3,5-4,20 
metres 

Ronda Sant Jordi i Rda. Dr. Anglès Fanal 13 2-3 metres 
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fins creuament Marià Serra 
Francesc Cambó fins Av. General 
Moragues  

fanal 11 2,5-3,5 metres 

Riera Sant Domènec transversal 4 5-6 metres 
Carrer Castanyer transversal 3 2,5-3,20 

metres 
Carrer de la Font transversal 2 2,5-3,20 

metres 
 

 
4. L’Ajuntament es reserva la possibilitat de fer adaptacions sobre la 
proposta d’elements proposats per l’empresa adjudicatària a cada carrer de 
les diferents zones, variant la configuració mitjançant altres elements 
lluminosos proposats per altres zones. 
 

 
XXI. INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT 
 
1. L’empresa adjudicatària subministrarà, al seu càrrec, els quadres elèctrics 
en el cas que siguin necessaris per a la connexió dels llums a la xarxa de 
subministrament elèctric, d’acord amb les instruccions donades pels serveis 
tècnics municipals. 
 
2. També seran al seu càrrec les despeses de legalització i connexió 
d’aquests quadres (taxes, disseny, confecció de butlletins tècnics, etc.) que 
puguin ser necessàries. Els elements que es connectin a la xarxa 
d’enllumenat públic requeriran l’autorització prèvia del tècnic municipal, que 
requerirà rellotges temporitzadors o astronòmics o elements de 
característiques semblants a l’empresa adjudicatària. Les instal·lacions dels 
carrers Ample, Castanyer, de la Font, Riera Sant Domènec, Riera Buscarons i 
Riera Gavarra es podran connectar al quadre de festes existent a l’edifici del 
Museu, havent de col·locar el quadre elèctric pertinent amb el corresponent 
rellotge de control horari.  
 
3. L’empresa serà responsable de l’encesa i apagada de les instal·lacions per 
tal de garantir que s’ajusti a allò que es determini des de l’Ajuntament. En 
cap cas es pot deixar l’enllumenat nadalenc funcionant tota la nit. 
 
4. L’empresa haurà de garantir el compliment del que estableix la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la 
protecció del medi nocturn, el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de 
desplegament de la Llei 6/2001, i el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries. 
 
5. L’empresa adjudicatària té l’obligació de sol·licitar les corresponents 
autoritzacions municipals d’ocupació de la via pública pel muntatge i 
desmuntatge de la instal·lació, i a complir les prescripcions que es 
determinin en les mateixes. 
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6. Els licitadors han de presentar un pla de treball on s’especifiqui el 
calendari d’execució del muntatge i desmuntatge, així com les instal·lacions, 
maquinària i elements de senyalització dels treballs per garantir la 
seguretat. 
 
7. No es poden utilitzar els suports ni els elements d'enllumenat públic, ni 
semàfors, ni senyals de trànsit destinades a vehicles o vianants, ni altres 
elements de mobiliari urbà, ni l’arbrat com suports per a la ubicació dels 
motius ornamentals ni per travar tensors o vents. Tampoc es poden utilitzar 
els suports d'enllumenat públic per situar conductors elèctrics que alimentin 
els motius nadalencs. Excepcionalment, es podrà autoritzar l’ús dels suports 
d'enllumenat, i arbrat, sempre i quan no hi hagi una altra alternativa viable, 
sempre que es demostri que tal instal·lació no constitueix cap perill per a 
persones o coses, ni afecta l'estabilitat o el correcte funcionament de 
l'enllumenat, i els suports de l’enllumenat estiguin homologats per aguantar 
les forces i moviments que es derivarien del muntatge. I en el cas de 
l’arbrat, s’estableixi el degut sistema de protecció. 
 
8. Per a la col·locació i/o instal·lació d’elements a les façanes, caldrà 
autorització prèvia de la persona propietària de l’immoble. 
 
9. No es realitzarà cap ancoratge a façanes o elements arquitectònics 
singulars o inclosos al Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès 
històric i artístic de Canet de Mar, excepte que sigui autoritzat de manera 
excepcional. 
 
10. Els horaris diaris de funcionament seran els següents: 

- En dies no festius: 5 hores, de les 18 a 23 hores 
- En divendres, dissabtes i vigílies de dies festius: 7 hores, de les 18 a 

les 1 h de l’endemà. 
- La nit del 31 de desembre l’horari de funcionament s’allargarà fins a 

les 3 hores del dia 1 de gener. 
 

11. En el projecte a presentar en la documentació tècnica caldrà fer la 
proposta de dies de funcionament i horaris, atenent a criteris d’estalvi 
energètic especificats al RD 1890/2008, de 15 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’eficiència energètica de les instal·lacions 
d’enllumenat. En cas que el temps de funcionament de l’enllumenat 
nadalenc estigui comprès entre 100 h i 168 h, la densitat de potència per 
unitat de superfície ha de ser com a màxim de 9 W/m2; en el cas que el 
temps de funcionament no arribi a les 100 hores, no hi ha restricció de 
densitat de potència. En cap cas el període màxim superarà les 168 h de 
funcionament de la il·luminació ornamental. 
 
12. Tota la instal·lació es realitzarà tenint en compte el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió. 
 
XXII. ALÇADA I DISTÀNCIES DE LES INSTAL·LACIONS 
 
1. Per tal de garantir altres activitats a la via pública i que els ornaments no 
interfereixin en el desenvolupament de les mateixes, així com per motius de 
seguretat a la circulació rodada i de singularitat de la trama viària del 
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municipi, els elements més baixos d ela instal·lació se situaran de tal 
manera que compleixin l’establert a la ITC-BT-06 del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
2. Quan la instal·lació d’ornaments sigui en zones pels vianants, com voreres 
o on el pas de vehicles no estigui prevista en cap cas (ni en el cas 
d’urgència), l’esmentada alçada es podrà reduir a un mínim de 2,8 metres 
respecte el paviment. En tot cas, el muntatge d’elements baixos haurà de 
ser autoritzat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
3. Es prestarà especial atenció a no col·locar elements ornamentals de tal 
forma que el cable fiador d’acer o el propi ornament no interfereixi amb la 
normal descàrrega dels contenidors d’escombraries. Es considera suficient 
una alçada lliure de 6,5 m, tot i que el concessionari de la recollida 
d’escombraries haurà de validar la instal·lació de tots aquells elements que 
puguin afectar el servei i, en tot cas, l’empresa adjudicatària n’haurà de 
modificar l’emplaçament al seu cost. 
 
4. Els cables col·locats directament sobre façanes respectaran les alçades 
mínimes establertes en la ITC-BT-06 i la ITC-BT-11. 
 
5. Es tindrà especial cura en les distàncies mínimes que es detallen  a 
continuació: 
 

- Finestres: 0,3 metres de la part superior de l’obertura i 0,5 m al límit 
inferior i laterals de l’obertura. 

- Balcons: 0,3 metres de la part superior de l’obertura i 1 m als límits 
laterals del balcó. 

 
6. Es respectarà una distància mínima de 0,05 metres a qualsevol element 
metàl·lic de la façana, sense perjudici al que s’estableix a la ITC-BT-06. 
 
XXIII. MANTENIMENT 
 
1. Per tal de garantir el correcte funcionament de l’enllumenat instal·lat, 
caldrà realitzar les reparacions necessàries i el manteniment que sigui 
convenient durant tot el període. 
 
2. L’empresa adjudicatària haurà de reparar les avaries que es produeixin en 
un termini màxim de 6 hores si és una avaria lleu i de forma immediata si és 
una avaria greu.  
 
3. L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans i els materials 
necessaris per a procedir a la reparació i/o substitució dels elements 
instal·lats. 
 
4. Per tal d’assegurar el bon servei de conservació de l’enllumenat, 
l’adjudicatari estarà obligat a tenir en els seus magatzems l’estoc de 
materials suficients per a poder atendre qualsevol avaria o incident que es 
produeixi i a disposar d’un inventari actualitzat de tots els materials que per 
qualsevol motiu siguin retirats del carrer. 
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5. Al marge de les avaries detectades pels seus propis serveis, l’adjudicatari 
haurà de comprovar i corregir, tan aviat com sigui possible, totes aquelles 
anomalies que li siguin posades de manifest, a través dels serveis municipals 
o de les que puguin tenir coneixement a través d'altres mitjans. Per a això, 
l'adjudicatari comptarà amb un telèfon d'incidències, obert les 24 hores del 
dia, per atendre qualsevol avís d'anomalies per avaria o accident, al qual se 
li donarà la publicitat que l'Ajuntament consideri convenient. 
 
6. L’empresa adjudicatària està obligada a comunicar per escrit qualsevol 
incidència que es produeixi. 

 
XXIV. TERMINI COL·LOCACIÓ I RETIRADA 
 
1. L’enllumenat nadalenc haurà de funcionar exclusivament durant el 
període nadalenc. Haurà d’entrar en funcionament el primer divendres de 
desembre de cada any i haurà d’apagar-se el 6 de gener. 
 
2. Abans de començar el període d’encesa, s’hauran de realitzar totes les 
operacions prèvies necessàries pel muntatge de la instal·lació completa, amb 
els seus diferents motius, assegurant que es realitzarà de forma completa i 
en perfecte funcionament per tenir-ho tot apunt en la data assenyalada per 
la inauguració de l’encesa. 
 
3. El desmuntatge s’iniciarà el dia 7 de gener de cada any, i haurà d’haver 
finalitzat en el termini màxim de 15 dies hàbils. 
 
4. Durant aquest període d’encesa s’haurà de procedir a l’encesa diària i 
manteniment dels elements de l’enllumenat en l’horari d’encesa definit per 
l’Ajuntament de Canet de Mar que en cap cas podrà sobrepassar les 168 
hores segons normativa d’eficiència energètica. 
 
XXV. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTISTA. 

 
1. El contractista resta obligat: 

 
a) al compliment de la normativa i les disposicions aplicables en matèria 

fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en 
el treball. 

 
b) A 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, 
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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. 

 
c) A presentar, en el termini de 10 dies des de la formalització del 

contracte,  un programa de treball basat en la oferta presentada, que 
haurà d’incloure totes aquelles qüestions necessàries per la correcta 
definició i seguiment dels treballs. Aquest programa podrà ésser 
modificat, si es considera necessari per les necessitats del servei. 
 

d) Al lliurament del subministrament en les condicions fixades en el present 
plec de clàusules i en la proposta per ell presentada. 
 

e) A fer-se responsable del compliment de les obligacions relatives a la 
propietat industrial i comercial, i haurà d’obtenir les cessió, permisos i 
autoritzacions necessàries dels titulars de models, patents i marques. 
 

f) Satisfer l’import dels anuncis de la convocatòria de licitació, fins a un 
màxim de 1.000 €. 
 

g) Si es produeixen danys a les instal·lacions o als elements que puguin 
comportar perill per a les persones o pels béns, haurà d’ordenar la seva 
immediata reparació o retirada. L’empresa contractista està obligada a 
comunicar a l’Ajuntament aquests danys, així com l’actuació que s’hagi 
realitzat per subsanar-los. 
 

h) Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil, que respongui de les 
seves accions i de les del personal que presti els seus serveis i de les 
empreses subcontractades, així com de les altres persones per qui hagi 
de respondre d’acord amb la legislació vigent. 

 
i) Garantir que els elements ornamentals estiguin instal·lats a una alçada 

que no comporti risc per les persones. 
 

j) Garantir el correcte funcionament de la instal·lació fins el seu 
desmuntatge, donant compliment a les obligacions establertes al present 
plec 
 

k) L’adjudicatari es farà càrrec de l’emmagatzematge dels elements 
d’ornamentació quan no estiguin instal·lats. 
 

l) Anirà a càrrec de l’adjudicatari la direcció del muntatge/desmuntatge i 
assessorament tècnic. 
 

m) L’adjudicatari serà responsable de les deficiències en el funcionament 
dels elements d’ornamentació de Nadal, així com dels defectes, 
negligències, etc. que puguin observar-se en l’execució dels treballs de 
muntatge i de desmuntatge dels mateixos. De la mateixa manera, serà 
responsable de les interrupcions totals o parcials del funcionament de 
l’enllumenat de Nadal no produïdes per la falta d’energia en els 
escomeses, així com de tots els accidents, danys o perjudicis de 
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qualsevol naturalesa, causats per les instal·lacions, o com a 
conseqüència de la realització dels treballs durant la prestació del servei. 
 

n) La resta d’obligacions que es dedueixin dels documents integrants del 
contracte. 
 

XXVI. PENALITATS 
 
1. Es podran imposar penalitats per dos conceptes: 
 
 Per compliment defectuós de l’objecte del contracte: Aquestes penalitats 

seran fins a un 10% del pressupost del contracte. 
 Per incompliment del termini de lliurament del subministrament: 

S’imposarà una penalitat diària de 50 € per cada 1.000 € del preu del 
contracte. 
 

2. Per compliment defectuós es considerarà tota acció u omissió del 
contractista que suposi un incompliment de les exigències especificades en 
els presents plecs. Tot incompliment comès pel contractista es classificarà 
atenent a la seva transcendència o gravetat d'acord amb les definicions 
següents: 

 
 Incompliment lleu: es consideraran incompliments lleus aquells que 

afectant desfavorablement a la qualitat de la il·luminació o a l'òptim 
control de les instal·lacions o a la prestació del servei no siguin deguts a 
actuacions doloses o deficiència en les inspeccions ni comportin perill a 
persones, animals o coses, ni redueixin la vida econòmica dels 
components de les instal·lacions, ni causin molèsties a tercers, ni afectin 
de manera determinant a la prestació del servei. En particular, es 
consideraran incompliments lleus els següents: 

 
- Qualsevol anomalia que pugui alterar el desenvolupament del 

servei, i que no pugui ser considerada com incompliment de 
gravetat superior. 

- No facilitar informació als serveis municipals relativa al contracte 
en el temps sol·licitat. 

- No presentar la documentació requerida o no informar en temps i 
forma als serveis municipals, en relació amb les prestacions del 
contracte, sempre que això no pugui considerar-se incompliment 
de major gravetat o constituís un requisit essencial del contracte. 

- El retard de fins 10 minuts inclòs de l'encesa o apagat de 
qualsevol dels motius, amb respecte a l'horari de l'encesa diària 
establert per l'Ajuntament de Canet de Mar. 

- No informar sobre les inspeccions diàries als serveis municipals. 
- No tenir operatiu el sistema de regulació d’encesa i apagada de 

l'enllumenat durant més d'un dia. 
- No lliurar els informes d'inspecció als serveis municipals. 
- No tenir operatiu el telèfon d'incidències les 24 hores. 

 
 Incompliment greu: s'estimarà incompliment greu aquell que afecti 

desfavorablement a la qualitat de la il·luminació, a l'adequat control de 
les instal·lacions o a la prestació del servei i sigui conseqüència d'una 



Ref: S/Sd 

80 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

actuació dolosa o de realització deficient de les inspeccions. També es 
consideraran greus aquells incompliments que ocasionin molèsties a 
tercers, o escurcin la durada dels components de la instal·lació, o afectin 
de manera determinant a la prestació del servei. En particular es 
consideraran incompliments greus els següents: 
 

- La realització de 2 faltes lleus en un període de 7 dies, o més de 
3 faltes lleus en qualsevol cas. 

- Desatendre injustificadament les ordres en el programa de 
treball, amb el nivell de detall i definició exigit en els plecs. 

- No procedir a la realització dels treballs de manteniment de les 
instal·lacions, incomplint la observació de causes que puguin 
provocar danys a persones i coses. 

- No procedir a reparació d'avaries o a la reposició del material 
defectuós en el termini fixat contractualment. 

- No tenir operatiu i en perfecte estat de funcionament el sistema 
de regulació d’encesa i apagada de l'enllumenat ornamental en la 
data de l'encesa. 

- No subministrar en el termini fixat el material per reposicions. Es 
tornarà a considerar incompliment greu cada cop que passin 3 
dies sense realitzar el lliurament del material en les condicions 
fixades, passant quan correspongui a incompliment superior, 
encara que no s'hagi imposat penalitat per això. 

- No mantenir en perfecte estat de conservació i funcionament el 
material o els mitjans adscrits al contracte, i no tenir en regla la 
documentació que sigui exigida. 

- Connectar els motius lluminosos a quadres municipals sense 
comptar amb l'autorització. 

- El retard de més de 10 i fins a 20 minuts de l'encesa i apagat de 
qualsevol dels motius, amb respecte a l'horari d'encesa diari 
establert per l'Ajuntament de Canet de Mar. 

- No atendre als condicionants establerts pels serveis tècnics 
municipals per la ocupació de la via pública durant les operacions 
de muntatge, desmuntatge i manteniment de la instal·lació. 

- Començar la instal·lació de motius sense la autorització dels 
serveis municipals, o els permisos necessaris de tercers. 

- No tenir legalitzada la instal·lació a l'inici dels treballs, o no 
presentar a temps els preceptius certificats d'inici i inspecció 
inicial dels serveis tècnics municipals. 

- L'ús dels mitjans a disposició exclusiva del contracte per realitzar 
treballs no relacionats amb el mateix. 
 

 Incompliment molt greu: són classificats com incompliments molt greus 
aquells conseqüència d'actuacions doloses, realització deficient de la 
inspecció o de treballs exigits pel servei que puguin influir molt 
negativament en la adequada prestació del servei, la durada dels 
components de les instal·lacions o causar situació de perill a tercers. En 
particular, es consideraran incompliments molt greus els següents: 

 
- La realització de 2 faltes greus en un període de 7 dies, o més de 

3 faltes greus en qualsevol cas. · No tenir degudament 
assegurades totes les instal·lacions i mitjans del contracte. 
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- Incomplir la normativa vigent en qualsevol aspecte relacionat 
amb la prestació dels serveis inclosos en el contracte, 
especialment en matèria mediambiental, de seguretat i salut en 
el treball. 

- Falsejar informes d'inspecció. 
- No comptar amb els mitjans humans o materials ofertats, al 

marge que això pugui constituir un incompliment d'una condició 
essencial del contracte i pugui derivar en una eventual resolució 
del mateix. 

- Desatendre reiteradament les ordres o indicacions dels serveis 
municipals en relació amb la prestació del servei, encara que no 
s'hagin imposat penalitats per això, sempre que quedi acreditada 
l'amonestació al contractista. 

 
3. El rang de la quantia de les penalitats serà la següent: per incompliments 
lleus, es podran imposar penalitats per quantia de 150 a 1.000 euros, per 
incompliments greus de 1.001 a 2.000 euros, i per incompliments molt 
greus de 2.001 a 3.400 euros. 
 
Les penalitats s'aplicaran individualment per actuació i dia, i la seva quantia 
serà acumulativa, amb els límits establerts en el plec de clàusules 
administratives. Quan un incompliment per reiteració passi de una categoria 
inferior a una superior, s'aplicarà la penalitat d'aquesta última. 
 
La quantia total de penalitats no podrà ser superior al 10% del pressupost 
del contracte. Així mateix, quan la suma de les penalitats sigui superior al 
5% sobre el preu del contracte, el servei de contractació podrà 
procedir a la resolució del mateix. 
 
4. Quan el contractista per causes imputables a ell mateix hagués incomplert 
el termini de lliurament fixat a la clàusula XX del present plec o, en el seu 
cas, l’ofert en la seva plica, l’Ajuntament podrà optar o bé per resoldre el 
contracte, o bé per imposar penalitats. Cada vegada que les penalitats per 
demora del termini assoleixin el 5 per cent del preu del contracte, l’òrgan de 
contractació podrà resoldre el contracte o bé acordar la seva continuïtat amb 
imposició de noves penalitats. 
 
3. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació a proposta 
del responsable del contracte. Aquest acord serà immediatament executiu. 
 
4. Les penalitats es faran efectives en les factures pendents d’abonar al 
contractista o sobre la garantia definitiva quan no es puguin deduir de les 
factures presentades. 
 
XXVII. SUPÒSITS DE SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ 
 
1.  La  subcontractació per l'adjudicatari de la realització parcial del 
contracte per tercers estarà subjecta al requisits establerts en l'article 227 
del TRLCSP. En tot cas, s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el/s 
subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la part de la prestació 
que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del subcontractista. Un 
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cop signat/s els subcontractes els haurà d'aportar dins els 15 dies naturals 
següents a la seva subscripció. 
 
2. El pagament a subcontractistes i subministradors s'ajustarà al que disposa 
l'article 228 del TRLCSP. En cas de produir-se una suspensió del contracte 
s'estarà al que disposen els articles 220 del TRLCSP i 103, del RGLCAP. 
 
3. El règim aplicable a la cessió del contracte serà el contemplat a l'article 
226 del TRLCSP. 
 
XXVIII. RECEPCIÓ 
 
1. Tota la il·luminació de Nadal haurà d'estar instal·lada i en perfecte estat 
de funcionament per tal que el primer divendres del mes de desembre de 
cada any es pugui procedir a l'encesa de la mateixa. El termini previst de 
finalització del periode d'encesa és el dia 6 de gener. Aquestes dates podrien 
estar subjectes a canvis per part de l'ajuntament en cas que fos necessari. 
 
2. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per pèrdues, avaries o 
perjudicis ocasionats als béns abans del seu lliurament a l'Ajuntament de 
Canet de Mar, excepte que aquest hagués incorregut en mora per rebre'ls. 
 
3. D'acord amb l'article 222 i 292 del TRLCSP, la constatació de la correcta 
execució de les prestacions i la seva posterior recepció s'efectuarà 
mitjançant acta de recepció, si el lloguer de l'enllumenat s'ha produït a 
satisfacció de l'ajuntament. 
015 
XXIX. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
1. De conformitat amb allò que disposa l’article 219 del TRLCSP, aquest 
contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic en els casos i 
en la forma previstos al Títol V del Llibre I, i de conformitat amb el 
procediment regulat a l’article 211 del TRLCSP. 
 
2. En aplicació d’allò que disposa la disposició transitòria onzena de la Llei 
5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, aquest 
contracte també es podrà modificar amb motiu de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària que corresponguin. 
 
3. Quan a conseqüència de les modificacions del contracte de 
subministrament acordades conforme a l'establert a l'article 219 TRLCSP, es 
produeixi augment, reducció o supressió de les unitats de béns que integren 
el subministrament o la substitució d'uns béns per altres, sempre que els 
mateixos estiguin compresos al contracte, aquestes modificacions seran 
obligatòries per al contractista, sense que tingui cap dret en cas de supressió 
o reducció d'unitats o classes de béns a reclamar indemnització per les 
esmentades causes.  
 
 
XXX. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 
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1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, sense 
perjudici del tràmit obligatori d’audiència del contractista i, en el seu cas, de la 
intervenció preceptiva de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
2. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, 
resolució i efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan 
competent i els seus acords posaran fi a la via administrativa. Contra els 
acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu de conformitat amb allò previst a la legislació 
Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els interessats puguin 
interposar recurs potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 117 de la llei 
30/1992, del Règim Jurídic de les administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
XXXI. EXECUTIVITAT. 
 
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves 
prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament 
executius, sense perjudici de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora 
quan aquesta fos exigible en dret. 
 
XXXII. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Per la suspensió del contracte s’estarà a allò previst en els articles 220, 308 
del TRLCSP i les normes de desenvolupament. Si l’Ajuntament acorda una 
suspensió dels treballs haurà d’aixecar una acta de suspensió en la qual es 
consignaran les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en 
l’execució. 
 
XXXIII. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi fet, d’acord amb 
els seus termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. 
Per a la seva constatació es durà a terme un acte formal i positiu de recepció 
o conformitat dins del mes següent a la realització de l’objecte del contracte. 
 
XXXIV. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 
223 i 299 del TRLCSP, les següents: 

 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició 

per contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del 
TRLCSP o als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a 
criteri de l’Ajuntament de Canet de Mar puguin derivar-se perjudicis per 
a l’interès públic. 

 
- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò 

que disposa la clàusula XXII, referida a les penalitzacions.  
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La resolució s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del 
contractista. 
 
2. Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es 
determinen als articles 225 i 300 del TRLCSP. 
 
3. Quan el contracte es resol per culpa de l’adjudicatari aquest haurà 
d’indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats. Aquesta 
indemnització es farà efectiva, en primer lloc, sobre la garantia que, en el 
seu cas, s’hagi constituït, la qual s’incautarà, sens perjudici de la 
subsistència de la responsabilitat del contractista en la part que excedeixi de 
l’import de la garantia incautada. 
 
XXXV. LLENGUA 
 
1. En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística, el contractista haurà d'emprar el català en tots els documents 
que generi, rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter 
general que tinguin una relació directa amb l'execució de les prestacions 
objecte del contracte.  
 
2. L'incompliment de l’obligació anterior donarà lloc a les actuacions 
administratives pertinents i podrà ser causa de resolució del contracte.  
 
XXXVI. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
1. D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals 
que es facilitin per a la participació en aquest procediment de contractació 
s’incorporaran a un fitxer anomenat “Registre de licitadors”, essent el 
responsable l’Ajuntament de Canet de Mar, carrer Ample, núm. 11 (08360) 
Canet de Mar; on es podran exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i, en el seu cas, oposició, dirigint la sol·licitud signada per escrit 
junt amb una fotocòpia del DNI o equivalent. 
 
2. La finalitat de l’esmentat fitxer és la de relacionar les dades de les 
persones físiques i dels representants de les persones jurídiques que s’hagin 
presentat en procediments de contractació promoguts per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, essent els seus destinataris totes les persones que participin 
en processos de licitació o presentin d’honoraris a l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
3. Mitjançant la participació en aquest procediment, els titulars de les dades 
personals facilitades consenten expressament el tractament de les mateixes 
amb la finalitat de dur a terme la tramitació d’aquest procediment de 
contractació. 
 
4. En el cas que els licitadors facilitessin dades personals de tercers, 
prèviament a la seva inclusió haurien d’informar als seus titulars dels 
mateixos extrems establerts en els paràgrafs anteriors en compliment de la 
legalitat vigent, abstenint-se d’incloure’ls en el cas de no obtenir el seu 
consentiment.    
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QUART.- Aprovar la despesa de 20.825,00 €, amb càrrec a la partida núm. 30 
43000 22798 del vigent pressupost municipal per a l’any 2015 (RC núm. 9065) 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit 
suficient per poder atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva 
plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, queda 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, a la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
execució i formalització de la present resolució. 
 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 1 AL 26 DE JUNY DE 2015  
(DEL NÚM. 691. AL NÚM. 764) 
 
Es dóna compte de la relació de decrets des del dia 1 al 26 de juny de 2015 
(delnúm. 691 al núm. 764)que són els següents: 
 
 

Núm. Decret Data de decret Títol 

 

DE0691/2015 04/06/2015 Nomenament interventora acctal. 

 

DE0692/2015 05/06/2015 Autorització Repercussió per l'Odèon 

 

DE0693/2015 05/06/2015 Pròrroga comissió de serveis d'un agent de la PL 

 

DE0694/2015 05/06/2015 Autorització pedalada FEDAC Canet 

 

DE0695/2015 05/06/2015 Anul·lat 
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DE0696/2015 05/06/2015 Anul·lat 

 

DE0697/2015 05/06/2015 Anul·lat 

 

DE0698/2015 05/06/2015 Anul·lat 

 

DE0699/2015 05/06/2015 Anul·lat 

 

DE0700/2015 05/06/2015 Anul·lat 

 

DE0701/2015 05/06/2015 Anul·lat 

 

DE0702/2015 05/06/2015 Anul·lat 

 

DE0703/2015 08/06/2015 Aprovació factures i despeses del mes de maig 
2015 

 

DE0704/2015 08/06/2015 Expedient núm. 44/2015 

 

DE0705/2015 09/06/2015 Despeses setmanals 
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DE0706/2015 10/06/2015 Reconeixement nivell complement de destinació 

 

DE0707/2015 10/06/2015 Incoació expedients trànsit 08/06/2015 

 

DE0708/2015 11/06/2015 Licitació lloguer sanitaris platja 

 

DE0709/2015 11/06/2015 Contenciós administratiu 106/2015 V 

 

DE0710/2015 11/06/2015 Requeriment garantia i documentació 

 

DE0711/2015 11/06/2015 Cancel·lació parella estable  

 

DE0712/2015 11/06/2015 Despeses setmanals 

 

DE0713/2015 11/06/2015 Requeriment de garantia i documentació 

 

DE0714/2015 11/06/2015 Llicència instal·lació grua 

 

DE0715/2015 12/06/2015 Liquidació deutes expedients ampliació Residència 
Guillem Mas 
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DE0716/2015 12/06/2015 RestaSubvenció nominativa CARDIO 2014 

 

DE0717/2015 12/06/2015 Autorització concurs de paelles 

 

DE0718/2015 12/06/2015 Nòmina corporatius 

 

DE0719/2015 17/06/2015 Autorització espectacle Escola de Música 

 

DE0720/2015 17/06/2015 Signatures autorizades BANCS 

 

DE0721/2015 17/06/2015 Atorgament llicències ocupació via pública FIRA 
CANET ROCK 2015 

 

DE0722/2015 17/06/2015 Anul·lació baixa d’ofici 

 

DE0723/2015 17/06/2015 Baixa parades NUM. 11-12 MERCAT MUNICIPAL 

 

DE0724/2015 17/06/2015 Autorització ús gimnàs institut  

 

DE0725/2015 17/06/2015 Contractació sanejament balcó Ajuntament 
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DE0726/2015 17/06/2015 Aprovació certificació 2 obres Odèon 

 

DE0727/2015 17/06/2015 Autorització celebració 40 anys Escola Misericòrdia 
AMPA 

 

DE0728/2015 17/06/2015 Baixa parades NUM 20-21 PLAÇA MERCAT  

 

DE0729/2015 17/06/2015 Aprovació conveni Diputació Curs prova accés grau 
mitjà 

 

DE0730/2015 17/06/2015 Aprovació conveni Diputació Curs preparació 
proves accés a cicles formatius de grau superior 

 

DE0731/2015 17/06/2015 Acord conservació d'actes 

 

DE0732/2015 18/06/2015 Despeses setmanals NÚM.22 

 

DE0733/2015 18/06/2015 Canet RACE 

 

DE0734/2015 18/06/2015 Aprovació  IRPF mes de maig 
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DE0735/2015 18/06/2015 Canvi de nom nínxol 

 

DE0736/2015 18/06/2015 Baixa d'ofici  

 

DE0737/2015 18/06/2015 Concessió pròrroga del lliurament del treball Beca 
Bonal 2014 

 

DE0738/2015 18/06/2015 Modificació dades Associació Orfeó Misericòrdia 

 

 

DE0739/2015 18/06/2015 Llicència de FECSA ENDESA Ronda Sant Elm, xx 

 

DE0740/2015 18/06/2015 Aprovació conveni Pla d'Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals (PVI) any 2015 

 

DE0741/2015 18/06/2015 Modificació dades associació venedors, PLAÇA 
MERCAT 

 

DE0742/2015 18/06/2015 Reducció superfície terrassa estiu 2015 Can Xandri 

 

DE0743/2015 19/06/2015 Decret delegacions mandat 2015-2019 
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DE0744/2015 22/06/2015 Revetlla Sant Joan, Club de Botxes 

 

DE0745/2015 22/06/2015 Participar a la convocatòria de subvencions per a 
BCIL 

 

DE0746/2015 22/06/2015 Revetlla Sant Joan Pl. Pere Domènech 

 

DE0747/2015 25/06/2015 Autorització revetlla del carrer Sant Josep  

 

DE0748/2015 25/06/2015 Al·legacions IBI 2aConvocatòria 

 

DE0749/2015 25/06/2015 Autorització revetlla del carrer Salvador Espriu 

 

DE0750/2015 25/06/2015 Autorització sopar K80net 

 

DE0751/2015 25/06/2015 Contracte subministrament museïtzació Odèon 

 

DE0752/2015 25/06/2015 Anul·lació baixa d’ofici 

 

DE0753/2015 25/06/2015 Imposició sanció persones físiques 22/06/2015 
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DE0754/2015 25/06/2015 Incoació expedients trànsit 22/06/2015 

 

DE0755/2015 25/06/2015 FGR 

 

DE0756/2015 25/06/2015 Nomenament Tresorera accidental 

 

DE0757/2015 25/06/2015 Aprovació nòmina mes de juny 

 

DE0758/2015 25/06/2015 Resposta escrit 8/05/2015 SOREA 

 

DE0759/2015 26/06/2015 Suspensió objectius qualitat acústica Canet Rock 
2015 

 

DE0760/2015 26/06/2015 Activació PAM Festa Major i Canet Rock 

 

DE0761/2015 26/06/2015 Anul·lació baixa d’ofici FUENTES RODRIGUEZ  

 

DE0762/2015 26/06/2015 Sancionador de civisme 

 

DE0763/2015 26/06/2015 Requeriment documentació llicència ocupació via 
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pública Fira Mercat Modernista 

 

DE0764/2015 26/06/2015 Decret correfoc 2015 

 
8.- 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 14.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola  
 


