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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 7 DE DESEMBRE 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: 11.45 hores 
Hora que acaba: 13.00 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Expàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas Peitabí, 
interventor. 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  30.11.16  

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de factures 
4) Aprovació relació de despeses 
5) Aprovació pagament bestreta segon atorgament beques menjador 
6) Aprovació pròrroga contracte Lot 1 subministrament de vestuari i 

complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres de 
la Policia Local 

7) Aprovació pròrroga contracte Lot 2 subministrament de vestuari i 
complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres de 
la Policia Local 

8) Aprovació adjudicació contracte subministrament material enllumenat públic 
per l’Ajuntament de Canet de Mar 

9) Atorgament llicència d’obres per ala construcció d’una piscina al carrer Carles 
Flotats, XX 

10) Aprovació addenda conveni de cooperació entre l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal del Maresme per l’adhesió al servei de l’observatori del mercat de 
treball del Maresme 

11) Donar compte de la relació de decrets del 19 al 25 de novembre de 2016 
(núm. 1180 al núm.1216 ) 

12) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30.11.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 30 de novembre 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 
 
No se’n presenten 
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de factures de data 7 de desembre de 2016, de l’Ajuntament  per 
import de 62.798,80 €, corresponent a la relació F/2016/72, la relació de data 7 
de desembre de 2016, per import de 2.786,77 €, corresponent a despeses 
pagades del mes d’octubre i novembre de 2016 i la relació de data 7 de desembre 
de 2016, per import de 49,22 €, corresponent a despeses pagades del mes 
d’octubre i novembre de 2016, de l’Organisme Autònom Ràdio Canet.  
 
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 
2016, que fou aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
desembre de 2015.  
 
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 Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures de data 7 de desembre de 2016, de 
l’Ajuntament  per import de  62.798,80 €, corresponent a la relació F/2016/72. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de data 7 de desembre de 2016, per import de 
2.786,77 €, corresponent a despeses pagades del mes d’octubre i novembre. 
 
TERCER.- Aprovar la relació de data 7 de desembre de 2016, per import de 
49,22 €, corresponent a les despeses pagades del mes d’octubre i novembre, de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

QUART.- Aprovar el reconeixement de l’obligació derivat dels punts anteriors 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en les relacions.  
 
 
 
4.- APROVACIÓ DE RELACIÓ DE DESPESES DE LOCOMOCIÓ DE DATA 7 
DE DESEMBRE DE  2016 
 
Vista la relació de despeses de data 7 de desembre de 2016, de l’Ajuntament per 
import de  82,89 euros. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació jurídica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  per l’exercici de 2016, que fou aprovat 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de desembre de 2015.  
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants del Text refós del Llei 
d’Hisendes Locals. 
 
Vist el Decret d’alcaldia núm. 743/2015 de 10 de juny, quan a delegacions 
d’alcaldia en Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 7 de desembre de 2016, de 
l’Ajuntament per import de 82,89 € segons el detall següent, 
 
Referència Fase Aplicació Import Text lliure 

22016004538 RC 
2016 30 43000 
23100 26,40 € AMP - DESPLAÇAMENTS VARIS 

22016005166 RC 
2016 10 91200 
23100 24,59 € 

CTM - DESPLAÇAMENT A BARCELONA 
(JORNADA CERCLES COMPARATIUS 
OMIC DIPUTACIÓ) 

22016004525 RC 
2016 41 33700 
22609 31,90 € 

ASSEGURANÇA PARTICIPANTS JOVE 
ACTIVAT'T 

82,89 € 
 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
anterior amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en les 
relacions.  
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
 
5.- APROVACIÓ  DEL PAGAMENT D’UNA BESTRETA A COMPTE DEL SEGON 
ATORGAMENT D’ AJUTS INDIVIDUALS  DE MENJADOR DEL CURS 2016-
2017 
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Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de novembre de 
2016 va acordar l’acceptació del segon atorgament dels ajuts individuals de 
menjador del curs 2016-2017  
 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació següent: 
 
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017, 
emet l’informe següent: 
 
Al municipi de Canet de Mar han presentat sol·licitud d’ajuts individuals de 
menjador 170 famílies. 
  
L’import dels ajuts individuals es calcula tenint en compte els dies de curs amb 
servei de menjador escolar, segons els imports del servei aprovats pel Consell 
Escolar de cada centre sempre que no superi l’import màxim fixat pel 
Departament d’Ensenyament. En casos excepcionals d’alumnes d’alt risc social, 
l’ajut pot arribar al 100% de l’import del menú, segons els imports aprovats pel 
Departament d’Ensenyament. 
 
En data 13 d’octubre de 2016 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució, mitjançant decret núm.341/16 de data 5 d’octubre de 2016, de 
l’ atorgament dels ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017.   
 
L’import de l’atorgament inicial que ha notificat el Consell Comarcal del Maresme 
és de 29.354,56€. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar en data 23 de novembre de 2016 el 
pagament d’una bestreta de l’import de l’atorgament inicial dels ajuts individuals 
de menjador. 
 
En data  22 de novembre de 2016 es rep notificació del Consell Comarcal del 
Maresme sobre la resolució, mitjançant decret núm.421/16 de data 11 de 
novembre de 2016, sobre el segon atorgament d’ajuts individuals de menjador 
per al curs 2016-2017.   
 
L’import del segon atorgament d’ajuts és de 52.024,20€, se’n beneficien 94 
alumnes i 78 famílies del municipi. La distribució per centres que es mostra al 
quadre següent: 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 49 27.435,00€ 
Escola Turó del drac 34 18.879,00€ 
Escola FEDAC 5 2.743,5€ 
Col·legi Yglesias 4 2.194,8€ 
Col·legi La Presentació 2   771,90€ 

TOTAL 94 52.024,20€ 
 
 
El segon atorgament conté el nombre més elevat d’ajuts que s’atorgaran per a 
aquest curs. Es troba convenient que es tramiti una nova bestreta d’un terç de 
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l’import atorgat per tal que els centres educatius puguin liquidar els imports que 
es generin amb els respectius serveis de menjador, segons el detall següent: 
 
 
 

Centre educatiu Nre. ajuts Import atorgat Import 
bestreta 

Escola Misericòrdia 49 27.435,00 € 9.145,00 € 
Escola Turó del drac 34 18.879,00 € 6.293,00 € 
Escola FEDAC 5 2.743,50 € 914,50 € 
Col·legi Yglesias 4 2.194,80 € 731,60 € 
Col·legi La Presentació 2 771,90 € 257,30 € 

TOTAL 94 52.024,20 € 17.341,40 € 
 
A la partida 51 32000 48001 hi ha consignació suficient per efectuar el pagament. 
 
Vist això, i un cop examinada la documentació de referència, de conformitat amb 
la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Tramitar amb càrrec a la partida 51 32000 48001 el pagament d’una 
primera bestreta a compte de la subvenció, corresponent a un terç de la mateixa,  
per a cadascun dels centres educatius on es troben escolaritzats els infants 
beneficiaris dels ajuts de menjador, segons el detall següent: 
 

Centre educatiu Nre. ajuts Import atorgat Import 
bestreta 

Escola Misericòrdia 49 27.435,00 € 9.145,00 € 
Escola Turó del drac 34 18.879,00 € 6.293,00 € 
Escola FEDAC 5 2.743,50 € 914,50 € 
Col·legi Yglesias 4 2.194,80 € 731,60 € 
Col·legi La Presentació 2 771,90 € 257,30 € 

TOTAL 94 52.024,20 € 17.341,40 € 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria 
Municipal. 
 
 
6.-   PRÒRROGA CONTRACTE LOT 1 SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I 
COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT REGLAMENTARIS PER A AL’EQUIPAMENT 
DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de maig de 2014, va 
acordar adjudicar el lot 1 del contracte de subministrament de vestuari i 
complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres de la 
Policia Local de Canet de Mar, a l’empresa Sagrés, SL essent  el volum màxim 
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anual per al primer any de 14.049,50 € i per al segon i el tercer any, de 
10.330,58 €, tots dos imports amb l’IVA exclòs. 
 
Atès que en data 10 de juny de 2014 es va procedir a la formalització del 
contracte, establint-se en la clàusula tercera que la seva durada seria de tres 
anys a comptar des de l’1 de gener de 2014, per bé que podrà ser prorrogat 
d’any en any fins a un màxim de sis anys incloses les pròrrogues, per voluntat 
expressa d’ambdues parts, que es posarà de manifest a través del corresponent 
acte administratiu acceptat pel contractista. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2016, el Sr. Alejandro L. Marques de 
Magallanes y Regojo, actuant en nom i representació de l’empresa Sagrés, SL, ha 
sol·licitat d’aquest Ajuntament la pròrroga per un any més de l’esmentat 
contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 13 d’octubre de 2016, pel Caporal cap accidental del 
Cos de la Policia Local de Canet de Mar, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“En David Díaz Ramírez, Caporal cap accidental del Cos de la Policia Local de l´Ajuntament 
de Canet de Mar, en petició del departament de compres d´un informe per a la pròrroga 
del contracte de compra d´uniformitat amb l´empresa Sagrés S.L, emet el següent: 
 

INFORME 
 
Que l´any 2014,  es va signar un contracte pel subministrament d’uniformitat i 
complements amb l´empresa Sagrés S.L amb CIF número XXXXXX i amb domicili al carrer 
Prego de Montaos, 7 de Redondela. 
Durant el temps que ha durat aquest contracte, aquesta empresa ha  complert 
satisfactòriament totes les circumstàncies contingudes en els plecs de bases tècniques pels 
quals es van regir a l’adquisició. 
 
Per la qual cosa, el qui subscriu no té cap inconvenient que li sigui prorrogat per un any 
més, el contracte amb l´empresa esmentada per al subministra d’uniformitat i 
complements a aquest cos de Policia Local.” 
 
Vist l’informe emès en data 29 de novembre de 2016, per la Cap del Servei de 
Secretaria, el contingut del qual és el següent: 
 
“Cristina Cabruja i Sagré, cap del servei de Secretaria de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació a la proposta de pròrroga del contracte de subministrament de les peces de 
vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament del membres de la 
Policia Local, efectuada pel cap accidental del cos de la Policia Local, emeto informe en 
base als següents: 
 

ANTECEDENTS 
 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 març de 2014, va acordar incoar 
l’expedient de contractació del subministrament de les peces de vestuari i complements 
d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament del membres de la Policia Local, així com 
aprovar-ne el plec de clàusules, dividint-se el contracte en dos lots: 
 

 Lot 1: Vestuari operatiu 
 Lot 2: Altre vestuari i complements d’uniformitat 

 
Segon.- En data 10 de juny de 2014, es va formalitzar el contracte per al 
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subministrament del vestuari operatiu (lot 1) amb la mercantil Sagres, SL, fixant-se en la 
seva clàusula tercera que un termini d’execució de 3 anys, que finalitza el proper 31 de 
desembre de 2016, per bé que pot ser prorrogat d’any en any fins a un màxim de 6 anys 
incloses les pròrrogues.  
 
Tercer.- En data 18 d’octubre de 2016, el Sr. Alejandro L. Marqués de Magallanes y 
Regojo, com a administrador general únic de Sagres, SL, ha presentat un escrit en aquest 
Ajuntament sol·licitant la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Quart.- En data 13 d’octubre de 2016, el Sr. David Díaz Ramírez, cap accidental del cos 
de la Policia Local de Canet de Mar, ha emès un informe, el contingut literal del qual és el 
següent: 
 
“En David Díaz Ramírez, Caporal cap accidental del Cos de la Policia Local de l´Ajuntament 
de Canet de Mar, en petició del departament de compres d´un informe per a la pròrroga 
del contracte de compra d´uniformitat amb l´empresa Sagrés S.L, emet el següent: 
 
INFORME 
 
Que l´any 2014,  es va signar un contracte pel subministrament d’uniformitat i 
complements amb l´empresa Sagrés S.L amb CIF número XXXXXX i amb domicili al carrer 
Prego de Montaos, 7 de Redondela. 
Durant el temps que ha durat aquest contracte, aquesta empresa ha  complert 
satisfactòriament totes les circumstàncies contingudes en els plecs de bases tècniques pels 
quals es van regir a l’adquisició. 
 
Per la qual cosa, el qui subscriu no té cap inconvenient que li sigui prorrogat per un any 
més, el contracte amb l´empresa esmentada per al subministre d´unifomitat i 
complements a aquest cos de Policia Local.” 
 
A la vista dels anteriors antecedents emeto el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Pel que fa a la durada dels contractes de subministrament no hi ha 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 (en endavant TRLCSP) ni al Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques (en endavant RLCAP), cap limitació temporal, a diferència del que passa amb la 
resta de contractes. Així les coses, per tal de determinar la durada d’un contracte de 
subministrament haurem d’estar al que disposa l’art. 23, segons el qual, sense perjudici de 
les normes especials aplicables a determinats contractes, la durada dels contractes del 
sector públic s’haurà d’establir 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.  
 
En conseqüència el contracte, quant a la seva durada, es troba amb tres limitacions: 1) la 
naturalesa de les prestacions, 2) les característiques del seu finançament i 3) la necessitat 
de sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes. 
 
Per tant, en principi, hauria de ser l’òrgan de contractació, qui hauria de valorar les 
circumstàncies que concorrin en el contracte en relació amb les limitacions indicades per 
fixar la seva durada. 
 
SEGON.- Per altra banda, el mateix article també preveu la possibilitat que els contractes 
prevegin una o vàries pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin 
inalterables durant el període de durada d’aquestes i que la concurrència per a la seva 
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adjudicació s’hagi dut a terme tenint en compte la durada màxima del contracte incloses 
les pròrrogues. 
 
La pròrroga s’acordarà  per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari 
excepte quan el contracte expressament prevegi el contrari, sense que pugui produir-se 
pel consentiment tàcit de les parts. 
 
TERCER.- Així les coses, cal anar a buscar en les normes alienes a la legislació de 
contractes que afecti a determinats aspectes de la contractació, com és el cas de les 
normes de gestió pressupostària que per a les entitats locals venen establertes al Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988, que regula les Hisendes Locals, la qual s’haurà de tenir en compte, pel que fa a 
l’establert per a les despeses de caràcter plurianual i que lògicament incideix sobre la 
durada dels contractes. 
 
En aquest sentit, l’art. 80 del RD 500/1990 disposa que es podran adquirir compromisos 
de despeses de caràcter plurianual sempre que la seva execució s’iniciï en el propi exercici 
quan es tracti, entre d’altres, de contractes de subministraments que no puguin estipular-
se o resultin antieconòmics per un any. En aquests casos i, segons disposa l’art. 81 de la 
mateixa norma, el nombre d’exercicis posteriors als que puguin aplicar-se les despeses 
referides, no serà superior a quatre anys. 
 
En el present cas, la durada inicial del contracte era de 3 anys i la pròrroga que proposa el 
cap accidental de la Policia Local és d’un any, per tant, la durada del contracte inclosa la 
pròrroga no excedeix dels quatre anys. 
 
QUART.- Quant a la naturalesa jurídica de la pròrroga, a tenor del que es disposa a 
l’article 105 del TRLCSP, la pròrroga suposa una modificació dels termes en què es va 
celebrar el contracte, si bé es tracta d’una modificació convencional o de mutu acord entre 
les parts. Donat que la pròrroga dels contractes no suposa una nova relació jurídica 
contractual, ni una nova adjudicació, no resulta exigible documentació acreditativa de la 
capacitat d’obrar, solvència o classificació en el seu cas, ni documents que justifiquin que 
no es troba incurs en una de les prohibicions que per a contractar apareixen recollides a 
l’art. 60 del TRLCSP, ja que aquestes requisits es van acreditar amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte. 
La pròrroga dels contractes ha d’estar prevista als plecs de clàusules particulars que 
regeixen la contractació (article 67.2 e) del RGLCAP), establint-se que  la pròrroga ha de 
ser expressa por mutu acord, sense que pugui prorrogar-se el contracte per consentiment 
tàcit de les parts. 
 
CINQUÈ.- Per últim i pel que fa al procediment d’aprovació de les pròrrogues, serà el 
següent: 
 

1. Provisió ordenant la incoació de l’expedient d’aprovació de la pròrroga del 
contracte.  

2. Informe del servei promotor, justificant la necessitat i conveniència de la pròrroga, 
i en el que s’ha de proposar la despesa que es pretén efectuar, concretant-se en 
aquest document l’import de la pròrroga que no podrà ser diferent al del contracte 
en vigor, no podent-se modificar les condicions pactades, excepte el termini. Així 
mateix, s’acreditarà degudament la insuficiència, la falta d’adequació o la 
conveniència de no ampliar els mitjans personals i materials amb què compta 
l’Administració per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer a través del 
contracte. 

3. Escrit de conformitat del contractista en el que es manifesti la conformitat de la 
pròrroga que es proposa efectuar en les mateixes condicions pactades en el 
contracte en vigor, en compliment del tràmit d’audiència. 

4. Document comptable AD. S’acumulen en les pròrrogues dels contractes dues fases 
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d’execució de la despesa, autorització i disposició de la despesa, al quedar fixada la 
quantia del compromís econòmic amb un tercer. 

5. Fiscalització prèvia per part de la intervenció municipal. 
6. Una vegada aprovada la pròrroga caldrà fer una addenda al contracte formalitzat, 

de conformitat amb el que es disposa a l’article 156 TRLCSP.” 
 
Vist l’informe de fiscalització núm. 130/2016, emès per l’Interventor mpal. en 
data 29 de novembre d’enguany, el contingut del qual és el següent: 
 
“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refòs de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat 
pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
 

INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 130/2016 
 
ASSUMPTE: Pròrroga del contracte Lot 1 de subministrament de vestuari i 
complements d'uniformitat reglamentaris per a l'equipament dels membres de la 
policia local 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la seva 
aprovació per la Junta de Govern: 
 

«PRIMER.- Aprovar la pròrroga del lot 1 del contracte per al subministrament de 
vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres 
de la Policia Local de Canet de Mar, prevista en la clàusula tercera del document de 
formalització, això és per un any, que finalitzarà el 31 de desembre de 2017. 
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 10 de 
juny de 2014. 
TERCER.- La present pròrroga queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència 
de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte a 
l’exercici 2017, això és per al lot 1, 10.330,58 €, IVA del 21% exclòs, i per al lot 2, 
10.330,58 €, IVA del 21% exclòs. 
Tanmateix la Junta de Govern Local acordarà el que estimi més convenient.» 

 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 
de març. 

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 
de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora 
en régimen de requisitos básicos. 

 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel RDLeg. 
3/2011, de 14 de novembre. 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i 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; en tot allò que no s’oposi al TRLCSP 

 
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
PRIMER.- La Base d’execució del Pressupost Municipal núm. 56, estableix que  
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“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.” 

SEGON.- 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. 
 
IV.- ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit és 
adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de 
l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries de 
temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 
i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril.  

L'expedient de despesa es tramita com a despesa anticipada, fent ús de la previsió 
de l'article 110.2 del TRLCSP, atès que l'inici de l'execució està prevista per 1 de 
gener de 2017. 
Consten expedits documents RC de futurs (220169000065) per import de 
12.500,00 € (2017) a l'aplicació 13/13000/22104. 

Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, si es compleix allò preceptuat a l'article 174 del Text 
Refós de la Reguladora de les Hisendes Locals.  
Pel que aquí interessa, l'article 174 TRLHL estableix el següent: 
«1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al 
crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. 
2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio 
ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: 
a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y 
científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de 
arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan ser 
estipulados o resulten antieconómicos por un año. 
c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos. 
e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones 
locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 
3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), 
b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en 
los párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados 
no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año 
en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato 
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siguiente, el 70 por ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y 
cuarto, el 50 por ciento. 
[...]» 
No obstant l'anterior, l'article 110, apartat 2n, del TRLCSP contempla la possibilitat de 
realitzar despeses anticipades en els següents termes: 
«2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una 
o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán 
comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas 
presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley.» 
La normativa reguladora del règim pressupostari de les entitats locals no estableix cap 
previsió en relació a la contractació anticipada per part d'aquestes quan el contracte hagi 
d'iniciar la seva execució en l'exercici següent al de la seva tramitació. En aquest sentit, 
fora convenient que les Bases d'execució de l'entitat local recullin expressament aquesta 
possibilitat. 
En tot cas, resulta d'interès la tramitació que s'estableix per la tramitació anticipada de 
despeses, en l'àmbit de l'Administració general de l'Estat, mitjançant Ordre HAP 
1357/2013, de 11 de juliol, que en la seva regla 42 assenyala: 
«Regla 42. Tramitación anticipada de expedientes de contratación. 
1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 110.2 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una 
o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos se pueden 
comprometer créditos con las limitaciones determinadas en las normas presupuestarias de 
las distintas Administraciones públicas sujetas a dicha Ley. 
2. La documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente 
incorporará las siguientes particularidades: 
a) En el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente se hará 
constar que la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 
b) Se deberá incluir certificado de cumplimiento de los límites o importes autorizados a los 
que se refiere el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. 
Para ello, el Servicio gestor competente para la tramitación del gasto expedirá, y remitirá a 
la correspondiente oficina de contabilidad, un documento RC de “tramitación anticipada” 
detallando el importe que del gasto en cuestión corresponde a cada uno de los ejercicios 
posteriores afectados. Dicho documento RC podrá ser registrado por el propio Servicio 
gestor en el Sistema de Información Contable de acuerdo con la Resolución de 22 de 
octubre de 2004, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
regula el procedimiento de acceso y captura en el Sistema de Información Contable de los 
documentos contables RC de retención de crédito por determinadas unidades 
administrativas. 
Una vez registrado el documento RC de “tramitación anticipada”, se obtendrá del Sistema 
de Información Contable el certificado de cumplimiento de límites o importes autorizados 
para su incorporación al respectivo expediente. 
3. Una vez autorizado el gasto, el Servicio gestor expedirá, y remitirá a la oficina de 
contabilidad, un documento A de ‘‘tramitación anticipada’’ en el que se detallará la 
distribución por anualidades del gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros. 
Posteriormente, si se adjudica y formaliza el contrato dentro del mismo ejercicio, dicho 
Servicio gestor formulará un documento D de ‘‘tramitación anticipada’’. En el caso de que 
se acumulen las fases de aprobación y del compromiso del gasto, se expedirá un 
documento AD de ‘‘tramitación anticipada’’. 
4. Al comienzo de cada ejercicio, con el fin de efectuar las correspondientes imputaciones 
contables, el Sistema de Información Contable controlará que para los expedientes de 
contratación tramitados anticipadamente existen para la anualidad corriente los oportunos 
créditos en el Presupuesto de Gastos y que, para las sucesivas anualidades, se cumplen los 
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límites o importes autorizados de compromisos de gasto a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley General Presupuestaria. 
Si no se verificase alguno de dichos requisitos, y a los efectos de la condición suspensiva 
indicada en la letra a) del punto 2 anterior, se comunicará dicha circunstancia a los 
Servicios gestores, que habrán de actuar atendiendo a lo dispuesto en el artículo 47 bis. y 
en la disposición adicional decimonovena de la Ley General Presupuestaria.» 
Pel que fa al present expedient, s'informa: 

 consta en l'acord de pròrroga que aquesta queda sotmesa a condició suspensiva 
d'existència de crèdit adequat i suficient. 

 consten expedits també els documents RC de futurs. 
 es constata que en el pressupost de la corporació existeix normalment consignació 

adequada i suficient per atendre aquestes despeses a l'aplicació pressupostària de 
referència. 

 la despesa plurianual no excedeix el límit de quatre exercicis, i no li són d'aplicació 
els límits percentuals del 174.3 del TRLHL, per tractar-se d'un contracte de 
subministraments. 

Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a l'aprovació, 
compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats en els 
pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple 
de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 
D’acord amb la Disposició Addicional Segona, apartat 1r, del TRLCSP, correspon als 
Alcaldes i els Presidents de les Entitats locals les competències com òrgan de contractació 
respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis 
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no 
sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no 
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada.  
En virtut del Decret 743/2015, de 19 de juny, l'Alcaldessa té delegada en la Junta de 
Govern les seves competències en matèria de contractació, llevat dels procediments 
negociats i la contractació menor. 
Atès que el contracte original del que deriva aquesta prórroga es tramità mitjançant 
procediment obert, l'òrgan competent és la Junta de Govern, per delegació de l'Alcaldia. 
D'altra banda, d'acord amb l'article 36.5 BEP correspon a l'Alcalde- president l'autorització i 
disposició de les despeses plurianuals, correspon a l’Alcalde-President l’autorització i 
disposició de les despeses plurianuals, quan la quantia de la despesa no sigui superior al 
10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas a sis milions d’euros, i la 
seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les 
seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.  
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents fefaents 
que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 TRLHL. No 
aplicable. 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades i, 
en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No aplicable. 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses aprovades i 
compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No aplicable. 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que aquesta 
s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
Primer-. Que la pròrroga està prevista en el plec de clàusules administratives particulars.  
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La clàusula III dels PCAP estableix: «La durada del present contracte s’estableix en tres 
anys a comptar des de l’1 de gener de 2014, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any 
fins a un màxim, incloses les pròrrogues de 6 anys, per voluntat expressa d’ambdues 
parts, que es posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel 
contractista.» 
Segon.- Que, en el seu cas, no es superen els límits de duració previstos pel plec de 
clàusules administratives particulars o el document descriptiu. 
La pròrroga anual projectada (de 1/1/2017 a 31/12/2017) és la primera de les tres que 
contempla la clàusula III dels PCAP. 
Tercer.- Que s'acompanya informe jurídic. 
Consta en l'expedient l'informe jurídic de la tècnica de contractació, el qual es transcriu a 
continuació: 

«Cristina Cabruja i Sagré, cap del servei de Secretaria de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en relació a la proposta de pròrroga del contracte de subministrament de les peces 
de vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament del membres 
de la Policia Local, efectuada pel cap accidental del cos de la Policia Local, emeto 
informe en base als següents: 
  
ANTECEDENTS 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 març de 2014, va acordar 
incoar l’expedient de contractació del subministrament de les peces de vestuari i 
complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament del membres de la Policia 
Local, així com aprovar-ne el plec de clàusules, dividint-se el contracte en dos lots: 
·         Lot 1: Vestuari operatiu 
·         Lot 2: Altre vestuari i complements d’uniformitat 
Segon.- En data 10 de juny de 2014, es va formalitzar el contracte per al 
subministrament del vestuari operatiu (lot 1) amb la mercantil Sagres, SL, fixant-se en 
la seva clàusula tercera que un termini d’execució de 3 anys, que finalitza el proper 31 
de desembre de 2016, per bé que pot ser prorrogat d’any en any fins a un màxim de 6 
anys incloses les pròrrogues.  
Tercer.- En data 18 d’octubre de 2016, el Sr. Alejandro L. Marqués de Magallanes y 
Regojo, com a administrador general únic de Sagres, SL, ha presentat un escrit en 
aquest Ajuntament sol·licitant la pròrroga de l’esmentat contracte. 
Quart.- En data 13 d’octubre de 2016, el Sr. David Díaz Ramírez, cap accidental del 
cos de la Policia Local de Canet de Mar, ha emès un informe, el contingut literal del qual 
és el següent: 
“En David Díaz Ramírez, Caporal cap accidental del Cos de la Policia Local de 
l´Ajuntament de Canet de Mar, en petició del departament de compres d´un informe 
per a la pròrroga del contracte de compra d´uniformitat amb l´empresa Sagrés S.L, 
emet el següent: 
 INFORME 
Que l´any 2014,  es va signar un contracte pel subministrament d’uniformitat i 
complements amb l´empresa Sagrés S.L amb CIF número XXXXXXX i amb domicili al 
carrer Prego de Montaos, 7 de Redondela. 
Durant el temps que ha durat aquest contracte, aquesta empresa ha  complert 
satisfactòriament totes les circumstàncies contingudes en els plecs de bases tècniques 
pels quals es van regir a l’adquisició. 
Per la qual cosa, el qui subscriu no té cap inconvenient que li sigui prorrogat per un any 
més, el contracte amb l´empresa esmentada per al subministre d´unifomitat i 
complements a aquest cos de Policia Local.” 
A la vista dels anteriors antecedents emeto el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Pel que fa a la durada dels contractes de subministrament no hi ha 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 (en endavant TRLCSP) ni al Reial decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les 
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Administracions Públiques (en endavant RLCAP), cap limitació temporal, a diferència del 
que passa amb la resta de contractes. Així les coses, per tal de determinar la durada 
d’un contracte de subministrament haurem d’estar al que disposa l’art. 23, segons el 
qual, sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la 
durada dels contractes del sector públic s’haurà d’establir 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.  
En conseqüència el contracte, quant a la seva durada, es troba amb tres limitacions: 1) 
la naturalesa de les prestacions, 2) les característiques del seu finançament i 3) la 
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes. 
Per tant, en principi, hauria de ser l’òrgan de contractació, qui hauria de valorar les 
circumstàncies que concorrin en el contracte en relació amb les limitacions indicades 
per fixar la seva durada. 
SEGON.- Per altra banda, el mateix article també preveu la possibilitat que els 
contractes prevegin una o vàries pròrrogues sempre que les seves característiques 
romanguin inalterables durant el període de durada d’aquestes i que la concurrència per 
a la seva adjudicació s’hagi dut a terme tenint en compte la durada màxima del 
contracte incloses les pròrrogues. 
La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari 
excepte quan el contracte expressament prevegi el contrari, sense que pugui produir-se 
pel consentiment tàcit de les parts. 
TERCER.- Així les coses, cal anar a buscar en les normes alienes a la legislació de 
contractes que afecti a determinats aspectes de la contractació, com és el cas de les 
normes de gestió pressupostària que per a les entitats locals venen establertes al Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988, que regula les Hisendes Locals, la qual s’haurà de tenir en compte, pel que fa 
a l’establert per a les despeses de caràcter plurianual i que lògicament incideix sobre la 
durada dels contractes. 
En aquest sentit, l’art. 80 del RD 500/1990 disposa que es podran adquirir 
compromisos de despeses de caràcter plurianual sempre que la seva execució s’iniciï en 
el propi exercici quan es tracti, entre d’altres, de contractes de subministraments que 
no puguin estipular-se o resultin antieconòmics per un any. En aquests casos i, segons 
disposa l’art. 81 de la mateixa norma, el nombre d’exercicis posteriors als que puguin 
aplicar-se les despeses referides, no serà superior a quatre anys. 
En el present cas, la durada inicial del contracte era de 3 anys i la pròrroga que proposa 
el cap accidental de la Policia Local és d’un any, per tant, la durada del contracte inclosa 
la pròrroga no excedeix dels quatre anys. 
QUART.- Quant a la naturalesa jurídica de la pròrroga, a tenor del que es disposa a 
l’article 105 del TRLCSP, la pròrroga suposa una modificació dels termes en què es va 
celebrar el contracte, si bé es tracta d’una modificació convencional o de mutu acord 
entre les parts. Donat que la pròrroga dels contractes no suposa una nova relació 
jurídica contractual, ni una nova adjudicació, no resulta exigible documentació 
acreditativa de la capacitat d’obrar, solvència o classificació en el seu cas, ni documents 
que justifiquin que no es troba incurs en una de les prohibicions que per a contractar 
apareixen recollides a l’art. 60 del TRLCSP, ja que aquestes requisits es van acreditar 
amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte. 
La pròrroga dels contractes ha d’estar prevista als plecs de clàusules particulars que 
regeixen la contractació (article 67.2 e) del RGLCAP), establint-se que  la pròrroga ha 
de ser expressa por mutu acord, sense que pugui prorrogar-se el contracte per 
consentiment tàcit de les parts. 
CINQUÈ.- Per últim i pel que fa al procediment d’aprovació de les pròrrogues, serà el 
següent: 
1. Provisió ordenant la incoació de l’expedient d’aprovació de la pròrroga del 

contracte.  
2. Informe del servei promotor, justificant la necessitat i conveniència de la pròrroga, 

i en el que s’ha de proposar la despesa que es pretén efectuar, concretant-se en 
aquest document l’import de la pròrroga que no podrà ser diferent al del contracte 
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en vigor, no podent-se modificar les condicions pactades, excepte el termini. Així 
mateix, s’acreditarà degudament la insuficiència, la falta d’adequació o la 
conveniència de no ampliar els mitjans personals i materials amb què compta 
l’Administració per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer a través del 
contracte. 

3. Escrit de conformitat del contractista en el que es manifesti la conformitat de la 
pròrroga que es proposa efectuar en les mateixes condicions pactades en el 
contracte en vigor, en compliment del tràmit d’audiència. 

4. Document comptable AD. S’acumulen en les pròrrogues dels contractes dues fases 
d’execució de la despesa, autorització i disposició de la despesa, al quedar fixada la 
quantia del compromís econòmic amb un tercer. 

5. Fiscalització prèvia per part de la intervenció municipal. 
6. Una vegada aprovada la pròrroga caldrà fer una addenda al contracte formalitzat, 

de conformitat amb el que es disposa a l’article 156 TRLCSP. 
Aquest és l’informe que emet la qui subscriu a Canet de Mar, a 29 de novembre de 
2016.” 
 

V.- CONCLUSIONS 
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, als efectes de la fiscalització 
prèvia limitada. 
El present expedient estarà subjecte a una fiscalització plena posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 219.3 del TRLHL i la 
base 56 de les Bases d'execució del pressupost vigent.” 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del lot 1 del contracte per al subministrament de 
vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels 
membres de la Policia Local de Canet de Mar, prevista en la clàusula tercera del 
document de formalització, això és per un any, que finalitzarà el 31 de desembre 
de 2017. 
  
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 10 
de juny de 2014. 
 
TERCER.- La present pròrroga queda sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del 
contracte a l’exercici 2017, això és per al lot 1, 10.330,58 €, IVA del 21% exclòs, 
i per al lot 2, 10.330,58 €, IVA del 21% exclòs. 
 
7.- PRÒRROGA CONTRACTE LOT 2 SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I 
COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT REGLAMENTARIS PER A L’EQUIPAMENT 
DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de maig de 2014, va 
acordar adjudicar el lot 2 del contracte de subministrament de vestuari i 
complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres de la 
Policia Local de Canet de Mar, a l’empresa Paco García Prendas y Artículos de 
Uniformidad, SA essent el volum màxim anual per al primer any de 4.958,68 € i 
per al segon i el tercer any, de 10.330,58 €, tots dos imports amb l’IVA exclòs. 
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Atès que en data 10 de juny de 2014 es va procedir a la formalització del 
contracte, establint-se en la clàusula tercera que la seva durada seria de tres 
anys a comptar des de l’1 de gener de 2014, per bé que podrà ser prorrogat 
d’any en any fins a un màxim de sis anys incloses les pròrrogues, per voluntat 
expressa d’ambdues parts, que es posarà de manifest a través del corresponent 
acte administratiu acceptat pel contractista. 
 
Atès que en data 21 de setembre de 2016, el Sr. Francisco Miguel García 
Bartolomé, actuant en nom i representació de l’empresa Paco García Prendas y 
Articulos de Uniformidad, SA, ha sol·licitat d’aquest Ajuntament la pròrroga per 
un any més de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 13 d’octubre d’enguany, pel Caporal cap accidental 
del Cos de la Policia Local de Canet de Mar, el contingut literal del qual és el 
següent: 
 
“En David Díaz Ramírez, Caporal cap accidental del Cos de la Policia Local de l´Ajuntament 
de Canet de Mar, en petició del departament de compres d´un informe per a la pròrroga 
del contracte de compra d´uniformitat amb l´empresa Paco Garcia, emet el següent: 
 

INFORME 
 
Que a l´any 2014,  es va signar un contracte per al subministrament d’uniformitat i 
complements amb l´empresa Paco Garcia, Prendas i artículos de Uniformidad amb CIF 
número XXXXXXX i amb domicili al carrer Moreto, 38 de Mataró. 
 
Que durant el temps de durada del contracte, aquesta empresa ha  complert 
satisfactòriament totes les circumstàncies contingudes en els plecs de bases tècniques, 
pels quals es van regir a la adquisició. 
 
Per la qual cosa, el qui subscriu no té cap inconvenient que, per un any més, li sigui 
prorrogat el contracte a l´empresa esmentada pel subministra d’uniformitat i complements 
a aquest cos de Policia Local.” 
 
Vist l’informe emès en data 29 de novembre d’enguany, per la Cap del Servei de 
Secretaria, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“Cristina Cabruja i Sagré, cap del servei de Secretaria de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació a la proposta de pròrroga del contracte de subministrament de les peces de 
vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament del membres de la 
Policia Local, efectuada pel cap accidental del cos de la Policia Local, emeto informe en 
base als següents: 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 març de 2014, va acordar incoar 
l’expedient de contractació del subministrament de les peces de vestuari i complements 
d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament del membres de la Policia Local, així com 
aprovar-ne el plec de clàusules, dividint-se el contracte en dos lots: 
 

 Lot 1: Vestuari operatiu 
 Lot 2: Altre vestuari i complements d’uniformitat 

 
Segon.- En data 10 de juny de 2014, es va formalitzar el contracte per al 
subministrament dels complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament de la 
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Policia Local (lot 2) amb la mercantil Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, SA, 
fixant-se en la seva clàusula tercera que un termini d’execució de 3 anys, que finalitza el 
proper 31 de desembre de 2016, per bé que pot ser prorrogat d’any en any fins a un 
màxim de 6 anys incloses les pròrrogues.  
 
Tercer.- En data 27 de setembre de 2016, el Sr. Francisco Miguel García Bartolomé, 
actuant en nom i representació de la mercantil Paco García Prendas y Artículos de 
Uniformidad, SA, ha presentat un escrit en aquest Ajuntament sol·licitant la pròrroga de 
l’esmentat contracte. 
 
Quart.- En data 13 d’octubre de 2016, el Sr. David Díaz Ramírez, cap accidental del cos 
de la Policia Local de Canet de Mar, ha emès un informe, el contingut literal del qual és el 
següent: 
 
“En David Díaz Ramírez, Caporal cap accidental del Cos de la Policia Local de l´Ajuntament 
de Canet de Mar, en petició del departament de compres d’un informe per a la pròrroga del 
contracte de compra d´uniformitat amb l´empresa Paco García Prendas y Artículos de 
Uniformidad, SA, emet el següent: 
 

INFORME 
 
Que a l´any 2014,  es va signar un contracte per al subministrament d’uniformitat i 
complements amb l´empresa Paco Garcia, Prendas i articulos de Uniformidad amb CIF 
número XXXXXXX i amb domicili al carrer Moreto, 38 de Mataró. 
 
Que durant el temps de durada del contracte, aquesta empresa ha  complert 
satisfactòriament totes les circumstàncies contingudes en els plecs de bases tècniques, 
pels quals es van regir a la adquisició. 
 
Per la qual cosa, el qui subscriu no té cap inconvenient que, per un any més, li sigui 
prorrogat el contracte a l´empresa esmentada pel subministrament d’uniformitat i 
complements a aquest cos de Policia Local.” 
 
A la vista dels anteriors antecedents emeto el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Pel que fa a la durada dels contractes de subministrament no hi ha 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 (en endavant TRLCSP) ni al Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques (en endavant RLCAP), cap limitació temporal, a diferència del que passa amb la 
resta de contractes. Així les coses, per tal de determinar la durada d’un contracte de 
subministrament haurem d’estar al que disposa l’art. 23, segons el qual, sense perjudici de 
les normes especials aplicables a determinats contractes, la durada dels contractes del 
sector públic s’haurà d’establir 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.  
 
En conseqüència el contracte, quant a la seva durada, es troba amb tres limitacions: 1) la 
naturalesa de les prestacions, 2) les característiques del seu finançament i 3) la necessitat 
de sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes. 
 
Per tant, en principi, hauria de ser l’òrgan de contractació, qui hauria de valorar les 
circumstàncies que concorrin en el contracte en relació amb les limitacions indicades per 
fixar la seva durada. 
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SEGON.- Per altra banda, el mateix article també preveu la possibilitat que els contractes 
prevegin una o vàries pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin 
inalterables durant el període de durada d’aquestes i que la concurrència per a la seva 
adjudicació s’hagi dut a terme tenint en compte la durada màxima del contracte incloses 
les pròrrogues. 
 
La pròrroga s’acordarà  per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari 
excepte quan el contracte expressament prevegi el contrari, sense que pugui produir-se 
pel consentiment tàcit de les parts. 
 
TERCER.- Així les coses, cal anar a buscar en les normes alienes a la legislació de 
contractes que afecti a determinats aspectes de la contractació, com és el cas de les 
normes de gestió pressupostària que per a les entitats locals venen establertes al Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988, que regula les Hisendes Locals, la qual s’haurà de tenir en compte, pel que fa a 
l’establert per a les despeses de caràcter plurianual i que lògicament incideix sobre la 
durada dels contractes. 
 
En aquest sentit, l’art. 80 del RD 500/1990 disposa que es podran adquirir compromisos 
de despeses de caràcter plurianual sempre que la seva execució s’iniciï en el propi exercici 
quan es tracti, entre d’altres, de contractes de subministraments que no puguin estipular-
se o resultin antieconòmics per un any. En aquests casos i, segons disposa l’art. 81 de la 
mateixa norma, el nombre d’exercicis posteriors als que puguin aplicar-se les despeses 
referides, no serà superior a quatre anys. 
 
En el present cas, la durada inicial del contracte era de 3 anys i la pròrroga que proposa el 
cap accidental de la Policia Local és d’un any, per tant, la durada del contracte inclosa la 
pròrroga no excedeix dels quatre anys. 
 
QUART.- Quant a la naturalesa jurídica de la pròrroga, a tenor del que es disposa a 
l’article 105 del TRLCSP, la pròrroga suposa una modificació dels termes en què es va 
celebrar el contracte, si bé es tracta d’una modificació convencional o de mutu acord entre 
les parts. Donat que la pròrroga dels contractes no suposa una nova relació jurídica 
contractual, ni una nova adjudicació, no resulta exigible documentació acreditativa de la 
capacitat d’obrar, solvència o classificació en el seu cas, ni documents que justifiquin que 
no es troba incurs en una de les prohibicions que per a contractar apareixen recollides a 
l’art. 60 del TRLCSP, ja que aquestes requisits es van acreditar amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte. 
La pròrroga dels contractes ha d’estar prevista als plecs de clàusules particulars que 
regeixen la contractació (article 67.2 e) del RGLCAP), establint-se que  la pròrroga ha de 
ser expressa por mutu acord, sense que pugui prorrogar-se el contracte per consentiment 
tàcit de les parts. 
 
CINQUÈ.- Per últim i pel que fa al procediment d’aprovació de les pròrrogues, serà el 
següent: 
 

7. Provisió ordenant la incoació de l’expedient d’aprovació de la pròrroga del 
contracte.  

8. Informe del servei promotor, justificant la necessitat i conveniència de la pròrroga, 
i en el que s’ha de proposar la despesa que es pretén efectuar, concretant-se en 
aquest document l’import de la pròrroga que no podrà ser diferent al del contracte 
en vigor, no podent-se modificar les condicions pactades, excepte el termini. Així 
mateix, s’acreditarà degudament la insuficiència, la falta d’adequació o la 
conveniència de no ampliar els mitjans personals i materials amb què compta 
l’Administració per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer a través del 
contracte. 

9. Escrit de conformitat del contractista en el que es manifesti la conformitat de la 
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pròrroga que es proposa efectuar en les mateixes condicions pactades en el 
contracte en vigor, en compliment del tràmit d’audiència. 

10. Document comptable AD. S’acumulen en les pròrrogues dels contractes dues fases 
d’execució de la despesa, autorització i disposició de la despesa, al quedar fixada la 
quantia del compromís econòmic amb un tercer. 

11. Fiscalització prèvia per part de la intervenció municipal. 
12. Una vegada aprovada la pròrroga caldrà fer una addenda al contracte formalitzat, 

de conformitat amb el que es disposa a l’article 156 TRLCSP.” 
 
Vist l’informe de fiscalització núm. 132/2016, emès per l’Interventor mpal. en 
data 29 de novembre d’enguany, el contingut del qual és el següent: 
 
“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refòs de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat 
pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 132/2016 
 
ASSUMPTE: Pròrroga del contracte Lot 2 de subministrament de vestuari i 
complements d'uniformitat reglamentaris per a l'equipament dels membres de la 
policia local 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la seva 
aprovació per la Junta de Govern: 
 

«PRIMER.- Aprovar la pròrroga del lot 2 del contracte per al subministrament de 
vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres 
de la Policia Local de Canet de Mar, prevista en la clàusula tercera del document de 
formalització, això és per un any, que finalitzarà el 31 de desembre de 2017. 
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 10 de 
juny de 2014. 
TERCER.- La present pròrroga queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència 
de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte a 
l’exercici 2017, això és per al lot 1, 10.330,58 €, IVA del 21% exclòs, i per al lot 2, 
10.330,58 €, IVA del 21% exclòs. 
Tanmateix la Junta de Govern Local acordarà el que estimi més convenient.» 

 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 
de març. 

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 
de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora 
en régimen de requisitos básicos. 

 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel RDLeg. 
3/2011, de 14 de novembre. 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i 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; en tot allò que no s’oposi al TRLCSP 
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III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
PRIMER.- 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.” 

SEGON.- 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. 
 
IV.- ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit és 
adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de 
l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries de 
temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 
i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril.  

L'expedient de despesa es tramita com a despesa anticipada, fent ús de la previsió 
de l'article 110.2 del TRLCSP, atès que l'inici de l'execució està prevista per 1 de 
gener de 2017. 
Consten expedits documents RC de futurs (220169000064) per import de 
12.500,00 € (2017) a l'aplicació 13/13000/22104. 

Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, si es compleix allò preceptuat a l'article 174 del Text 
Refós de la Reguladora de les Hisendes Locals.  
Pel que aquí interessa, l'article 174 TRLHL estableix el següent: 
«1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al 
crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. 
2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio 
ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: 
a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y 
científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de 
arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan ser 
estipulados o resulten antieconómicos por un año. 
c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos. 
e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones 
locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 
3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), 
b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en 
los párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados 
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no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año 
en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato 
siguiente, el 70 por ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y 
cuarto, el 50 por ciento. 
[...]» 
No obstant l'anterior, l'article 110, apartat 2n, del TRLCSP contempla la possibilitat de 
realitzar despeses anticipades en els següents termes: 
«2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una 
o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán 
comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas 
presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley.» 
La normativa reguladora del règim pressupostari de les entitats locals no estableix cap 
previsió en relació a la contractació anticipada per part d'aquestes quan el contracte hagi 
d'iniciar la seva execució en l'exercici següent al de la seva tramitació. En aquest sentit, 
fora convenient que les Bases d'execució de l'entitat local recullin expressament aquesta 
possibilitat. 
En tot cas, resulta d'interès la tramitació que s'estableix per la tramitació anticipada de 
despeses, en l'àmbit de l'Administració general de l'Estat, mitjançant Ordre HAP 
1357/2013, de 11 de juliol, que en la seva regla 42 assenyala: 
«Regla 42. Tramitación anticipada de expedientes de contratación. 
1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 110.2 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una 
o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos se pueden 
comprometer créditos con las limitaciones determinadas en las normas presupuestarias de 
las distintas Administraciones públicas sujetas a dicha Ley. 
2. La documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente 
incorporará las siguientes particularidades: 
a) En el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente se hará 
constar que la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 
b) Se deberá incluir certificado de cumplimiento de los límites o importes autorizados a los 
que se refiere el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. 
Para ello, el Servicio gestor competente para la tramitación del gasto expedirá, y remitirá a 
la correspondiente oficina de contabilidad, un documento RC de “tramitación anticipada” 
detallando el importe que del gasto en cuestión corresponde a cada uno de los ejercicios 
posteriores afectados. Dicho documento RC podrá ser registrado por el propio Servicio 
gestor en el Sistema de Información Contable de acuerdo con la Resolución de 22 de 
octubre de 2004, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
regula el procedimiento de acceso y captura en el Sistema de Información Contable de los 
documentos contables RC de retención de crédito por determinadas unidades 
administrativas. 
Una vez registrado el documento RC de “tramitación anticipada”, se obtendrá del Sistema 
de Información Contable el certificado de cumplimiento de límites o importes autorizados 
para su incorporación al respectivo expediente. 
3. Una vez autorizado el gasto, el Servicio gestor expedirá, y remitirá a la oficina de 
contabilidad, un documento A de ‘‘tramitación anticipada’’ en el que se detallará la 
distribución por anualidades del gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros. 
Posteriormente, si se adjudica y formaliza el contrato dentro del mismo ejercicio, dicho 
Servicio gestor formulará un documento D de ‘‘tramitación anticipada’’. En el caso de que 
se acumulen las fases de aprobación y del compromiso del gasto, se expedirá un 
documento AD de ‘‘tramitación anticipada’’. 
4. Al comienzo de cada ejercicio, con el fin de efectuar las correspondientes imputaciones 
contables, el Sistema de Información Contable controlará que para los expedientes de 
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contratación tramitados anticipadamente existen para la anualidad corriente los oportunos 
créditos en el Presupuesto de Gastos y que, para las sucesivas anualidades, se cumplen los 
límites o importes autorizados de compromisos de gasto a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley General Presupuestaria. 
Si no se verificase alguno de dichos requisitos, y a los efectos de la condición suspensiva 
indicada en la letra a) del punto 2 anterior, se comunicará dicha circunstancia a los 
Servicios gestores, que habrán de actuar atendiendo a lo dispuesto en el artículo 47 bis. y 
en la disposición adicional decimonovena de la Ley General Presupuestaria.» 
Pel que fa al present expedient, s'informa: 

 consta en l'acord de pròrroga que aquesta queda sotmesa a condició suspensiva 
d'existència de crèdit adequat i suficient. 

 consten expedits també els documents RC de futurs. 
 es constata que en el pressupost de la corporació existeix normalment consignació 

adequada i suficient per atendre aquestes despeses a l'aplicació pressupostària de 
referència. 

 la despesa plurianual no excedeix el límit de quatre exercicis, i no li són d'aplicació 
els límits percentuals del 174.3 del TRLHL, per tractar-se d'un contracte de 
subministraments. 

Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a l'aprovació, 
compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats en els 
pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple 
de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 
D’acord amb la Disposició Addicional Segona, apartat 1r, del TRLCSP, correspon als 
Alcaldes i els Presidents de les Entitats locals les competències com òrgan de contractació 
respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis 
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no 
sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no 
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada.  
En virtut del Decret 743/2015, de 19 de juny, l'Alcaldessa té delegada en la Junta de 
Govern les seves competències en matèria de contractació, llevat dels procediments 
negociats i la contractació menor. 
Atès que el contracte original del que deriva aquesta prórroga es tramità mitjançant 
procediment obert, l'òrgan competent és la Junta de Govern, per delegació de l'Alcaldia. 
D'altra banda, d'acord amb l'article 36.5 BEP correspon a l'Alcalde- president l'autorització i 
disposició de les despeses plurianuals, correspon a l’Alcalde-President l’autorització i 
disposició de les despeses plurianuals, quan la quantia de la despesa no sigui superior al 
10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas a sis milions d’euros, i la 
seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les 
seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.  
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents fefaents 
que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 TRLHL. No 
aplicable. 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades i, 
en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No aplicable. 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses aprovades i 
compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No aplicable. 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que aquesta 
s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
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Primer-. Que la pròrroga està prevista en el plec de clàusules administratives particulars.  
La clàusula III dels PCAP estableix: «La durada del present contracte s’estableix en tres 
anys a comptar des de l’1 de gener de 2014, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any 
fins a un màxim, incloses les pròrrogues de 6 anys, per voluntat expressa d’ambdues 
parts, que es posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel 
contractista.» 
Segon.- Que, en el seu cas, no es superen els límits de duració previstos pel plec de 
clàusules administratives particulars o el document descriptiu. 
La pròrroga anual projectada (de 1/1/2017 a 31/12/2017) és la primera de les tres que 
contempla la clàusula III dels PCAP. 
Tercer.- Que s'acompanya informe jurídic. 
Consta en l'expedient l'informe jurídic de la tècnica de contractació, el qual es transcriu a 
continuació: 

“Cristina Cabruja i Sagré, cap del servei de Secretaria de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en relació a la proposta de pròrroga del contracte de subministrament de les peces de 
vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament del membres de 
la Policia Local, efectuada pel cap accidental del cos de la Policia Local, emeto informe 
en base als següents: 
 
ANTECEDENTS 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 març de 2014, va acordar incoar 
l’expedient de contractació del subministrament de les peces de vestuari i complements 
d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament del membres de la Policia Local, així com 
aprovar-ne el plec de clàusules, dividint-se el contracte en dos lots: 
• Lot 1: Vestuari operatiu 
• Lot 2: Altre vestuari i complements d’uniformitat 
Segon.- En data 10 de juny de 2014, es va formalitzar el contracte per al 
subministrament dels complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament de la 
Policia Local (lot 2) amb la mercantil Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, 
SA, fixant-se en la seva clàusula tercera que un termini d’execució de 3 anys, que 
finalitza el proper 31 de desembre de 2016, per bé que pot ser prorrogat d’any en any 
fins a un màxim de 6 anys incloses les pròrrogues.  
Tercer.- En data 27 de setembre de 2016, el Sr. Francisco Miguel García Bartolomé, 
actuant en nom i representació de la mercantil Paco García Prendas y Artículos de 
Uniformidad, SA, ha presentat un escrit en aquest Ajuntament sol·licitant la pròrroga de 
l’esmentat contracte. 
Quart.- En data 13 d’octubre de 2016, el Sr. David Díaz Ramírez, cap accidental del cos 
de la Policia Local de Canet de Mar, ha emès un informe, el contingut literal del qual és 
el següent: 
“En David Díaz Ramírez, Caporal cap accidental del Cos de la Policia Local de 
l´Ajuntament de Canet de Mar, en petició del departament de compres d’un informe per 
a la pròrroga del contracte de compra d´uniformitat amb l´empresa Paco García 
Prendas y Artículos de Uniformidad, SA, emet el següent: 
 

INFORME 
 
Que a l´any 2014, es va signar un contracte per al subministrament d’uniformitat i 
complements amb l´empresa Paco Garcia, Prendas i articulos de Uniformidad amb CIF 
número XXXXXXXX i amb domicili al carrer Moreto, 38 de Mataró. 
Que durant el temps de durada del contracte, aquesta empresa ha complert 
satisfactòriament totes les circumstàncies contingudes en els plecs de bases tècniques, 
pels quals es van regir a la adquisició. 
Per la qual cosa, el qui subscriu no té cap inconvenient que, per un any més, li sigui 
prorrogat el contracte a l´empresa esmentada pel subministrament d’uniformitat i 
complements a aquest cos de Policia Local.” 
A la vista dels anteriors antecedents emeto el següent 
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INFORME 

 
PRIMER.- Pel que fa a la durada dels contractes de subministrament no hi ha 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 (en endavant TRLCSP) ni al Reial decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques (en endavant RLCAP), cap limitació temporal, a diferència del 
que passa amb la resta de contractes. Així les coses, per tal de determinar la durada 
d’un contracte de subministrament haurem d’estar al que disposa l’art. 23, segons el 
qual, sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la 
durada dels contractes del sector públic s’haurà d’establir 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.  
En conseqüència el contracte, quant a la seva durada, es troba amb tres limitacions: 1) 
la naturalesa de les prestacions, 2) les característiques del seu finançament i 3) la 
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes. 
Per tant, en principi, hauria de ser l’òrgan de contractació, qui hauria de valorar les 
circumstàncies que concorrin en el contracte en relació amb les limitacions indicades 
per fixar la seva durada. 
SEGON.- Per altra banda, el mateix article també preveu la possibilitat que els 
contractes prevegin una o vàries pròrrogues sempre que les seves característiques 
romanguin inalterables durant el període de durada d’aquestes i que la concurrència per 
a la seva adjudicació s’hagi dut a terme tenint en compte la durada màxima del 
contracte incloses les pròrrogues. 
La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari 
excepte quan el contracte expressament prevegi el contrari, sense que pugui produir-se 
pel consentiment tàcit de les parts. 
TERCER.- Així les coses, cal anar a buscar en les normes alienes a la legislació de 
contractes que afecti a determinats aspectes de la contractació, com és el cas de les 
normes de gestió pressupostària que per a les entitats locals venen establertes al Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988, que regula les Hisendes Locals, la qual s’haurà de tenir en compte, pel que fa 
a l’establert per a les despeses de caràcter plurianual i que lògicament incideix sobre la 
durada dels contractes. 
En aquest sentit, l’art. 80 del RD 500/1990 disposa que es podran adquirir 
compromisos de despeses de caràcter plurianual sempre que la seva execució s’iniciï en 
el propi exercici quan es tracti, entre d’altres, de contractes de subministraments que 
no puguin estipular-se o resultin antieconòmics per un any. En aquests casos i, segons 
disposa l’art. 81 de la mateixa norma, el nombre d’exercicis posteriors als que puguin 
aplicar-se les despeses referides, no serà superior a quatre anys. 
En el present cas, la durada inicial del contracte era de 3 anys i la pròrroga que proposa 
el cap accidental de la Policia Local és d’un any, per tant, la durada del contracte inclosa 
la pròrroga no excedeix dels quatre anys. 
QUART.- Quant a la naturalesa jurídica de la pròrroga, a tenor del que es disposa a 
l’article 105 del TRLCSP, la pròrroga suposa una modificació dels termes en què es va 
celebrar el contracte, si bé es tracta d’una modificació convencional o de mutu acord 
entre les parts. Donat que la pròrroga dels contractes no suposa una nova relació 
jurídica contractual, ni una nova adjudicació, no resulta exigible documentació 
acreditativa de la capacitat d’obrar, solvència o classificació en el seu cas, ni documents 
que justifiquin que no es troba incurs en una de les prohibicions que per a contractar 
apareixen recollides a l’art. 60 del TRLCSP, ja que aquestes requisits es van acreditar 
amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte. 
La pròrroga dels contractes ha d’estar prevista als plecs de clàusules particulars que 
regeixen la contractació (article 67.2 e) del RGLCAP), establint-se que la pròrroga ha de 
ser expressa por mutu acord, sense que pugui prorrogar-se el contracte per 
consentiment tàcit de les parts. 
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CINQUÈ.- Per últim i pel que fa al procediment d’aprovació de les pròrrogues, serà el 
següent: 
1. Provisió ordenant la incoació de l’expedient d’aprovació de la pròrroga del contracte.  
2. Informe del servei promotor, justificant la necessitat i conveniència de la pròrroga, i 
en el que s’ha de proposar la despesa que es pretén efectuar, concretant-se en aquest 
document l’import de la pròrroga que no podrà ser diferent al del contracte en vigor, no 
podent-se modificar les condicions pactades, excepte el termini. Així mateix, 
s’acreditarà degudament la insuficiència, la falta d’adequació o la conveniència de no 
ampliar els mitjans personals i materials amb què compta l’Administració per cobrir les 
necessitats que es tracta de satisfer a través del contracte. 
3. Escrit de conformitat del contractista en el que es manifesti la conformitat de la 
pròrroga que es proposa efectuar en les mateixes condicions pactades en el contracte 
en vigor, en compliment del tràmit d’audiència. 
4. Document comptable AD. S’acumulen en les pròrrogues dels contractes dues fases 
d’execució de la despesa, autorització i disposició de la despesa, al quedar fixada la 
quantia del compromís econòmic amb un tercer. 
5. Fiscalització prèvia per part de la intervenció municipal. 
6. Una vegada aprovada la pròrroga caldrà fer una addenda al contracte formalitzat, de 
conformitat amb el que es disposa a l’article 156 TRLCSP.” 

 
V.- CONCLUSIONS 
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, als efectes de la fiscalització 
prèvia limitada. 
El present expedient estarà subjecte a una fiscalització plena posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 219.3 del TRLHL i la 
base 56 de les Bases d'execució del pressupost vigent.” 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del lot 2 del contracte per al subministrament de 
vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels 
membres de la Policia Local de Canet de Mar, prevista en la clàusula tercera del 
document de formalització, això és per un any, que finalitzarà el 31 de desembre 
de 2017. 
  
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 10 
de juny de 2014. 
 
TERCER.- La present pròrroga queda sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del 
contracte a l’exercici 2017, això és per al lot 1, 10.330,58 €, IVA del 21% exclòs, 
i per al lot 2, 10.330,58 €, IVA del 21% exclòs. 
 
8.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC PER A L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 d’octubre de 2016, va 
acordar incoar expedient per a la contractació del subministrament de material 
d’enllumenat públic per a l’Ajuntament de Canet de Mar, així com aprovar el plec 
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que havien de 
regir l’esmentada contractació. 
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Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 7234 de data 
26/10/2016 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la 
mateixa data.  
 
Atès que dins del termini de presentació de proposicions van presentar oferta 8 
empreses, tal i com consta en el certificat emès per la secretària de la corporació 
en data 14/11/2016. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació d’obertura dels sobres B de data 11 de 
novembre de 2016, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

PER A L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Amb caràcter previ s’ha aixecat acta de qualificació prèvia de la documentació 
administrativa presentada en el procediment obert per a la contractació del 
subministrament de material d’enllumenat públic per a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 11/11/2016 
Horari:               12,36 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, presidenta de la Mesa 
 Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Lluís Viñas Peitaví, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 

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

 
 Licitadors: 
 
 Albert Simón, en representació d’Electricitat Boquet, SL 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió havia de ser l’obertura i valoració del sobre B: “Oferta econòmica 
per a la contractació del subministrament de material d’enllumenat públic ". 
 
2. Constituïda la Mesa la presidenta informa els presents que de l’acta de qualificació de la 
documentació se’n desprèn que tots els licitadors han aportat la documentació exigida pel 
PCAP, excepte: 
 

 Novelec Costa Brava, SL, que no ha aportat l’escriptura de constitució de la 
societat ni ha acreditat convenientment la solvència econòmica. 

 Grup Electro Stocks, SLU, que no ha aportat l’escriptura de constitució de la 
societat on figurin els estatuts socials. 

 
3. La Mesa de Contractació acorda per unanimitat atorgar a tots els licitadors referenciats, 
un termini de fins a 3 dies hàbils per aportar la documentació ressenyada, o la declaració 
responsable que s’ajusti al model indicat a la clàusula IX.5.9 del PCAP, advertint-los que, 
altrament, la seva plica serà rebutjada. 
 
4. A continuació la presidenta comunica als licitadors presents que de totes les ofertes 
presentades dins de termini, n’hi ha una, la de l’empresa Muntatges Lleida, SA, que va ser 
tramesa en el dia d’ahir mitjançant correu, havent justificat convenientment amb el 
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resguard corresponent, la data de lliurament a l'oficina de correus i havent-se comunicat a 
l’òrgan de contractació l’esmentada remissió de l'oferta mitjançant correu electrònic en el 
dia d’ahir, 10 de novembre, a les 9.22 h. No obstant encara no ha arribat a l’Ajuntament. 
  
5. La presidenta de la Mesa exposa que donat que els sobres B contenen l’oferta 
econòmica, aquests no es poden obrir si en falta una, per tant, proposa que es convoqui 
de nou la Mesa per al proper dilluns 14 de novembre d’enguany, a les 12 hores, amb 
l’objectiu d’obrir i valorar la documentació inclosa al sobre B.  
 
6. A la vista de tot l’exposat, la mesa de contractació acorda per unanimitat posposar 
l’obertura dels sobres B per al proper dilluns, 14 de novembre de 2016 a les 12 h. En cas 
que tampoc s’hagués rebut l’oferta de l’empresa Muntatges Lleida, SA, l’obertura es 
tornarà a posposar fins al dia següent i així successivament. En cas que transcorreguts 10 
dies naturals des del termini de presentació de proposicions no s’hagués rebut encara  la 
proposta, això és el 21 de novembre de 2016, aquesta no serà admesa, d’acord amb 
l’article 80 RGLCAP.   
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació d’obertura dels sobres B de data 14 de 
novembre de 2016, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

ACTA D’OBERTURA I VALORACIÓ DELS SOBRES B EN EL PROCEDIMENT OBERT 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’ENLLUMENAT 

PÚBLIC PER A L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Amb caràcter previ s’ha aixecat acta de qualificació prèvia de la documentació 
administrativa presentada per l’empresa Muntatges Lleida, SA, en el procediment obert per 
a la contractació del subministrament de material d’enllumenat públic per a l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 14/11/2016 
Horari:               12.15 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, presidenta de la Mesa 
 Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Lluís Viñas Peitaví, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 

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

 
 Licitadors: 
 
 Gaspar Flotats, en representació de Novelec Costa Brava, SL 
 Francesc Barroso, en representació d’Electricitat Boquet, SL 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és l’obertura i valoració del sobre B: “Oferta econòmica per a la 
contractació del subministrament de material d’enllumenat públic ". 
 
2. Constituïda la Mesa la presidenta comunica als licitadors presents que de l’acta de 
qualificació de la documentació presentada per Muntatges Lleida, SA, se’n desprèn que, ha 
aportat la documentació exigida pel PCAP. 
 
3. La presidenta de la Mesa adverteix els licitadors presents que poden examinar el llibre 
de registre de pliques, les pròpies pliques presentades així com formular els aclariments i 
al·legacions que tinguin per convenient abans d’iniciar-se l’obertura dels sobres B, no 
admetent-se, a partir d’aquell moment cap altra interrupció. 
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Obre el sobre del primer licitador presentat, d’acord amb la data de presentació que consta 
al llibre de pliques, i continua pels successius en nombre de 8, i en l’ordre següent: 
 

1. Novelec Costa Brava, SL 
2. Etra Bonal, SA 
3. Benito Urban, SLU 
4. Electricitat Boquet, SL 
5. Grup Electro Stocks, SLU 
6. Saltoki Granollers, SL 
7. Novatilu, SLU 
8. Muntatges Lleida, SA 

 
4. Seguidament la presidenta de la Mesa procedeix a l’obertura dels sobres B, començant 
pel del primer licitador presentat, d’acord amb la data de presentació que consta al llibre 
de pliques, i continua pels successius en nombre de 8, i en l’ordre següent: 
 
 LICITADOR Tipus 

1 €/u 
Tipus 
2 €/u 

Tipus 
3 €/u 

Tipus 
4 €/u 

Tipus 
5 €/u 

Tipus 
6 €/u 

Tipus 
7 €/u 

1 Novelec Costa Brava, SL 95 97 230 418 270 280 280 
2 Etra Bonal, SA 122 124 217 502 256 264 272 
3 Benito Urban, SLU 63 68 128 231 165 219 214 
4 Electricitat Boquet, SL 114,43  114,43 119,40 243,46 200,80 200,80 204,14 
5 Grup Electro Stocks, SLU 99,35 101,20 239,39 434,91 284,60 295,66 294,19 
6 Saltoki Granollers, SL 108,58 110,60 250,90 475,35 303,98 315,80 314,20 
7 Novatilu, SLU 87 93 149 212 136 198 216 
8 Muntatges Lleida, SA 104,65 106,60 237 458,12 267,50 277,90 276,50 
 
5. A continuació la Mesa ordena que es traslladin les ofertes a l’enginyera municipal per tal 
que comprovi l’existència d’ofertes incurses en presumpció de temeritat així com que les 
característiques tècniques del material ofert per totes les empreses compleixen els 
requisits previstos pel PCAP. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres B, el contingut 
literal de la qual és el següent: 
 

ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

PER A L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 15/11/2016 
Horari:               13.15 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, presidenta de la Mesa 
 Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Lluís Viñas Peitaví, interventor 
 Núria Mompel i Tusell, secretària 

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

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és la valoració del sobre B: “Oferta econòmica per a la contractació 
del subministrament de material d’enllumenat públic ". 
 
2. La Mesa de Contractació acorda per unanimitat assumir l’informe emès en data 15 de 
novembre de 2016 per l’enginyera municipal, el contingut literal del qual és el següent: 
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“INFORME DE: SERVEIS TÈCNICS 
ASSUMPTE: VALORACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS 

MATERIALS PROPOSATS PER LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 

 
A requeriment de la mesa de contractació, es realitza una valoració de les característiques 
tècniques dels materials proposats per diferents licitadors de la  contractació del 
subministrament de material d’enllumenat públic per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Concretament s’ha valorat la documentació tècnica aportada per Benito Urban SLU, 
Electricitat Boquet SL i Novatilu SLU. La resta de licitadors proposaven els mateixos 
materials que es posaven com exemple en el plec de clàusules. 
 
BENITO URBAN SLU: 
 

D’acord amb la descripció del material a subministrar de la clàusula XVII del plec 
de clàusules, els grups òptics dels tipus 1 i 2 havien de ser IP67 i IK10. No obstant, 
d’acord amb la fitxa tècnica presentada per Benito Urban, els seus grups òptics són 
IP66 i IK10 (tot i que en un punt de la documentació es contradiu i diu IK08). 
Incompleix per tant, com a mínim, el grau de protecció de l’envolvent contra la 
penetració d’aigua (IP). Així mateix, en la fitxa tècnica presentada s’especifica que 
el FHS és < 1%, però no es justifica que sigui <0,1%, tal com descriu el plec. 
 
Quant al tipus 3, es proposava com a mòdul LED que fos IP66, IK09, potència 
màxima 40 W, 3.000 K. La fitxa tècnica aportada no especifica les característiques 
per leds de 3.000 K i 35 W de potència, com es comenta a l’inici de la 
documentació, a part que s’esmenta que el grau de protecció és IP66 i IK08, 
incomplint, per tant, el grau de protecció contra els impactes mecànics nocius (IK). 
 
Pel que fa al tipus 4, es proposava un braç de fundició d’alumini per fixar a la paret 
tipus decoratiu. El braç proposat és decoratiu i per fixar a la paret, però d’acer 
galvanitzat. Se sol·licitava també una lluminària amb un flux lluminós mínim de 
2.600 lm, i potència màxima 25 W. D’acord amb la documentació presentada, la 
lluminària proposada no arriba als 2.000 lm per una potència de 19W, tot i que 
compleix amb els requisits mínims de nivells lumínics i uniformitat pel carrer tipus 
proposat, segons l’estudi lumínic aportat. En aquest cas no s’especifica si 
s’incorpora el protector de sobretensions a cada lluminària, així com sí que 
s’especifica per altres tipologies, i no hi consta a la fitxa tècnica aportada. En 
aquest cas en la fitxa tècnica presentada també s’especifica que el FHS és < 1%, 
però no es justifica que sigui <0,1%, tal com descriu el plec. 
 
Quant als tipus 5, 6 i 7, el tipus de lluminària proposada sembla complir amb els 
requisits mínims fixats al plec. No obstant, la fitxa tècnica aportada no inclou els 
leds de 33 kW proposats per la tipologia 6, de manera que no és possible 
comprovar si compleix amb els requeriments mínims de flux lumínic previstos. Així 
mateix, la fitxa tècnica especifica que el FHS és < 1%, però no es justifica que 
sigui <0,05%, <0,06% i <0,06%, respectivament, tal com descriu el plec. 
 

ELECTRICITAT BOQUET SL: 
 

Pel que fa a l’oferta presentada per Electricitat Boquet SL, ha presentat 
documentació tècnica per dues tipologies de producte “Família A” i “Família B”, 
proposant la “Família A” per les tipologies 1, 2 i 3 del plec de clàusules, i la 
“Família B” per les tipologies 4, 5, 6 i 7 del plec de clàusules. La documentació 
presentada per ambdues famílies fa referència únicament a tecnologia LED, no 
presentant, per tant, cap proposta amb vapor de sodi d’alta pressió (VSAP), com 



S/Amn 

 
30 

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 

eren les tipologies 1, 2 i 5 del plec de clàusules. Tampoc es presenta cap proposta 
de braç per col·locar a façana per la tipologia 4 del plec. Tot i que el material 
proposat podria complir per la resta de tipologies del plec de clàusules, el fet de 
canviar la tipologia de font de llum de VSAP a LED suposa un incompliment de les 
característiques tècniques del plec de clàusules. 

 
NOVATILU SLU: 

 
Quant a Novatilu SLU, pel que fa a les tipologies 1 i 2 es proposa el model 
RETROFIT HID de Novatilu. No obstant, no s’adjunta cap documentació referent a 
aquest model RETROFIT, de manera que no és possible comprovar si es 
compleixen les característiques tècniques mínimes especificades al plec per 
aquestes tipologies. 
 
Pel que fa a la tipologia 3, no especifica exactament quina potència es proposa, ni 
la tipologia de distribució o la temperatura de color. La fitxa tècnica genèrica 
presentada inclou potències inferiors o iguals a 40W, 3000 K de temperatura de 
color i diferents òptiques simètriques, però caldria especificar exactament el model 
proposat. Segons la fitxa presentada, el FHS és < 1%, mentre que en el plec de 
clàusules s’especificava < 0,1 %. Caldria concretar si es compleix aquest 
requeriment. Tampoc es fa referència a que s’inclogui protector de sobretensions 
tal com especifica el plec. 
 
Pel que fa a la tipologia 4, es proposava una lluminària LED amb potència màxima 
25 W i flux lumínic mínim de 2.600 lm. S’ha proposat una lluminària de 23 W i flux 
lumínic de 2.316 lm, no arribant, per tant, al mínim proposat al plec. Tampoc s’ha 
presentat cap proposta de braç, de manera que no és possible comprovar si 
compleix les característiques del plec. 
 
Quant a la tipologia 5, segons la fitxa presentada, el FHS és < 1%, mentre que en 
el plec de clàusules s’especificava < 0,05 %. Caldria concretar si es compleix 
aquest requeriment, així com que la distorsió harmònica total és menor del 20% i 
que l’acabat de la lluminària pot ser de color gris, ja que no s’especifica a la 
documentació presentada. 
 
Finalment, quant a les tipologies 6 i 7, no s’especifica la potència proposada, ni el 
flux lumínic útil total mínim, ni si es pot accedir al driver per la part superior sense 
cargols ni eines, ni l’índex de reproducció cromàtica. 
 

En conseqüència, la tècnica que subscriu considera que les propostes presentades per 
BENITO URBAN, ELECTRICITAT BOQUET i NOVATILU no es poden admetre atès que 
incompleixen algunes de les característiques mínimes proposades en el plec de clàusules. 
 
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri.” 
 
3. A continuació la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna de 
les ofertes tenint en compte el criteri de valoració previst a la clàusula XI.1 del PCAP, en 
els termes següents: 
 
Oferta econòmica: fins a 100 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador respecte el 
preu de licitació per cada preu unitari del present plec d’acord amb el següent criteri: 
 

Tipus 1. Grup òptic asimètric 70 W VSAP DN 
 
- Puntuació màxima: 8 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  
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Puntuació = 8 . [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

      
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 

 
Tipus 2. Grup òptic asimètric 70 W VSAP equip temporitzat 
 
- Puntuació màxima: 5 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

Puntuació = 5 . [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

      
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 

 
 
Tipus 3. Adaptació LED 40W lluminària “Universitat” 
 
- Puntuació màxima: 30 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

Puntuació = 30 . [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

      
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 

 
Tipus 4. Lluminària tipus Basic LED de Salvi, o similar, amb braç i protector de 
sobretensions 
 
- Puntuació màxima: 10 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

Puntuació = 10 . [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

      
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 

 
Tipus 5. Lluminària òptica asimètrica, tipus JNR/V-CC, o similar, amb 70 W VSAP 
equip temporitzat  
 
- Puntuació màxima: 15 punts 
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- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

Puntuació = 15 . [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

      
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 

 
Tipus 6. Lluminària LED, distribució asimètrica, tipus JNR-V/CC-CB, o similar, de 
33W de potència, amb protector de sobretensions 
 
- Puntuació màxima: 20 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

Puntuació = 20 . [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

      
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 

 
Tipus 7. Lluminària LED, distribució asimètrica, tipus JNR-V/CC-CB,  
o similar, de 25W de potència, amb protector de sobretensions 

 
- Puntuació màxima: 12 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

Puntuació = 12 . [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

      
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 

 
Tipus 1: Fins a 8 punts 
 
Preu licitació: 123 €/u 
Baixa:  95 €/u 
BS:  116,85 € 
 
 LICITADOR Oferta Baixa Punts 
1 Novelec Costa Brava, SL 95,00 €/u 23 % 8,00 
2 Etra Bonal, SA 122,00 €/u 1 % 0,29 
5 Grup Electro Stocks, SLU 99,35 €/u 19 % 6,76 
6 Saltoki Granollers, SL 108,58 €/u 12 % 4,12 
8 Muntatges Lleida, SA 104,65 €/u 15 % 5,24 
 
Tipus 2: Fins a 5 punts 
 
Preu licitació: 125 €/u 
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Baixa:  97 €/u 
BS:  118,75 € 
 
 LICITADOR Oferta Baixa Punts 
1 Novelec Costa Brava, SL 97,00 €/u 22 % 5,00 
2 Etra Bonal, SA 124,00 €/u 1 % 0,18 
5 Grup Electro Stocks, SLU 101,20 €/u 19 % 4,25 
6 Saltoki Granollers, SL 110,60 €/u 12 % 2,57 
8 Muntatges Lleida, SA 106,60 €/u 15 % 3,29 
 
Tipus 3: Fins a 30 punts 
 
Preu licitació: 280 €/u 
Baixa:  217 €/u 
BS:  266 € 
 
 LICITADOR Oferta Baixa Punts 
1 Novelec Costa Brava, SL 230,00 €/u 18 % 23,81 
2 Etra Bonal, SA 217,00 €/u 23 % 30,00 
5 Grup Electro Stocks, SLU 239,39 €/u 15 % 19,34 
6 Saltoki Granollers, SL 250,90 €/u 10 % 13,86 
8 Muntatges Lleida, SA 237,00 €/u  15 % 20,48 
 
Tipus 4: Fins a 10 punts 
 
Preu licitació: 507 €/u 
Baixa:  418 €/u 
BS:  481,65 € 
 
 LICITADOR Oferta Baixa Punts 
1 Novelec Costa Brava, SL 418,00 €/u 18 % 10,00 
2 Etra Bonal, SA 502,00 €/u 1 % 0,56 
5 Grup Electro Stocks, SLU 434,91 €/u 14 % 8,10 
6 Saltoki Granollers, SL 475,35 €/u 6 % 3,56 
8 Muntatges Lleida, SA 458,12 €/u 10 % 5,49 
 
Tipus 5: Fins a 15 punts 
 
Preu licitació: 320 €/u 
Baixa:  256 €/u 
BS:   304 € 
 
 LICITADOR Oferta Baixa Punts 
1 Novelec Costa Brava, SL 270,80 €/u 16 % 11,72 
2 Etra Bonal, SA 256,00 €/u 20 % 15,00 
5 Grup Electro Stocks, SLU 284,60 €/u 11 % 8,30 
6 Saltoki Granollers, SL 303,98 €/u 5 % 3,75 
8 Muntatges Lleida, SA 267,50 €/u 16 % 12,30 
 
Tipus 6: Fins a 20 punts 
 
Preu licitació: 340 €/u 
Baixa:  264 €/u 
BS:  323 € 
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 LICITADOR Oferta Baixa Punts 
1 Novelec Costa Brava, SL 280,00 €/u 18 % 15,79 
2 Etra Bonal, SA 264,00 €/u 22 % 20,00 
5 Grup Electro Stocks, SLU 295,66 €/u 13 % 11,67 
6 Saltoki Granollers, SL 315,80 €/u 7 % 6,37 
8 Muntatges Lleida, SA 277,90 €/u 18 % 16,34 
 
Tipus 7: Fins a 12 punts 
 
Preu licitació: 340 €/u 
Baixa:  272€/u 
BS:  323 € 
 
 LICITADOR Oferta Baixa Punts 
1 Novelec Costa Brava, SL 280,00 €/u 18 % 10,59 
2 Etra Bonal, SA 272,00 €/u 20 % 12,00 
5 Grup Electro Stocks, SLU 294,19  €/u 13 % 8,08 
6 Saltoki Granollers, SL 314,20  €/u 8 % 4,55 
8 Muntatges Lleida, SA 276,50  €/u 19 % 11,21 
 
PUNTUACIÓ TOTAL 
 
 LICITADOR PUNTS 
1 Novelec Costa Brava, SL 84,91 
2 Etra Bonal, SA 78,03 
5 Grup Electro Stocks, SLU 66,49 
6 Saltoki Granollers, SL 38,78 
8 Muntatges Lleida, SA 74,35 
 
6. A la vista de l’anterior valoració, la mesa de contractació acorda per unanimitat elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta d’exclusió dels licitadors Benito Urban, SLU, Electricitat 
Boquet, SL i Novatilu, SLU, per les raons exposades a l’informe emès per l’enginyera 
municipal en data 15 de novembre d’enguany, i la proposta d’adjudicació del contracte per 
al subministrament de material d’enllumenat per a l’Ajuntament de Canet de Mar, a 
l’empresa Novelec Costa Brava, SL, atès que ha estat el licitador que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa.” 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1159/2016, de data 16 de 
novembre, es va requerir a l’empresa Novelec Costa Brava, SL, 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 els comptes anuals dels tres últims 
anys, aprovats i dipositats en el registre mercantil per a l’acreditació de la 
solvència econòmica i, per a l’acreditació de la solvència tècnica, els certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del 
sector públic o, quan sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit 
per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, 
com també la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o bé el 
consentiment per tal que l’Ajuntament de Canet de Mar pugui obtenir-los 
directament de les administracions competents, així com l’acreditació de la 
constitució, a disposició de la Tresoreria municipal, d’una garantia definitiva, 
xifrada en 2.257,14 €. 
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Atès que en data 21 de novembre de 2016, dins del termini conferit a l’efecte 
l’empresa Novelec Costa Brava, SL, ha aportat la documentació administrativa 
requerida a excepció dels certificats sol·licitats per a l’acreditació de la solvència 
tècnica, en data 29 de novembre ha dipositat la garantia definitiva mitjançant 
aval del Banc de Sabadell amb núm. 10001069411 i en data 30 de novembre de 
2016 ha aportat els certificats acreditatius de la solvència tècnica requerida pel 
PCAP. 
 
Vist l’informe de fiscalització núm. 138/2016, de data 2 de desembre de 2016, 
emès per l’interventor municipal, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refòs de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat 
pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 138/2016 

 
ASSUMPTE: Adjudicació del contracte de subministrament de material 
d'enllumenat públic per l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per aprovació de la 
Junta de Govern: 
 

«PRIMER.- Rebutjar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació, l’oferta presentada per l’empresa l’empresa Benito Urban, SLU, en 
incomplir, alguns dels grups òptics ofertats, els requisits mínims especificats al PCAP, 
tal i com es posa de manifest a l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació de data 
15 de novembre d’enguany, la qual s’ha transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
  
SEGON.- Rebutjar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació, l’oferta presentada per l’empresa l’empresa Electricitat Boquet, SL, en 
incomplir alguns dels grups òptics ofertats els requisits mínims especificats al PCAP, tal i 
com es posa de manifest a l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació de data 15 de 
novembre d’enguany, la qual s’ha transcrit en la part expositiva del present acord. 
  
TERCER.- Rebutjar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació, l’oferta presentada per l’empresa l’empresa Novatilu, SLU, en incomplir 
alguns dels grups òptics ofertats els requisits mínims especificats al PCAP, tal i com es 
posa de manifest a l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació de data 15 de 
novembre d’enguany, la qual s’ha transcrit en la part expositiva del present acord. 
  
QUART.- Adjudicar a l’empresa Novelec Costa Brava, SL amb CIF XXXXXXX, el 
contracte per al subministrament de material d’enllumenat públic, amb subjecció al plec 
de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP), així com a les millores 
proposades en l’oferta presentada pel propi licitador, essent els preus unitaris del 
material subministrar els que es detallen a continuació, IVA del 21% exclòs: 
  
Tipus 1. Grup òptic asimètric 70W VSAP DN                                    95 €/u 
  
Tipus 2. Grup òptic asimètric 70W VSAP equip temporitzat                 97 €/u 
  
Tipus 3. Adaptació LED 40W lluminària “Universitat”                          230 €/u 
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Tipus 4. Lluminària tipus Bàsic Led de Salvi, o similar, amb braç i 
Protector de sobretensions                                                           418 €/u 
  
Tipus 5. Lluminària òptica asimètrica, tipus JNR/V-CC, o similar, amb 
70W VSAP equip temporitzat                                                         270 €/u 
  
Tipus 6. Lluminària LED, distribució asimètrica JNR-V/CC-CB, o similar  
De 33 W de potència, amb protector de sobretensions                       280 €/u 
  
Tipus 7. Lluminària LED, distribució asimètrica, tipus JNR-V/CC-CB, o 
Similar, de 25W de potència, amb protector de sobretensions             280 €/u 
 
El volum màxim de facturació serà de 45.142,71 euros, IVA exclòs, el qual puja la 
quantitat de 9.479,97 euros. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
  
CINQUÈ.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura legalment 
emesa i conformada pel tècnic competent, un cop lliurat el material. En el supòsit que 
no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins que 
no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per transferència 
bancària. 
  
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat dels 
serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini de 30 dies des de la 
prestació efectiva del servei. 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. 
  
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 la 
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 l’Alcaldessa 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. 
d)  Cal indicar el número de referència comptable (RC). 
e)  La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que permeti 
identificar l’objecte del contracte 
  
En cas que es faci ús de la factura electrònica, a més a més, 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 
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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) 
  
SISÈ.- El material d’enllumenat públic, haurà de ser lliurat en horari de 8 h a 14h a la 
dependència municipal que l’Ajuntament designi en el termini màxim de 5 setmanes a 
comptar des de la data de formalització del contracte, i en tot cas sempre abans del 30 
de desembre de 2016. Aquest termini no serà objecte de pròrroga. 
  
SETÈ.- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la clàusula 
XVIII.2 del PCAP. 
  
VUITÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte a l’Enginyera municipal. Les seves funcions seran, com, a 
mínim, les següents: 
  

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

establertes i condicions contractuals. 
c) Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada. 
d) Conformar la factura derivada de l’execució del contracte. 
e) Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
f)  Recepcionar el subministrament objecte del contracte.. 

  
DESÈ.- Fins al moment de l’entrega i recepció definitiva per part de l’Ajuntament, 
l’empresa adjudicatària serà responsable de garantir i assegurar les condicions 
correctes d’emmagatzematge i conservació de tot el material. 
  
ONZÈ.- El termini de garantia dels elements subministrats és 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. 
  
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 a petició de l’interessat. 
  
DOTZÈ.- 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. 
  
TRETZÈ.- 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 
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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. 
  
CATORZÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 210,00 € corresponent a les 
despeses de l’anunci de licitació. 
  
QUINZÈ.- Disposar la despesa de 54.622,68 € amb càrrec a la partida núm. 21 16500 
61900 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2016 (RC núm. 9453). 
  
SETZÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que es 
publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
  
DISSETÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils següents 
a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de formalitzar el 
contracte. 
  
DIVUITÈ.- 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. 
  
Tanmateix la Junta de Govern Local acordarà allò que estimi més convenient.» 

 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

• Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 
de març. 

• Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
• Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 
de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en 
régimen de requisitos básicos. 

• Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel RDLeg. 
3/2011, de 14 de novembre. 

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i 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; en tot allò que no s’oposi al TRLCSP 

 
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
PRIMER.- 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 
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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.” 

 
SEGON.- 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. 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit és 
adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de 
l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries de 
temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 
i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
No aplicable en aquesta fase. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de caràcter 
plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de la Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
No aplicable en aquest expedient. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació. 
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats en els 
pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple 
de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 
D’acord amb la Disposició Addicional Segona, apartat 1r, del TRLCSP, correspon als 
Alcaldes i els Presidents de les Entitats locals les competències com òrgan de contractació 
respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis 
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no 
sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no 
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada. 
En virtut del Decret 743/2015, de 19 de juny, l'Alcaldessa té delegada en la Junta de 
Govern les seves  competències en matèria de contractació, llevat dels procediments 
negociats i la contractació menor. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents fefaents 
que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 TRLHL. 
No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades i, 
en el seu cas, fiscalitzades  favorablement 
L'acord d'aprovació expedient de contractació i autorització de la despesa es va adoptar 
per Junta de Govern en data 19 d'octubre de 2016, amb informe de fiscalització 
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FAVORABLE de l'Interventor. 
Consta expedit document comptable «A» per import de 54.622,68 €. 
L'import de les despeses que es proposa disposar no supera l'import de la despesa 
autoritzada, corresponent al preu base més l'IVA (licitació per preus unitaris). 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses aprovades 
i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. 
No aplicable en aquesta fase. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que aquesta 
s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
Primer.- Que la proposta d'adjudicació s'adequa a la proposta formulada per la Mesa, o, 
en cas contrari, existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació. Es compleix. 
 
Segon.- Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, 
que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors suposadament 
compresos en aquelles i de l'informe del Servei Tècnic corresponent. 
La Mesa de contractació ha acordat assumir l'informe emès en data 15 de novembre de 
2016 per l'enginyera municipal, en el qual es posa de manifest que les característiques 
tècniques dels materials proposats pels licitadors Benito Urban SLU, Electricitat Boquet i SL 
i Novalitu SLU no s'adeqüen a les característiques mínimes proposades en els plecs tècnics 
i es proposa la seva inadmissió. 
De la valoració econòmica de les restants ofertes no se'n deriva l'existència d'ofertes 
desproporcionades. 
 
Tercer.- Quan s'utilitzi el procediment negociat, que existeix constància en l'expedient de 
les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o 
rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, de conformitat amb allò disposat en el 
TRLCSP. No aplicable en aquest expedient. 
En els procediments negociats amb publicitat, que s'hagi publicat l'anunci de licitació 
corresponent en els supòsits de l'article 177 TRLCSP. No aplicable en aquest expedient. 
 
Quart.- Quan es proposi la celebració d'un contracte amb preus provisionals de 
conformitat amb l'article 87.5 del TRLCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els 
extrems continguts en les lletres a), b) i c) del precepte. No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, si s'escau. Consta 
constituïda la garantia en data 29 de novembre de 2016, dins el termini de 10 dies hàbils 
des de l'endemà de la notificació del requeriment (17 de novembre de 2016). 
 
Sisè.- Que s'acredita que el licitador que es proposa com adjudicatari està al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
Consten les certificacions expedides amb data 17 de novembre de 2016. 
 
Setè.- Quan, d'acord amb la normativa, no s'hagi constituït Mesa de contractació, que 
existeix conformitat de la classificació concedida al contractista que es proposa com 
adjudicatari provisional amb l'exigida en el plec de clàusules administratives particulars 
quan s'escaigui.  No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
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VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient. 
 
El present expedient serà objecte de control posterior mitjançant tècniques de mostreig i 
auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 219.3 del TRLHL i la base 56 de les Bases 
d'execució del pressupost vigent.” 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Rebutjar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació, l’oferta presentada per l’empresa l’empresa Benito Urban, SLU, en 
incomplir, alguns dels grups òptics ofertats, els requisits mínims especificats al 
PCAP, tal i com es posa de manifest a l’acta de la reunió de la Mesa de 
Contractació de data 15 de novembre d’enguany, la qual s’ha transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Rebutjar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació, l’oferta presentada per l’empresa l’empresa Electricitat Boquet, SL, 
en incomplir alguns dels grups òptics ofertats els requisits mínims especificats al 
PCAP, tal i com es posa de manifest a l’acta de la reunió de la Mesa de 
Contractació de data 15 de novembre d’enguany, la qual s’ha transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
TERCER.- Rebutjar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació, l’oferta presentada per l’empresa l’empresa Novatilu, SLU, en 
incomplir alguns dels grups òptics ofertats els requisits mínims especificats al 
PCAP, tal i com es posa de manifest a l’acta de la reunió de la Mesa de 
Contractació de data 15 de novembre d’enguany, la qual s’ha transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
QUART.- Adjudicar a l’empresa Novelec Costa Brava, SL amb CIF XXXXXXXX, 
el contracte per al subministrament de material d’enllumenat públic, amb 
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCAP), així 
com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador, essent els 
preus unitaris del material subministrar els que es detallen a continuació, IVA del 
21% exclòs: 
 

Tipus 1. Grup òptic asimètric 70W VSAP DN    95 
€/u 

 
Tipus 2. Grup òptic asimètric 70W VSAP equip temporitzat  97 

€/u 
 
Tipus 3. Adaptació LED 40W lluminària “Universitat”         230 €/u 
 
Tipus 4. Lluminària tipus Bàsic Led de Salvi, o similar, amb braç i 
Protector de sobretensions 418 €/u 
 
Tipus 5. Lluminària òptica asimètrica, tipus JNR/V-CC, o similar, amb 
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70W VSAP equip temporitzat 270 €/u 
 
Tipus 6. Lluminària LED, distribució asimètrica JNR-V/CC-CB, o similar 
De 33 W de potència, amb protector de sobretensions 280 €/u 
 
Tipus 7. Lluminària LED, distribució asimètrica, tipus JNR-V/CC-CB, o  
Similar, de 25W de potència, amb protector de sobretensions 280 €/u  

 
El volum màxim de facturació serà de 45.142,71 euros, IVA exclòs, el qual puja la 
quantitat de 9.479,97 euros. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
CINQUÈ.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, un cop lliurat el material. En 
el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes 
existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El 
pagament es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet 
de Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de 
conformitat dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini 
de 30 dies des de la prestació efectiva del servei. 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. 
 
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 la 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 l’Alcaldessa 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. 
d) Cal indicar el número de referència comptable (RC). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que 

permeti identificar l’objecte del contracte 
 



S/Amn 

 
43 

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 

En cas que es faci ús de la factura electrònica, a més a més, 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) 

 
SISÈ.- El material d’enllumenat públic, haurà de ser lliurat en horari de 8 h a 14h 
a la dependència municipal que l’Ajuntament designi en el termini màxim de 5 
setmanes a comptar des de la data de formalització del contracte, i en tot cas 
sempre abans del 30 de desembre de 2016. Aquest termini no serà objecte de 
pròrroga. 
 
SETÈ.- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la clàusula 
XVIII.2 del PCAP. 
 
VUITÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte a l’Enginyera municipal. Les seves funcions seran, com, 
a mínim, les següents: 
 
a) Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
b) Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les 

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

contractada. 
d) Conformar la factura derivada de l’execució del contracte. 
e) Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
f) Recepcionar el subministrament objecte del contracte.. 
 
DESÈ.- Fins al moment de l’entrega i recepció definitiva per part de l’Ajuntament, 
l’empresa adjudicatària serà responsable de garantir i assegurar les condicions 
correctes d’emmagatzematge i conservació de tot el material. 
 
ONZÈ.- El termini de garantia dels elements subministrats és 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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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 a petició de l’interessat. 
 
DOTZÈ.- 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. 
 
TRETZÈ.- 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. 
 
CATORZÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 210,00 € corresponent a 
les despeses de l’anunci de licitació. 
 
QUINZÈ.- Disposar la despesa de 54.622,68 € amb càrrec a la partida núm. 21 
16500 61900 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2016 (RC núm. 9453).  
 
SETZÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i 
que es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
DISSETÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal 
de formalitzar el contracte. 
 
DIVUITÈ.- 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. 
 
9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
PISCINA AL CARRER CARLES FLOTATS, XX. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel senyor CBM en data 21 d’octubre de 2016 
RE5988, així com la documentació complementària aportada en data 22 de 
novembre, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a la 
construcció d’una piscina al carrer Carles Flotats, XX. 
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Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 24 de novembre 
d’enguany, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la construcció d’una 
piscina al C/ Carles Flotats, XX s’ha presentat la justificació del compliment de 
la normativa urbanística pel que fa a l’adaptació topogràfica, així com la 
liquidació complementaria de la fiança per residus de la construcció, tal i com 
s’indicava al darrer informe emès pels Serveis Tècnics municipals. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 8.646,00 € (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 25 de novembre de 2016, 
el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 24/11/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció d’una piscina al carrer Carles Flotats, XX sol·licitada pel senyor 
CBM, 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 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, 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.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, 
s’ha efectuat la liquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul 
següent: 
 
1. Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
 Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha 
efectuat una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre 
un pressupost de 8.646,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
8.646,00 € 4%  345,84 € 
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Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 172,92 € 

 
Concepte Tipus  Tones Total 
Residus de la 
construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t 37,8 415,80 € 

 
 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“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 data 19 de juny  de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada.” 
 

Atès 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, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
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 
Regidoria Delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al senyor CBM per a la construcció 
d’una piscina al carrer Carles Flotats, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de tres-cents quaranta-
cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims (345,84 €) i, en concepte de taxes 
urbanístiques, la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims 
(168,21 €). 
  
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de cent setanta-dos euros amb noranta-
dos cèntims (172,92 €), i la fiança per garantir la correcta gestió dels residus de 
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la construcció, per import de quatre-cents quinze euros amb vuitanta cèntims 
(415,80 €). Aquestes fiances es retornaran amb posterioritat a la finalització de 
l’obra, prèvia sol·licitud de l’interessat, un cop comprovat que els residus han 
estat dipositats en un gestor autoritzat i previ informe del tècnic municipal. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases d’execució del 
pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos en l’article 219.4 
TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant tècniques de mostreig i 
auditoria. 
 
10.- APROVACIÓ ADDENDA CONVENI DE COOPERACIÒ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
PER L’ADHESIÓ AL SERVEI DE L’OBSERVATORI DEL MERCAT DE TREBALL 
DEL MARESME 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest 
punt de l’ordre del dia. 
 
 

 

11.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 19 al 25  
DE NOVEMBRE DE 2016 (del núm. 1180 al núm. 1216)T 
IIOINCLUSION_PLANTILLA] 

Núm. Decret Data Títol 

DE1180/2016 19/11/2016 Modificació contracte impressió butlletí d'informació 
municipal 

DE1181/2016 19/11/2016 Requeriment doc. i garantia definitiva contractació 
obres construcció nous pous de registre 

DE1182/2016 19/11/2016 INCOACIÓ EXP. SANC.CIVISME - RDP 

DE1183/2016 22/11/2016 MODIFICACIÓ TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
58/2016 (MAT.TRANSPORT BRIGADA) 

DE1184/2016 22/11/2016 Reconeixement trienni Sra. A.F.N. 

DE1185/2016 22/11/2016 Contractació tractament tèrmits a Casa-Museu 
Lluis Domènech 

DE1186/2016 22/11/2016 Reconeixement trienni Sra. S.P.N. 

DE1187/2016 22/11/2016 Contractació tancament zona verda secció institut 
Sumsi Mora 

DE1188/2016 22/11/2016 Reconeixement trienni Sr. J.T.G. 
DE1189/2016 22/11/2016 Aprovació pagament TC's octubre 2016 

DE1190/2016 22/11/2016 Reconeixement trienni Sra. M.C.V. 

DE1191/2016 22/11/2016 Decret 5a modificació delegacions 
DE1192/2016 22/11/2016 Reconeixement trienni Sr. M.S.R. 
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DE1193/2016 22/11/2016 Reconeixement trienni Sr. J.M.P.R. 

DE1194/2016 22/11/2016 Reconeixement antiguitat Sra. L.M.F. 

DE1195/2016 22/11/2016 Reconeixement Trienni Sr. R.R.M. 

DE1196/2016 22/11/2016 Reconeixement trienni Sr. C.L.L. 
DE1197/2016 22/11/2016 MODIFICACIÓ PER GENERACIÓ DE CRÈDIT 

EXP.:57/2016  

DE1198/2016 22/11/2016 Aprovació trienni Sr. S.M.V. 
DE1199/2016 22/11/2016 MODIFICACIÓ TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 

60/2016 (jubilació a.b) 

DE1200/2016 22/11/2016 Reconeixement trienni Sra. A.T.S. 
DE1201/2016 22/11/2016 Concessió bestreta Sr. S.A.T. 

DE1202/2016 22/11/2016 Reconeixement antiguitat Sra. C.Z.P. 

DE1203/2016 22/11/2016 INCOAR RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A APS 

DE1204/2016 24/11/2016 APROVACIÓ CRÈDITS INCOBRABLES ORGT 
DE1205/2016 24/11/2016 BAIXA PARADES PLAÇA MERCAT 19,20 21, 22, 36 i 

37 

DE1206/2016 24/11/2016 MANAMENT A JUSTIFICAR - Teatre DESEMBRE 
DE1207/2016 24/11/2016 Reconeixement trienni Sr. O.T.J. 

DE1208/2016 24/11/2016 APROVACIÓ CRÈDITS INCOBRABLES ORGT 

DE1209/2016 25/11/2016 Aprovació relació serveis extraordinaris efectuats 
16 octubre al 15 novembre 2016 

DE1210/2016 25/11/2016 TRANSFERENCIES DE CRÈDITS 61/2016 HORES 
EXTRES NOVEMBRE 

DE1211/2016 25/11/2016 Modificació de Pressupost 64/2016-Seg. social 
DE1212/2016 25/11/2016 MODIFICACIÓ GENERACIÓ D'INGRESSOS 55/2016 

DE1213/2016 25/11/2016 Autorització jubilació i reconeixement incentius 
Sra. A.B.C. 

DE1214/2016 25/11/2016 MODIF.GENERACIÓ DE CRÈDITS EXP.:65/2016 
(BACKUPS) 

DE1215/2016 25/11/2016 Concessió bestreta Sra. A.S.S: 

DE1216/2016 25/11/2016 Devolució ingressos indeguts 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
 
SON_PLANTILLA] 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
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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 13.00 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Blanca Arbell i Brugarola  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


