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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 4 DE MAIG DE 2016 
 
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: 9.00 hores 
Hora que acaba: 10.30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
 
Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde Assumpte Revoltós Vaquer 
 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
 
Núria Mompel Tusell, secretària municipal. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessions ordinàries de la Junta de 

Govern Local de data 20.04.16 i 27.04.16.  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Acceptació del recurs material de la Diputació de Barcelona per a la realització 

de l’actuació “Vigilància i control d’establiments alimentaris” en el marc del Pla 
“Xarxa de Govern Locals 2016-2019”  

4) Concessió de llicència d’obres menors a les Germanes Dominiques de la 
Anunciata, per a eixamplar la porta d’accés de vehicles a l’edifici ubicat al 
carrer Vall, XX 

5) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. J.L.J., per a la reforma i unió dels 
àtics 2n. i 3r. De l’edifici ubicat al c/ Verge del Carme, xx 

6) Adjudicació contracte de subministrament de passeres i dutxes per a les 
platges de Canet de Mar 

7) Donar compte de la relació de decrets del 4 al 8 d’abril de 2016 ( núm. 285 al 
núm. 317) 

8) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIONS 
ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20.04.16 I 
27.04.16 
 
La presidenta alcaldessa segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol deixar 
sobre la taula l’acta de la Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 2016 i 
ajornar la seva discussió fins a la sessió següent. 
 
 
Vista i trobada conforma l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 27 d’abril de 2016  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 
 

- Diligència d’ordenació de 25 d’abril de 2016, del Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 14 de Barcelona, en el RCA 539/2014-A, interposat per 
Miquel Rodergas Pagès contra l’Ajuntament de Canet de Mar per la qual 
s’admet el pagament ajornat de les costes processals per part de l’actora a 
raó de 100 euros mensuals. 

 
Se’n dóna compte 
 
 
 
3.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA REALITZACIO DE L’ACTUACIÓ “VIGILÀNCIA I 
CONTROL D’ESTABLIMENTS ALIMENTARIS”  EN EL MARC DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”  
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
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Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs locals amb mires a afavorir 
l'exercici de les seves competències des de la col·laboració interadministrativa i el 
ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Atès que el Protocol general configura els Catàlegs de concertació com un dels 
instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els Programes 
complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i 
l’accés als àmbits de cooperació. 
 
Atès que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de 17 de desembre de 
2015, va aprovar el Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019" i el seu règim regulador així com la convocatòria per la 
concessió dels recursos que s'hi inclouen. 
 
Atès que mitjançant Decret 43/2016 de 27 de gener de 2016 de l’Alcaldia 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en 
l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme. 
 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat a aquest Ajuntament, en data 25 d’abril de 2016 l’aprovació de 
l’atorgament del recurs material “Vigilància i control d’establiments alimentaris” 
del programa Salut Pública, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Acceptar el següent recurs material del Servei de Salut Pública de la 
Diputació de Barcelona integrat en el Catàleg de Serveis 2016 en el marc del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019: 
 
 

Codi XGL Recurs Tipus Recurs Classe de Recurs 

16/Y/21887 
Vigilància i control 
d’establiments 
alimentaris 

Recurs 
material 

Realització de 
serveis i activitats 

 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2016. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
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4.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LES GERMANES 
DOMINIQUES DE LA ANUNCIATA, PER A  EIXAMPLAR LA PORTA D’ACCÉS 
DE VEHICLES A L’EDIFICI UBICAT AL CARRER VALL, XX. 

 

Vista la instància presentada per les Germanes Dominiques de la Anunciata, en 
virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a eixamplar la porta d’accés 
de vehicles a l’edifici ubicat al carrer Vall, XX. 

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 28 d’abril  d’enguany i que 
es transcriu a continuació: 

 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a eixamplar la porta 
existent a la tanca de la finca del C/ Vall, XX, a fi d’aconseguir l’amplada mínima 
necessària per a l’accés d’un vehicle, un cop revisada la documentació de 
referència es comprova que es tracta d’un escrit justificatiu i els plànols 
corresponents de l’arquitecte Sergi Burgada Rodríguez, on es detalla tant les 
mides i característiques de la nova porta d’accés per a vehicles com l’accés 
adaptat de vianants a la vorera, tal i com s’indicava  en el darrer informe emès 
pels serveis tècnics municipals en data 12 d’abril del 2016. 
 

El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 1.840,00 € (IVA exclòs).  
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

 El bordó del gual de vianants haurà de ser amb peces prefabricades de 
formigó de les mateixes característiques que l’existent. En cap cas es 
podrà fer d’obra in situ.  
 

 L’acabat del tancament serà com a mínim arrebossat i pintat de color 
blanc o de la gama dels terrossos clars. Els materials utilitzats hauran de 
ser de tipologia expressa per a exteriors i de la mateixa gama de colors. “ 

 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 29 d’abril d’enguany, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 28/04/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
eixamplar la porta d’accés de vehicles a l’edifici ubicat al carrer Vall, XX 
sol·licitada per les Germanes Dominiques de l’Anunciata, s’emet el següent 
 
INFORME 
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Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de les interessades. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la 
seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de 
data 28/04/2016.” 
 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta 
de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a les Germanes Dominiques de 
l’Anunciata per a eixamplar la porta d’accés de vehicles a l’edifici ubicat al carrer 
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Vall núm. XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
següents condicions particulars: 
 

 El bordó del gual de vianants haurà de ser amb peces prefabricades de 
formigó de les mateixes característiques que l’existent. En cap cas es 
podrà fer d’obra in situ.  
 

 L’acabat del tancament serà com a mínim arrebossat i pintat de color 
blanc o de la gama dels terrossos clars. Els materials utilitzats hauran de 
ser de tipologia expressa per a exteriors i de la mateixa gama de colors. “ 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de setanta tres euros amb seixanta cèntims d’euro (73,60 €) i per 
taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta vuit euros amb vint-i-un cèntims 
d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60.00 €) i la 
fiança pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros (150,00 
€). 
 
QUART.- Tal i com s’assenyala a l’ordenança fiscal núm. 10,  un cop finalitzades 
les obres, s’haurà de procedir a la sol.licitud de la llicència de gual per a l’entrada 
i sortida de vehicles al C/Vall, XX i a la col.locació de la placa senyalitzadora 
corresponent. 
 
 
5.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. J.L.J., PER A  LA 
REFORMA I UNIÓ DELS ÀTICS 2N. I 3ER. DE L’EDIFICI UBICAT AL C/VGE. 
DEL CARME, xx. 

 

Vista la instància presentada per al Sr. JLJ, en virtut de la qual sol.licita llciència 
d’obres menors per a la reforma i unió dels àtics 2n i 3er. De l’edifici ubicat al 
C/Vge. Del Carme, xx. 

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 28 d’abril  d’enguany i que 
es transcriu a continuació: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en  
la reforma i unió dels àtics 2on i 3er de l’edifici situat al C/ Verge del Carme, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 5.400,00 € (IVA exclòs).   
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 29 d’abril d’enguany, el 
contingut del qual és: 
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“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 28/04/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
reforma i unió dels àtics 2n i 3r de l’edifici ubicat al carrer Verge del Carme, XX, 
sol·licitada pel senyor JLJ, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta 
de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, , de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. JLJ, per a la reforma i unió 
dels àtics 2n. I 3r. De l’edifici ubicat al C/Vge. Del Carme, xx, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de dos-cents setze euros (216 €) i per taxes urbanístiques la 
quantitat de cent seixanta vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de cent vuit euros (108.00 €) i 
la fiança pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros (150,00 
€). 
 
 
 
 
6.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PASSERES I 
DUTXES PER A LES PLATGES DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 d’octubre de 2015,  va 
acordar incoar expedient per a la contractació del subministrament de passeres i 
dutxes per a les platges de Canet de Mar, així com aprovar el plec de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques particulars que havien de regir 
l’esmentada contractació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6996 de data 
12/11/2015 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Atès que dins del termini de presentació de proposicions van presentar oferta tres 
empreses, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la corporació 
en data 30/11/2015. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres B i obertura dels 
sobres C, el contingut literal de la qual és el següent: 
 
ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B I OBERTURA DELS SOBRES C 
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE PASSERES I DUTXES PER A LES PLATGES DE 
CANET DE MAR 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 18/12/2015 
Horari:               14.30 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, president de la Mesa 
 Daniel Martín i Enrique, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 
 Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 

Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa 
de Contractació 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada en 
el sobre B pels licitadors, així com l'obertura del sobre C aportat en el 
procediment obert per a  la contractació del subministrament de passeres i 
dutxes per a les platges de Canet de Mar convocat per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió de data 28 d’octubre de 2015, publicat en el DOGC núm. 
6996 de data 12/11/2015 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet 
de Mar.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 
30/11/2015, es va deduir que tots els licitadors havien aportat tota la 
documentació exigida pel PCAP. 
 
3. En data 14 de desembre de 2015, l’enginyera municipal, Sra. Sílvia Amatller 
Micola, ha emès l’informe següent: 
 
“Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, en relació a les pliques 
presentades en el procediment obert per a la contractació del subministrament de 
passeres de formigó i dutxes per a les platges de Canet de Mar, emet el següent: 
 
INFORME 
 
S’han presentat tres ofertes: 
 

1- Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, S.L.  
2- Innovacions Tecnològiques, S.A. 
3- Grup 9s Espais, S.L. 

 
S’ha procedit a la valoració dels projectes tècnics presentats en el sobre B, tenint 
en compte els criteris de valoració de les ofertes fixats a la clàusula XI del Plec de 
clàusules, en concret els criteris que depenen d’un judici de valor: 
 

Qualitat de la memòria tècnica presentada: fins a 30 punts. Es valoraran 
les característiques tècniques dels béns a subministrar així com el sistema 
d’instal·lació, i la connexió a la xarxa d’aigua potable de les dutxes. També 
es valoraran possibles millores en relació a les característiques mínimes 
previstes pel plec, i que facin referència a durabilitat de materials, 
tractaments antivandàlics i utilització de materials estàndards que facilitin 
el manteniment de les instal·lacions i la compra de recanvis 

 
 
El criteri de puntuació és fet a judici propi de la tècnica que subscriu, una vegada 
examinats els documents aportats, i contrastant amb els que d’acord amb el meu 
lleial saber i entendre, són els millors. Així doncs, la puntuació atorgada del sobre 
B és la següent: 
 

Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, S.L. (SEMAC)  ........26,0 punts 
Innovacions Tecnològiques, S.A. (ITSA) .....................................12,5 punts 
Grup 9s Espais, S.L. (DUPI) ......................................................16,5 punts 
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Pel que fa a les passeres, tant ITSA com DUPI, presenten unes mides de les 
passeres de formigó 5 cm més estretes que les que es preveien en el plec de 
clàusules. Per la resta de característiques, totes les propostes presentades 
compleixen amb els condicionants establerts al plec de clàusules. 
 
Pel que fa a les dutxes, totes les empreses presenten models de dutxes similars. 
No obstant, només SEMAC i DUPI presenten models que compleixen tots els 
condicionants tècnics. El model proposat per ITSA és de secció quadrada i 
d’alçada 2,35 m, mentre que el plec de clàusules estableix la secció trapezoïdal i 
alçada 2,50 m. Les mides de la base drenant i el pou drenant proposats per ITSA 
tampoc compleixen estrictament les mides previstes al plec. Totes les empreses 
presenten les característiques tècniques detallades dels materials previstos, amb 
fotografies i fitxes tècniques, però només SEMAC adjunta els esquemes de 
connexió interna de les dutxes a la xarxa d’aigua. 
 
De tots aquests incompliments de mides respecte el plec de clàusules, les 
variacions són mínimes i no afecten a l’estètica i funcionament dels materials. 
L’únic incompliment que pot afectar a la homogeneïtat del materials seria l’alçada 
de les dutxes previstes per ITSA, 15 cm inferiors a les proposades, així com la 
seva secció (quadrada en comptes de trapezoïdal). En el plec s’especificava que el 
material a instal·lar hauria de ser el més similar possible al que hi ha actualment 
instal·lat, però no n’exclou directament aquell que no el compleix estrictament. És 
per això que les ofertes no s’han exclòs directament i s’ha continuat amb la seva 
valoració. 
 
SEMAC no fa referència al número de passeres i dutxes que ofereix, la proposta 
de ITSA s’entén que és per tota la durada del contracte, i en canvi la proposta de 
DUPI s’entén que és anual. 
 
Quant a la planificació de tasques, ITSA no en fa referència a la seva 
documentació, DUPI en fa una enumeració de les tasques a realitzar, mentre que 
SEMAC en fa una descripció més detallada de les tasques a realitzar per cada 
tipologia de material, adjuntant fotografies en ordre cronològic del muntatge. 
 
En referència a les mesures ambientals i de seguretat adoptades, només SEMAC 
parla de mesures ambientals, i fa una descripció àmplia de les mesures de 
seguretat a adoptar. ITSA fa una enumeració dels riscos i mesures de prevenció, i 
DUPI parla només de les mesures de seguretat per a la protecció dels vianants. 
 
Quant a les millores, SEMAC aporta diferents millores que fan referència tant a la 
durabilitat dels materials, tractaments antivandàlics i utilització de materials per 
facilitar el manteniment de les instal·lacions i compra de recanvis. ITSA no fa cap 
referència a millores de les instal·lacions, i DUPI presenta millores encaminades a 
la durabilitat dels materials pel que fa a les passeres de formigó. DUPI també 
presenta una proposta de seient abatible que, si bé és cert que pot resultar més 
pràctic per a les persones amb discapacitat que la tipologia prevista al plec, 
aquesta tipologia incompliria amb l’apartat 2.3 d’homogeneïtat de materials de la 
clàusula XVII de Característiques tècniques. Així doncs, aquesta millora no s’ha 
valorat.” 
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4. A continuació la presidenta procedeix a llegir la puntuació assolida per tots els 
licitadors, en els criteris establerts a la clàusula XI.1.c) del PCAP, “criteris que 
depenen d’un judici valor”. La puntuació obtinguda ha estat: 

 
 
5. Tot seguit la 
presidenta obre el 
sobre C del primer 

licitador presentat  i continua pels successius en nombre de tres, deixant-se 
constància en acta, en els següents termes: 
 
LICITADOR PREU 

PASSERES 
PREU 
DUTXES 

Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, SL 184,44 €/ml 2.752,06 €/u 
Innovacions Tecnològiques, SA 136,50 €/ml 2.672,00 €/u 
Grup 9s Espais, SL 189,50 €/ml 2.624,00 €/u 
 
Essent les 14.40 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa i els vocals. 
 
Vista l’acta de la reunió de la Mesa Contractació de data 1 d’abril de 2016, pel 
que s’emet la proposta de contractació, el contingut literal de la qual és el 
següent: 
 
ACTA DE VALORACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA NO TEMERITYAT DE L’OFERTA 
PRESENTADA PER INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES, SA I VALORACIÓ 
SOBRES C PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PASSERES I DUTXES PER A 
LES PLATGES DE CANET DE MAR 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 01/04/2016 
Horari:               12.00 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, president de la Mesa 
 Daniel Martín i Enrique, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 
 Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 

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

Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació presentada per 
Innovacions Tecnològiques, SA, per a justificar la innexistència de temeritat en la 
seva oferta, així com la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica 
conforme a la clàusula XI.1 “criteris avaluables de forma automàtica” del PCAP 
que regeix la present contractació.  
 

LICITADOR PUNTS 
Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, SL 26,0 
Innovacions Tecnològiques, SA 12,5 
Grup 9s Espais, SL 16,5 
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2. En data 21 de desembre de 2015, l’enginyera municipal va emetre un informe 
de valoració de la documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma 
automàtica, el contingut literal del qual és el següent: 
  
Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, requerida per la Mesa de 
Contractació per emetre informe respecte el sobre C, referent a la proposició 
econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma 
automàtica per a la contractació del subministrament de passeres de formigó i 
dutxes per a les platges de Canet de Mar, emet el següent: 
 
INFORME 
 
D’acord amb el plec de clàusules del procediment a dalt esmentat, el pressupost 
base de licitació es fixa en la modalitat de preus unitaris per a cadascun dels 
elements a subministrar, essent el que consta a continuació, IVA exclòs: 
 

 Passeres  ................................ 203,70 €/m lineal  
 Dutxes  ......................................... 3.057,85 €/u 

 

Les ofertes econòmiques presentades han estat: 
 
LICITADOR PASSERES 

(€/ml) 
DUTXES (€/u) 

Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, 
S.L. 

189,441 € 2.752,065 € 

Innovacions Tecnològiques, S.A. 136,50 € 2.672,00 € 
Grup 9s Espais, S.L. 189,50 € 2.624,00 € 
 
D’acord amb la clàusula XI del Plec de clàusules, de criteris de valoració de les 
ofertes, i en concret l’apartat de criteris avaluables de forma automàtica, les 
puntuacions obtingudes són les següents: 
 
LICITADOR PASSERES 

(punts) 
DUTXES 
(punts) 

Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, 
S.L. 

7,43 24,67 

Innovacions Tecnològiques, S.A. 35,00 31,13 
Grup 9s Espais, S.L. 7,40 35,00 
 
S’observa que l’oferta presentada pel Innovacions Tecnològiques, S.A. pel que fa 
a les passeres presenta un possible valor desproporcionat o anormal, atenent als 
criteris de l’article 85 RGLCAP. Caldria, doncs, que se sol·licités la justificació de la 
possible temeritat. 
 
En cas que no es justifiqués correctament aquesta possible temeritat i l’empresa 
quedés exclosa, les puntuacions resultants serien les següents: 
 
LICITADOR PASSERES 

(punts) 
DUTXES 
(punts) 

Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, 35 24,67 
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S.L. 
Innovacions Tecnològiques, S.A. --- --- 
Grup 9s Espais, S.L. 34,85 35,00 
 
3. Atès que l’enginyera municipal va detectar en el seu informe que l’oferta 
econòmica presentada per Innovacions Tecnològiques, SA, es trobava inicialment 
incursa en presumpció de temeritat en compliment d’allò que es disposa a l’art. 
85.3 RGLCAP, doncs excedeix en més de 25 unitats percentuals el pressupost de 
licitació, en data 29 de desembre de 2015, es va atorgar a la interessada un 
termini de 10 dies naturals per tal de dissipar la presumpció de temeritat. 
 
4. En data 8 de gener de 2016, la interessada va presentar la documentació que 
va creure oportuna per tal de justificar la innexistència de temeritat en la seva 
oferta, documentació que va ser valorada en data 9 de febrer de 2016, per 
l’enginyera municipal, Sra. Sílvia Amatller Micola, en l’informe que tot seguit es 
transcriu: 
 
Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, requerida per la Mesa de 
Contractació per emetre informe respecte l’escrit presentat per INNOVACIONS 
TECNOLÒGIQUES, S.A., en relació al procediment obert per a la contractació del 
subministrament de passeres de formigó i dutxes per a les platges de Canet de 
Mar, emet el següent: 
 
INFORME 
 
L’escrit presentat per Innovacions Tecnològiques, S.A. amb número de registre 
91 de data 8 de gener de 2016 vol justificar la presumpció de temeritat en la que 
es troba incursa inicialment la seva oferta, en concret pel valor ofert per les 
passeres de formigó. 
 
D’acord amb l’escrit presentat, els materials utilitzats per a les passeres 
compleixen amb els requisits mínims que s’especificaven en el plec de clàusules, 
atès que en el plec no s’especificava la tipologia de formigó a utilitzar per les 
passeres, sinó només les dimensions. 
 
La justificació de costos de la passera de formigó la fan en base al detall dels 
diferents materials, maquinària i mà d’obra que utilitzen per a fabricar-les, 
transportar-les i muntar-les. S’han especificat les unitats i preus unitaris de 
cadascuna.  
 
Pel que fa a les unitats de cadascuna de les partides, no es consideren d’un ordre 
de magnitud desproporcionat. El que s’ha anat a comprovar és que els preus 
unitaris utilitzats no siguin desproporcionats. Per poder fer aquesta comparació 
s’ha tingut en compte la base de dades amb informació de productes de la 
construcció de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, en 
concret el banc BEDEC, actualitzat a gener de 2016. També s’han comparat 
només aquelles partides d’import més elevat, que suposen el 63 % del cost del 
metre lineal de passeres: 
 

 
Codi ITEC Unitats 

Preus 
ITSA 

Preus 
ITEC 

Total 
ITSA Total ITEC 
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Formigó B065VH0B 0,18 76 86,08 13,68 €  15,49 €  
Oficial 1a 
encofrador A0123000 0,6 18,65 22,51 11,19 €  13,51 €  
Manobre A0140000 0,6 16,46 18,8 9,88 €  11,28 €  
Oficial 1a 
encofrador A0123000 0,2 18,65 22,51 3,73 €  4,50 €  
Manobre A0140000 0,4 16,46 18,8 6,58 €  7,52 €  
Retroexcavadora C1313330 0,3 45,7 50 13,71 €  15,00 €  
Camió C1503000 0,3 45,7 44,62 13,71 €  13,39 €  

    
PEM 72,48 €  80,69 €  

    
PEC 86,25 €  96,02 €  

 
Així doncs, comparant els preus proposats per ITSA amb els preus de l’ITEC pels 
mateixos conceptes (en el cas del formigó s’ha utilitzat de l’ITEC un formigó de 
resistència menor, atès que no hi havia la partida del formigó de 525 N/mm2 que 
es comenta que s’utilitza), surt que els preus utilitzats estan un 11% per sota 
dels preus de referència de l’ITEC, que són els preus mitjans utilitzats 
habitualment en la construcció a Catalunya. 
 
En conseqüència, la tècnica que subscriu considera que els preus oferts per 
l’empresa Innovacions tecnològiques, S.A. per la seva oferta són massa ajustats i 
estan per sota dels preus mitjans de la construcció. 
 
No obstant, s’ha comprovat si aquests preus ajustats són compatibles amb els 
establerts al Conveni de la Construcció. És per això que s’han comparat els preus 
utilitzats per ITSA pels seus treballadors d’acord amb l’oferta, amb les taules 
salarials fixades al Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques 
de la província de Barcelona per a l’any 2015: 
 

 

Preus 
ITSA 

Preus 
ITEC 

Preus 
conveni 
2015 

Oficial 1a 18,65 22,51 10,83  
Manobre 16,46 18,8 9,43  

 
Per tant, tot i que els preus del personal utilitzats per ITSA són més baixos que 
els que fixa l’ITEC, estan per sobre dels mínims del conveni de la construcció de 
Barcelona del 2015. No es disposa del conveni del 2016, tot i que es pot suposar 
que no hi haurà un augment elevat que faci igualar els preus als que utilitza ITSA. 
 
Pel que fa al formigó, s’ha analitzat tant si el tipus de formigó proposat per ITSA 
és el més adequat per la tipologia de material sol·licitat, com si el seu preu és 
raonable. Quant al preu, s’ha contactat amb la planta de formigó de Cabrera de 
Mar i s’ha demanat pressupost per formigó HA–52,5R/B/12/IIa, que és el tipus de 
formigó que ITSA va ofertar. D’acord amb la planta de formigó, aquest tipus de 
formigó no existeix, atès que la resistència 52.5 no està tipificada a la EHE-08 
(Instrucció del formigó estructural). Entrant en detall amb la tipologia de formigó 
oferta, han ofert formigó tipus HA. Si es tracta de formigó pretesat, com 
comenten, hauria de ser de la tipologia HP i no HA. Així mateix, l’ambient al qual 
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ha d’estar sotmès aquest formigó, atès que es trobarà a la platja, i per tant a 
primera línia de mar, és un ambient marí-aeri, de manera que hauria de ser de 
designació d’exposició IIIa, i no IIa. 
 
En conseqüència, la tècnica que subscriu considera que el tipus de formigó 
proposat per ITSA no és el més adequat per estar instal·lar a la platja de Canet 
de Mar. 
 
I per a que així consti als efectes oportuns, signo el present informe a Canet de 
Mar, a 9 de febrer de 2016. 
 
5. Davant d’aquest informe, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 157/2016, de 4 
de març, es va requerir les empreses licitadores per tal que especifiquessin el 
tipus de formigó que utilitzarien per a la construcció de les passeres, les quals 
van aportar aquesta informació dins del termini atorgat a l’efecte. 
 
6. En data 1 d’abril de 2016, l’enginyera municipal ha emès un informe 
complementari a la valoració de la possible existència de temeritat per part de 
l’empresa Innovacions Tecnològiques, SA, el contingut literal del qual és el 
següent: 
 
Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, requerida per la Mesa de 
Contractació per emetre informe respecte el procediment obert per a la 
contractació del subministrament de passeres de formigó i dutxes per a les 
platges de Canet de Mar, emet el següent: 
 
INFORME 
 
Revisada la documentació tècnica presentada per les tres empreses que 
participen en la licitació esmentada, i en concret la justificació presentada de la 
tipologia de formigó utilitzat per a la construcció de les passeres de formigó, es 
constata que tant SEMAC com ITSA justifiquen el tipus de formigó utilitzat, 
mentre que DUPI ha justificat el tipus de ciment utilitzat per a la fabricació del 
formigó. 
 
No obstant, tenint en compte tant aquesta justificació presentada, com la 
documentació prèvia existent a l’expedient, la tècnica que subscriu considera que 
totes les empreses han justificat correctament que s’utilitza un tipus de formigó 
adequat per a ser utilitzat per construir passeres de formigó per instal·lar a la 
platja. 
 
Tot el qual s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri. 
 
I per a que així consti als efectes oportuns, signo el present informe a Canet de 
Mar, a 1 d’abril de 2016. 
 
7. A continuació la Mesa de Contractació acorda per unanimitat assumir els 
anteriors informes emesos per l’enginyera municipal en data 9 de febrer i 1 d’abril 
de 2016, tot considerant justificada la inexistència de temeritat en l’oferta 
presentada pel licitador Innovacions Tecnològiques, SA. 
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6. Seguidament la Mesa de Contractació acorda per unanimitat assumir l’informe 
emès per l’enginyera municipal en data 21 de desembre de 2015, de manera que 
la puntuació obtinguda per cada licitador ha estat la següent: 
 

LICITADOR PASSERES 
(punts) 

DUTXES 
(punts) 

Serveis Marítims i Costers de la 
Mediterrània, S.L. 

7,43 24,67 

Innovacions Tecnològiques, SA 35 31,13 
Grup 9s Espais, S.L. 7,40 35,00 

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

 LICITADOR PUNTS 
Serveis Marítims i Costers de la 
Mediterrània, S.L. 

58,10 

Innovacions Tecnològiques, SA 78,63 
Grup 9s Espais, S.L. 58,90 

 
8. A la vista de l’anterior valoració, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte de 
subministrament de passeres de formigó i dutxes, per a les platges de Canet de 
Mar durant les temporades 2016-2018 a l’empresa Innovacions Tecnològiques, 
SA, atès que ha estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa.  
 
Essent les 14.00 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa i els vocals. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 287/2016, de data 6 d’abril, es va 
requerir a Innovacions Tecnològiques, SA, per tal que en el termini de 10 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, aportés a les 
oficines municipals la documentació administrativa relacionada a la clàusula IX.5 
del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com l’acreditació de la 
constitució, a disposició de la Tresoreria municipal, d’una garantia definitiva, 
xifrada en 5.348,93 €. 
 
Atès que, dins del termini conferit a l’efecte, Innovacions Tecnològiques, SA, ha 
aportat l’anterior documentació. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, , de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de 
Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Adjudicar a Innovacions Tecnològiques, SA, el contracte de 
subministrament de passeres i dutxes per a les platges de Canet de Mar, amb 
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subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP), així 
com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador. El 
pressupost d’adjudicació és el següent: 
 

 Passeres: 136,50 €/ml 
 Dutxes: 2.672,00 €/unitat 

 
El volum màxim de facturació per a cada any serà de 35.659,50 euros, IVA 
exclòs, el qual puja la quantitat de 7.488,50 euros, dels quals 20.370,25 €, IVA 
exclòs, correspon a les passeres i 15.289,26 €, IVA exclòs, correspon a les 
dutxes.  
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
SEGON.- La durada del present contracte s’estableix en tres anys a comptar des 
de l’1 de gener de 2016, per bé que podrà ser prorrogat, només pel que fa al 
subministrament de passeres, per un any més, 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.  
 
TERCER.- Les característiques de les passeres i dutxes a subministrar seran les 
indicades en l’oferta presentada per l’adjudicatària, tenint en compte l’aclariment 
efectuat en relació amb el tipus de formigó de les passeres. 
 
QUART.- Tot el material objecte del present contracte s’haurà de subministrar i 
instal·lar a la platja durant el mes de maig de cada any. 
 
 
CINQUÈ.- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la 
clàusula XVIII del PCAP. 
 
SISÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte el cap de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Les seves funcions seran, com, a mínim, les 
següents: 
 

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

prescripcions establertes i condicions contractuals. 
3. Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 

prestació contractada. 
4. Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
5. Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
6. Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 

 
SETÈ.- L’adjudicatària resta obligada al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals, i en matèria mediambiental. 
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VUITÈ.- L’adjudicatària ha de complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al 
Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes 
i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa 
de l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal 
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure 
de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés 
en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
NOVÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 315,00  € corresponent a les 
despeses dels anuncis de licitació. 
 
DESÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors i que es 
publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 

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

 
 
7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 4 AL 8 
D’ABRIL DE 2016. ( núm. 285  al núm. 317 ) 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia 
des del dia 4 al 8 d’abril de 2016. ( núm. 285 al núm.  317 ) 
ICIO_ININICIO_INCLUSION_PLAN_ SIOP_INCLUSION_LUSION_PLANTI 

 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0285/2016 05/04/2016 Reconeixement hores negociació col·lectiva 

DE0286/2016 06/04/2016 DENEGACIÓ VENDA DE ROSES AL SENYOR JAM 

DE0287/2016 06/04/2016 Requeriment documentació i garantia definitiva 
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contractació subministrament passeres i dutxes 

DE0288/2016 06/04/2016 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA BANC SANTANDER ANY 
2016 

DE0289/2016 06/04/2016 SENYALITZACIÓ PILONES PAS D'EN MARGES 

DE0290/2016 06/04/2016 SENYALITZACIÓ RESTAURANT PICA-PICA 

DE0291/2016 06/04/2016 SENYALITZACIÓ RESERVAT AMBULÀNCIA GUILLEM 
MAS 

DE0292/2016 06/04/2016 Nomenament nou representant de la CUP a 
diverses comissions especials 

DE0293/2016 06/04/2016 Contractació subministrament de taules i cadires 
per a l'envelat 

DE0294/2016 06/04/2016 COMUNICACIÓ PERRUQUERIA CANINA I 
AUTORENTAT CARRER TOMAS MILANS XX 

DE0295/2016 06/04/2016 Contractació servei de concert i ball per al dia de 
Sant Pere 

DE0296/2016 06/04/2016 Contractació servei ball La Comparsa 28/06/2016 

DE0297/2016 06/04/2016 AUTORITZACIÓ FESTA A LA GATZARA 10 D'ABRIL 
DE 2016 

DE0298/2016 06/04/2016 Rectificació nòmina mes de març 

DE0299/2016 06/04/2016 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ-15 UNIÓ DE 
BOTIGUERS 

DE0300/2016 06/04/2016 Contractació servei de ball al passeig marítim el 
25/06/2016 
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DE0301/2016 08/04/2016 CANVI DE NOM DE L'ACTIVITAT DE CARNISSERIA 
AMB OBRADOR A LA RIERA BUSCARONS 15 

DE0302/2016 08/04/2016 REQUERIMENT ACCESSIBILITAT ACTIVITAT DE 
MANIPULACIÓ FINAL CONFECCIÓ TEXTIL 

DE0303/2016 08/04/2016 Festival Fanatix Envelat Vil·la Flora 

DE0304/2016 08/04/2016 Sol·licitud formalització preacord per a la 
rehabilitació de l'edifici de Vil·la Flora 

DE0305/2016 08/04/2016 Contractació servei audició sardanes dia de Sant 
Pere 

DE0306/2016 08/04/2016 RENUNCIA NINXOL N. 2136 

DE0307/2016 08/04/2016 baixa activitat serralleria sant Josep 14 de Canet 
de Mar 

DE0308/2016 08/04/2016 Nomenament cap accidental de la Policia Local  

DE0309/2016 08/04/2016 TANCAMENT TERRASSA "FRANKFURT DANI" 

DE0310/2016 08/04/2016 Incoació expedient sancionador civisme ASH 

DE0311/2016 08/04/2016 BAIXA ACTIVITAT DE LA PERRUQUERIA LLEIDA 3 
LOCAL B 

DE0312/2016 08/04/2016 INCOAR EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL A RCA 

DE0313/2016 08/04/2016 INCOACIÓ EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL A AHT 

DE0314/2016 08/04/2016 JUSTIFICACIÓ SUBV.2015 ASSC.VEÏNS 
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AV.MARESME  

DE0315/2016 08/04/2016 ENSENYAMENT DE LA CULTURA ISLAMICA 

DE0316/2016 08/04/2016 TAXES RETOLS CIRC CATALUNYA 

DE0317/2016 08/04/2016 Autorització reubicació terres llicència d'obres 
Ronda Dr. Anglès, XX 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
N_INCLUSION_PLANTILLA][INICIO_IN 
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 10:30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola  
 
 
 
 
 
 
 
 


