
S/Amn 

 
1 

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 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 6 DE SETEMBRE DE 2017 

 
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: 17.14 hores 
Hora que acaba: 18.15 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
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 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  30.08.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
4) Donar compte de la relació de decrets del 21 al 26 d’agost de 2017 (números 

del 997 al 1012) 
5) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30.08.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 30 d’agost de 2017 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. 
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2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 

- Diligència d’ordenació data 31 de juliol de 2017, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya – Sala Contenciosa Administrativa – Secció Primera, en relació al 
Recurs Ordinari núm. 103/2017, acussant rebut de l’escrit presentat, declarant 
concloses les actuacions i quedant pendent d’assenyalament per votació i fallo 
quan correspongui. 
  

  Se’n dóna compte.  
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/35/2017 de data 6 de setembre de 
2017 per import de 783,76€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2017. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/35/2017, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 
 

RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/35/2017 

 
data: 06-09-17 

 

NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
aprovat 

197 M.C Hores mediadora 250,00€ APSOCECAT                          Y2096214P 
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198 M.C Activitats d’estiu 320,00€ ASSOCIACIO TERRA I CEL     G60465879 

199 A.S Material escolar 213,76€ ESCOLA FEDAC-CANET          G65058349 

     

     

Total  783,76€  
 

SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
 
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. 
 
4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 21 FINS AL 
DIA 26 D’AGOST DE 2017 (números del 997 al 1012)  
INICIO_INCLUSION_PLANTILLA] 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0997/2017 21/08/2017 Rectificació nomenament interventora accidental 

DE0998/2017 21/08/2017 Inscripció unió estable EMT i EMA 

DE0999/2017 21/08/2017 Contractació administrativa interinitat 

DE1000/2017 21/08/2017 Autorització actuació Dolce Vita 

DE1001/2017 24/08/2017 reconeixement trienni Sr. PRR  

DE1002/2017 24/08/2017 Lloguer del nínxol núm.584 4t pis Dep.St.Josep. 

DE1003/2017 24/08/2017 reconeixement trienni Sr. ANR 

DE1004/2017 24/08/2017 reconeixement trienni Sr. JBR 
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DE1005/2017 24/08/2017 reconeixement trienni Sr. FDR 

DE1006/2017 24/08/2017 Aprovació triennis Sra. CGG 

DE1007/2017 24/08/2017 TERRASSA ESTIU 2017 BAR EL PUNT DE TROBADA 

DE1008/2017 24/08/2017 DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL 

DE1009/2017 24/08/2017 Aprovació assistències òrgans col·legiats mes de 
juliol 

DE1010/2017 24/08/2017 reconeixement trienni Sr. DCF 

DE1011/2017 24/08/2017 Aprovació TC's mes de juliol 

DE1012/2017 24/08/2017 Aprovació serveis extraordinaris mes de juliol 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
5.- PUNTS D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del 
dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
5.1.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, 
EN LA MODALITAT DE RÈNTING, DE L’ABALISAMENT DE LES PLATGES DE 
CANET DE MAR, PER TRANMISSIÓ DE LA UNITAT PRODUCTIVA 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 d’agost de 2015, va 
acordar adjudicar a l’empresa Serveis Marítims i Costaners de la Mediterrània, SL, 
el lot 1 del contracte per al subministrament de passeres de formigó, dutxes, així 
com l’abalisament, aquest últim en la modalitat de rènting, de les platges de 
Canet de Mar durant les temporades 2015-2017, consistent en l’abalisament i 
línies de vida, pel preu cert de 22.222,96 €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat 
de 4.666,82 €. 
 
Atès que en data 9 de setembre de 2015 es va procedir a la formalització del 
contracte entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la mercantil Serveis Marítims i 
Costaners de la Mediterrània, SL, per al subministrament, en la modalitat de 
rènting, de l’abalisament de les platges de Canet de Mar. 
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Atès que en data 28 de juny d’enguany, el Sr. Josep Ramon Figueras Alonso, 
actuant en nom i representació de la mercantil Sealand on offshore services, SLU, 
ha comunicat a l’Ajuntament de Canet de Mar l’adquisició de la unitat productiva 
de l’empresa concursada Serveis marítims i costers de la Mediterrània, SL, 
adquirint tots els drets i obligacions dels contractes que aquella mercantil té en 
vigor, entre ells, el formalitzat amb l’Ajuntament de Canet de Mar en data 9 de 
setembre de 2015. Aquesta adquisició va ser autoritzada mitjançant Auto del 
Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona de data 14 de juny de 2017. 
 
Atès que en data 31 d’agost d’enguany, responent al requeriment efectuat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, el Sr. Josep Ramon Figueras Alonso, actuant en 
nom i representació de la mercantil Sealand on offshore services, SLU, aporta 
escriptura de compravenda, de data 28 de juny de 2017, de la unitat productiva 
que acredita l’adquisició de la solvència tant econòmica com tècnica de què 
disposava Serveis Marítims i Costaners de la Mediterrània, SL, així com un 
certificat de l’assegurança de caució núm. 201704914 formalitzada en concepte 
de garantia definitiva per un import de 1.111,15 €. 
 
Atès que l’article 85 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), 
disposa que en el cas de transmissió d’empreses o branques d’activitat d’aquestes 
empreses, el contracte continuarà amb l’entitat resultant o beneficiària, la qual 
quedarà subrogada en els drets i obligacions que en dimanen, sempre que tingui 
la solvència exigida en el moment d’acordar l’adjudicació. 
 
Atès que segons disposa l’art. 9.2 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, validat pel Parlament en 
data 13 de juliol de 2016, la successió en la persona del contractista per fusió, 
absorció, escissió, aportació o transmissió d’empresa o branca d’activitat així com 
la revisió de preus i la cessió del contracte en cas que, en aquests últims supòsits 
s’admetin en els plecs, s’hauran de tramitar com a modificació del contracte. 
 
Atès que és la mateixa contractista la qui comunica a l’Ajuntament l’adquisició de 
la unitat productiva, amb la qual cosa cal entendre efectuada l’audiència al 
contractista. 
 
Vist l’informe núm. 23/2017, de 5 de setembre, emès per la secretària acctal. i 
l’interventor municipals, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“Informe núm. 25/2017 de Secretaria i Intervenció, sobre la proposta de 
successió del contractista en el contracte de subministrament, en la modalitat de 
rènting, de l’abalisament de les platges de Canet de Mar 
 
Cristina Cabruja Sagré i Lluís Viñas Peitabí, Secretària acctal. i Interventor de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, respectivament, d'acord amb allò ordenat per l'Ajuntament mitjançant 
Provisió de l’Alcaldia de data 4 de setembre de 2017, i en compliment de l'establert en 
l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim 
Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, 
emeten el següent, 
 

INFORME 
 
ANTECEDENTS 



S/Amn 

 
6 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
I.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 12 d’agost de 2015, va acordar adjudicar 
a l’empresa Serveis Marítims i Costaners de la Mediterrània, SL, el lot 1 del contracte per 
al subministrament de passeres de formigó, dutxes, així com l’abalisament, aquest últim 
en la modalitat de rènting, de les platges de Canet de Mar durant les temporades 2015-
2017, consistent en l’abalisament i línies de vida, pel preu cert de 22.222,96 €, IVA 
exclòs, el qual puja la quantitat de 4.666,82 €. 
 
II.- En data 9 de setembre de 2015 es va procedir a la formalització del contracte de 
subministrament, en la modalitat de rènting, de l’abalisament de les platges de Canet de 
Mar, fixant-se en la seva clàusula tercera un termini d’execució de dos anys a comptar des 
de la formalització del contracte, per bé que pot ser prorrogat d’any en any fins a un 
màxim, incloses les pròrrogues de 4 anys, per voluntat expressa d’ambdues parts. 
 
III.- En data 28 de juny d’enguany, el Sr. Josep Ramon Figueras Alonso, actuant en nom 
i representació de la mercantil Sealand on offshore services, SLU, ha comunicat a 
l’Ajuntament de Canet de Mar l’adquisició de la unitat productiva de l’empresa concursada 
Serveis marítims i costers de la Mediterrània, SL, adquirint tots els drets i obligacions dels 
contractes que aquella mercantil té en vigor, entre ells, el formalitzat amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar en data 9 de setembre de 2015. Aquesta adquisició va ser autoritzada 
mitjançant Auto del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona de data 14 de juny de 2017. 
 
IV.- En data 31 d’agost d’enguany, responent al requeriment efectuat per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, el Sr. Josep Ramon Figueras Alonso, actuant en nom i representació de la 
mercantil Sealand on offshore services, SLU, aporta escriptura de compravenda, de data 
28 de juny de 2017, de la unitat productiva que acredita l’adquisició de la solvència tant 
econòmica com tècnica de què disposava Serveis Marítims i Costaners de la Mediterrània, 
SL, així com un certificat de l’assegurança de caució núm. 201704914 formalitzada en 
concepte de garantia definitiva per un import de 1.111,15 €. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
- Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) 
 
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les Administracions Públiques (RLCSP) 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’art. 85 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 
disposa que en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques 
d’activitat d’aquestes continuarà el contracte amb l’entitat a la que s’atribueixi el 
contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants d’aquest sempre 
que tingui la solvència exigida a l’acordar-se l’adjudicació o que les diverses societats 
beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir la societat de la que 
provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament 
amb aquella de l’execució del contracte 
 
L'article 105.1 del TRLCSP estableix que, sense perjudici dels supòsits previstos en 
aquesta Llei de successió en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de 
preus i pròrroga del termini d'execució, els contractes del sector públic només es podran 
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modificar quan així s'hagi previst en els plecs o en l'anunci de licitació o en els casos i amb 
els límits establerts en l'article 107. 
 
El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, que entrà en vigor el dia 3 de juny de 2016, disposa 
en el seu art. 9.2 que la successió en la persona del contractista per fusió, absorció, 
escissió, aportació o transmissió d’empresa o branca d’activitat així com la revisió de 
preus i la cessió del contracte en cas que, en aquests últims supòsits s’admetin en els 
plecs, s’hauran de tramitar com a modificació del contracte. 
 
Per tant, cal concloure que la transmissió de la unitat productiva s'ha de tramitar com una 
modificació del contracte. 
 
La present modificació no ha de comportar cap augment ni disminució ni de la durada ni 
del preu del contracte. 
 
Segon.- Pel que fa al procediment per a tramitar aquests tipus de modificacions serà 
l’establert a l’article 211 TRLCSP i 97 RGLCAP, així doncs, es tramitarà mitjançant un 
expedient contradictori que comprendrà preceptivament les següents actuacions: 
 

1. Proposta de l'Administració o petició del contractista. 
1. Audiència del contractista, en el seu cas, i informe del servei competent a evacuar 

en tots dos casos en un termini de cinc dies hàbils. 
2. Informe, si escau, de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció, a evacuar en el 

mateix termini anterior. 
3. Resolució motivada de l'òrgan que hagi celebrat el contracte i subsegüent 

notificació al contractista. 
 
Tret que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la tramitació d'aquestes últimes no determinarà la paralització del contracte. 
 
La modificació s’haurà de formalitzar com el contracte (art. 219.2 TRLCSP) i exigirà 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora si la seva quantia supera el 10% del preu 
primitiu i aquest és igual o superior als 6.000.000.- € (art. 211.3.b) TRLCSP). 
 
Així mateix, d'acord amb l'article 102.4 TRLCSP, al substituir el contractista originari per 
un altre, les garanties que aquest hagués constituït hauran de ser retirades i substituïdes 
per les del cessionari no podent-se procedir a la devolució o cancel·lació de les garanties 
del cedent fins que no estigui formalment constituïda la del cessionari. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l'exposat és pel que els funcionaris signants informen favorablement la successió de 
la mercantil Sealand on offshore services, SLU, en el contracte formalitzat entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la mercantil Serveis marítims i costers de la Mediterrània, 
SL, per al subministrament, en la modalitat de rènting, de l’abalisament d eles platges de 
Canet de Mar. 
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, a la data de signatura 
electrònica.” 
 
Vist l’informe núm. 109/2017, de 5 de setembre, 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: 
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INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 109/2017 

 
ASSUMPTE: Modificació del contracte de subministrament, en la modalitat 
d’arrendament, de l’abalisament de les platges de Canet de Mar – successió 
d’empresa 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per aprovació del 
Ple: 
 
«PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte formalitzat en data 9 de setembre de 2015 
amb la mercantil Serveis marítims i costers de la Mediterrània, SL, per la transmissió de la 
unitat productiva a la mercantil Sealand on offshore services, SLU, en data 22 de juny 
d’enguany, elevada a escriptura pública el 28 de juny d’enguany i autoritzada mitjançant 
Auto del Jutjat mercantil núm. 1 de Tarragona de data 14 de juny de 2017. 
SEGON.- Fer saber a la mercantil Sealand on offshore services, SLU, que en virtut d’aquest 
acord i d’ara en endavant, queda subrogada en tots els drets i obligacions que 
corresponien a la transmitent. 
TERCER.- Que es notifiqui la present resolució a tots els interessats i a la Tresoreria 
municipal als efectes oportuns. 
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.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol II del 
Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP 
estableix el següent: 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia limitada 
regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

 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. 
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 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la 
Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es 
dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària 
respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

 
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació 
dels expedients corresponents.  
 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una altra 
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents o 
expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques 
de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions 
aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels 
crèdits.  
 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions que 
se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que haguessin 
efectuat els òrgans gestors.» 
 
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.  
 
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. 
 
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 la resta de casos, l’òrgan competent és el Ple. 
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, 
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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. 
Tractant-se d’una modificació consistent en la successió en la persona del contractista per 
fusió, absorció, escissió, aportació o transmissió d'empresa o branca d'activitat, o la cessió 
del contracte, sense comportar variació en el preu, a nivell pressupostari i comptable 
únicament procedeix la modificació el tercer. 
 
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.- En el cas de modificacions previstes segons l’article 92 ter de la Llei de 
Contractes del Sector Públic [cal entendre referit a 106 TRLCSP], que la possibilitat de 
modificar el contracte es troba prevista en els plecs o en l’anunci de la licitació i que no 
supera el percentatge del preu del contracte al que com a màxim poden afectar. En el cas 
de modificacions no previstes, que s’acompanya informe tècnic justificatiu dels extrems 
previstos en els apartats 1 i 3 de l’article 92 quàter la Llei de Contractes del Sector Públic 
[cal entendre referit al 107 TRLCSP]. No s’escau. 
 
Segon.- Que existeix informe del Servei Jurídic i, en el seu cas, dictamen del Consell 
d’Estat. 
Consta informe jurídic de secretaria, núm. 25/2017 de Secretaria i Intervenció, de 5 de 
setembre, en el qual es conclou «Per tot l'exposat és pel que els funcionaris signants 
informen favorablement la successió de la mercantil Sealand on offshore services, SLU, en 
el contracte formalitzat entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la mercantil Serveis marítims 
i costers de la Mediterrània, SL, per al subministrament, en la modalitat de rènting, de 
l’abalisament d eles platges de Canet de Mar.» 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
A la vista dels anteriors fonaments jurídics, s’emet informe favorable a la tramitació de 
l’expedient, als efectes únics i exclusius del compliment dels requisits d’essencial 
comprovació que són aplicables d’acord amb el règim de fiscalització prèvia limitada 
establert en l’article 48.2 de les Bases d’execució del pressupost, en virtut de l’article 
219.2 del TRLHL. 
 
En cas d’ésser aprovat, 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 els articles 47 a 49 de les Bases d'execució del pressupost vigent. 
 
A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.” 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidora delegada de 
Promoció Econòmica i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte formalitzat en data 9 de setembre 
de 2015 amb la mercantil Serveis marítims i costers de la Mediterrània, SL, per la 
transmissió de la unitat productiva a la mercantil Sealand on offshore services, 
SLU, en data 22 de juny d’enguany, elevada a escriptura pública el 28 de juny 
d’enguany i autoritzada mitjançant Auto del Jutjat mercantil núm. 1 de Tarragona 
de data 14 de juny de 2017. 
 
SEGON.- Fer saber a la mercantil Sealand on offshore services, SLU, que en 
virtut d’aquest acord i d’ara en endavant, queda subrogada en tots els drets i 
obligacions que corresponien a la transmitent. 
 
TERCER.- Que es notifiqui la present resolució a tots els interessats i a la 
Tresoreria municipal als efectes oportuns. 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 18.15 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
 
 
 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell Brugarola  


