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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 16 D’AGOST 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: 09.15 hores 
Hora que acaba: 10.10 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  09.08.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
4) Aprovació suspensió termini pagament 4a i última certificació corresponent a 

les obres de construcció de nous pous de registre de la xarxa de clavegueram 
de l’Ajuntament de Canet de Mar 

5) Aprovació pròrroga contracte per a la prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals de Canet de Mar 

6) Aprovació pròrroga contracte subministrament en règim de lloguer instal·lació, 
desmuntatge i manteniment enllumenat ornamental nadalenc 

7) Acceptació subvenció per a l’elaboració d’una auditoria de protecció de dades 
de caràcter personal en el marc del pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019” 

8) Donar compte de la relació de decrets del 31 de juliol al 5 d’agost de 2017 
(números del 942 al 979) 

9) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09.08.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 9 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. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
No se’n presenten. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/32/2017 de data 16 d’agost de 2017 
per import de 1317,77€ 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/32/2017, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 
 

RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/32/2017 

 
data: 16-08-17 
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NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
aprovat 

187 T.B.J Desp. Sanitàries 31,00€                  MJM          35068392Q 

188 M.E Lloguer 300,00€                  FRF           38693777A 

189 I/A.A Llibres/Formació 260,76€                    AB            41035687F 

190 J.E.M Hab/Subm/Llum       151,01€                  EE XXI,SL B82846825 

191 M.A.G Lloguer  575,00€                    La mateixa 

Total  1317,77€  
 
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.- SUSPENSIÓ TERMINI DE PAGAMENT DE LA 4a I ÚLTIMA 
CERTIFICACIÓ CORRESPONENT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE NOUS 
POUS DE REGISTRE DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre 
de 2016, es va resoldre adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de 
construcció de nous pous de registre de la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, a l’empresa Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL, pel 
preu cert de 82.686,00 €, exclòs l’IVA que puja un import de 17.364,06 €, amb 
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, així com a 
les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador.  
 
Atès que en data 23.12.2016 es va procedir a la formalització del contracte per a 
l’execució de les obres de construcció de nous pous de registre de la xarxa de 
clavegueram de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que en data 8 de maig d’enguany s’ha rebut a aquest Ajuntament un escrit 
de l’empresa Excavacions Pinemar, SL, en el que posen de manifest que han estat 
contractats per l’empresa Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL, per tal 
d’executar les excavacions i col·locació de pous de registre, la qual els ha deixat a 
deure 8.055,30 €, en concepte de l’execució dels esmentats treballs. 
 
Atès que en data 26 de juliol de 2017 es va formalitzar l’acta de recepció de 
l’obra, quedant pendent d’aprovació la quarta i última certificació que puja un 
import de 4.914,11 €, IVA inclòs. 
 



S/Amn 

 
4 

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 

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 684/2017, de 6 de juny, es va 
resoldre requerir a la mercantil Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL, per 
tal que en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de 
la notificació de la present resolució, aporti a les oficines municipals el Llibre de 
Subcontractació degudament habilitat per l’autoritat laboral, així com informés a 
aquest Ajuntament sobre l’import al que han ascendit les subcontractes que 
s’hagin dut a terme durant l’execució de l’obra, així com de quina és la previsió 
de pagament de les factures pendents de liquidar tant a subcontractistes com a 
subministradors i, en el seu cas, justificant del compliment dels pagaments 
efectuats. 
 
Atès que la mercantil Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL, no va recollir la 
notificació de l’esmentat decret a l’Oficina de Correus, per la qual cosa es va dur a 
terme la publicació de la notificació al BOE núm. 167 de data 14 de juliol de 2017, 
per la qual cosa en data 21 de juliol de 2017, va finalitzar el termini del que 
disposava per atendre l’anterior requeriment sense que, fins al dia de la data hagi 
aportat la documentació reclamada. 
 
Atès que mentrestant la mercantil Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL, no 
aporti l’anterior documentació, aquesta Corporació no pot determinar si hi ha 
hagut o no incompliment de la normativa pel que fa a la subcontractació. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Requerir novament a la mercantil Noves Oportunitats d’Inversió i 
Serveis, SL, per tal que en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà 
de la recepció de la notificació de la present resolució, aporti a les oficines 
municipals el Llibre de Subcontractació degudament habilitat per l’autoritat 
laboral, així com informi a aquest Ajuntament sobre l’import al que han ascendit 
les subcontractes que s’hagin dut a terme durant l’execució de l’obra, així com de 
quina és la previsió de pagament de les factures pendents de liquidar tant a 
subcontractistes com a subministradors i, en el seu cas, justificant del 
compliment dels pagaments efectuats. 
 
SEGON.- Suspendre el termini de què disposa aquest Ajuntament per aprovar la 
certificació núm. 4 i última corresponent a les obres de construcció de nous pous 
de registre de la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament de Canet de Mar, mentre 
i tant la mercantil Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL, no aporti a les 
oficines municipals la documentació reclamada al dispositiu primer de la present 
resolució. 
 
TERCER.- Que es notifiqui la present resolució a la contractista, a la intervenció i 
tresoreria municipals i al director facultatiu de l’obra. 
 
5.- PRÒRROGA CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA 
DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 d’agost de 2015, va 
acordar adjudicar el contracte per a la prestació del neteja de les dependències 
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municipals de Canet de Mar, a l’empresa Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente, 
SA, pel preu de 411.513,42 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 86.417,82 €. 
 
Atès que en data 1 de setembre de 2015, es va procedir a la formalització del 
contracte, establint-se en la clàusula tercera que el termini d’execució seria de 
dos anys, comptats des de la seva formalització, per bé que pot ser prorrogat per 
dos anys més per voluntat expressa d’ambdues parts, que es posarà de manifest 
a través del corresponent acte administratiu acceptat pel contractista. 
 
Atès que en data 2 d’agost de 2017, el Sr. Carlos Fernando Latorre Guillem, en 
nom i representació de Ilunion Limpieza y Medioambiente, SA, ha presentat un 
escrit en aquest Ajuntament sol·licitant la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 2 d’agost de 2017, per l’enginyera municipal, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

“ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL SERVEI DE NETEJA DE LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE CANET DE MAR. 
 
FETS: 
 
En data 02/08/2017 i núm. de registre 4977, el Sr. Carlos Fernando Latorre Guillem, 
en representació de ILUNION Limpieza y Medio Ambiente S.A., ha sol·licitat una 
pròrroga de dos anys del contracte per a la prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals de Canet de Mar. 
 
Vist el funcionament del servei durant el període de vigència del contracte, així com 
analitzades les incidències hagudes del mateix, la tècnica que subscriu informa 
favorablement, des del punt de vista tècnic, per tal que es porti a terme la pròrroga 
sol·licitada. 
 
Tot el qual s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 

 
Vist l’informe emès en data 10 d’agost de de 2017 per la secretària acctal., el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

Informe 48/2017 amb relació a la proposta de pròrroga del contracte per a 
la prestació del servei de neteja de les dependències municipals 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
compliment de la provisió de l’Alcaldia de data 2 d’agost de 2017 i en virtut 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, emeto informe en base als següents, 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de maig de 2015, va 
acordar incoar l’expedient de contractació per a la prestació del servei de neteja de 
les dependències municipals de Canet de Mar,  
 
Segon.- En data 1 de setembre de 2015, es va formalitzar el contracte per a la 
prestació del servei de neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, amb la mercantil Ilunion Limpieza y Medioambiente, SA, fixant-se en 
la seva clàusula tercera un termini d’execució de dos anys, comptar des de la 
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formalització del contracte, per bé que podia ser prorrogat per dos anys més per 
voluntat expressa d’ambdues parts, que es posarà de manifest a través del 
corresponent acte administratiu acceptat pel contractista. 
 
Tercer.- En data 2 d’agost de 2017, el Sr. Carlos Fernando Latorre Guillem, en nom i 
representació de Ilunion Limpieza y Medioambiente, SA, ha presentat un escrit en 
aquest Ajuntament sol·licitant la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Quart.- En data 2 d’agost de 2017, la Sra. Sílvia Amatller Micola, enginyera 
municipal, ha emès un informe, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL SERVEI DE NETEJA DE LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE CANET DE MAR. 
 
FETS: 
 
En data 02/08/2017 i núm. de registre 4977, el Sr. Carlos Fernando Latorre Guillem, 
en representació de ILUNION Limpieza y Medio Ambiente S.A., ha sol·licitat una 
pròrroga de dos anys del contracte per a la prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals de Canet de Mar. 
 
Vist el funcionament del servei durant el període de vigència del contracte, així com 
analitzades les incidències hagudes del mateix, la tècnica que subscriu informa 
favorablement, des del punt de vista tècnic, per tal que es porti a terme la pròrroga 
sol·licitada. 
 
Tot el qual s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 
 
A la vista dels anteriors antecedents emeto el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.- La legislació aplicable és la següent: 
 
- L'article 23, 303 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre (en endavant TRCSP). 
 
- L’article 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en 
endavant RGLCAP). 
 
- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (en endavant LPACAP). 
 
SEGON.- Pel que fa a la durada dels contractes de serveis ve limitada per l’art. 303 
TRLCSP, el qual disposa que aquests contractes no podran tenir una durada superior 
a quatre anys.  
 
TERCER.- Per altra banda, el mateix article també preveu la possibilitat que aquests  
contractes es puguin prorrogar per mutu acorda abans de la seva finalització, però 
amb dues limitacions: la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà 
ser superior a sis anys i les prorrogues no poden superar aïlladament ni 
conjuntament el termini fixat originàriament. 
 
El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves 
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d'aquestes i que 
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la concurrència per a la seva adjudicació hagi estat realitzada tenint en compte la 
durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. 
 
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 (art. 23 TRLCSP). 
 
En el present cas, la durada inicial del contracte era de 2 anys i la pròrroga que es 
proposa per l’enginyera municipal és de dos anys més, per tant, la durada de la 
pròrroga no excedeix el termini fixat originàriament. 
  
QUART.- La durada dels contractes és un element estructural dels mateixos, ja que 
forma part del seu contingut mínim, tal com estableix l'article 26.1 TRLCSP, en 
disposar que, tret que ja es trobi recollit en els plecs, els contractes han d'incloure la 
durada del contracte o les dates estimades per al començament de la seva execució i 
per a la seva finalització, així com la pròrroga o pròrrogues si estiguessin previstes. 
 
Sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la 
durada dels contractes del sector públic haurà d'establir-se tenint en compte la 
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat 
de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les mateixes. 
 
CINQUÈ.- 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. 
 
SISÈ.- 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. 
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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, en la data que figura al 
peu de la signatura.” 

 
Vist l’informe de fiscalització núm. 92/2017, emès per l’Interventor mpal. en data  
10 d’agost 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. 092/2017 
 
ASSUMPTE: Pròrroga del contracte de serveis de neteja d’edificis 
 
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 contracte per a la prestació del servei de neteja 
de les dependències municipals de l’Ajuntament de Canet de Mar, prevista en la 
clàusula tercera del document de formalització, això és per dos anys, que finalitzarà 
el 31 d’agost de 2019. 
 
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 1 de 
setembre de 2015. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 82.988,54 €, corresponent a aquest any 
2017, amb càrrec a les següents partides: 11 92000 22700, 21 15320 22700, 30 
43120 22700, 31 33300 22700, 31 33210 22700, 32 33800 22700, 33 49100 22700, 
40 23100 22700, 41 33700 22700, 43 13000 22700, 51 32320 22700 i 51 32330 
22700 (RC núm. 548), del vigent pressupost municipal per a l’any 2017. 
 
Atesa la seva plurianualitat la present pròrroga queda sotmesa a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades del contracte en cadascun dels exercicis pressupostaris, això és:  
 
• Exercici 2018: 248.965,62 € 
• Exercici 2019: 165.977,08 € 
 
QUART.- Que es notifiqui el present acord a l’interessat i a la intervenció municipal 
als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i 
formalització de la present resolució. 
 
Tanmateix la Junta de Govern Local acordarà el que estimi més convenient.» 
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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. 
 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 
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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.  
 
Consta expedit document RC núm. 548, amb càrrec a diverses aplicacions 
pressupostàries de pressupost de l’exercici 2017. 
 
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. Es compleix. 
 
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.  
 
D’acord amb l’article 23.2 del TRLCSP, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de 
contractació i serà obligatòria per a l’empresari, llevat que el contracte expressament 
prevegi el contrari, sense que es pugui produir pel consentiment tàcit de les parts. 
 
De conformitat amb la disposició addicional segona, apartat 1r del TRLCSP, i el règim 
de delegacions de l’Alcaldia, el contracte que es proposa prorrogar fou adjudicat per 
acord de la Junta de Govern Local en sessió de 12 d’agost de 2015. 
 
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. 
 
Des del punt de vista pressupostari-comptable, l’aprovació d’una pròrroga de 
contracte comporta l’autorització i disposició de despesa per la durada de la mateixa, 
en ésser determinat l’import del compromís econòmic amb 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-. Que la pròrroga està prevista en el plec de clàusules administratives 
particulars.  
La clàusula IV dels PCAP estableix: «El termini d’execució del present contracte 
s’iniciarà l’1 de setembre de 2015 i tindrà una durada inicial de dos anys, per bé que 
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podrà ser prorrogat per dos anys més 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 projectada té una durada de dos anys comptadors des de 1 de setembre 
de 2017, de conformitat amb el que preveu la clàusula IV dels PCAP. 
Consta en l’expedient escrit de conformitat de l’adjudicatari del contracte (RE 
4977/2017, de 2 d’agost). 
 
Tercer.- Que s'acompanya informe jurídic. Consta en l'expedient l'informe jurídic de 
la secretària acctal., núm. 48/2017, de 10 d’agost. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
A la vista dels anteriors fonaments jurídics, s’emet informe favorable 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.” 

 
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 contracte per a la prestació del seervei de 
neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament de Canet de Mar, prevista 
en la clàusula tercera del document de formalització, això és per dos anys, que 
finalitzarà el 31 d’agost de 2019. 
  
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 1 de 
setembre de 2015. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 82.988,54 €, corresponent a aquest 
any 2017, amb càrrec a les següents partides: 11 92000 22700, 21 15320 
22700, 30 43120 22700, 31 33300 22700, 31 33210 22700, 32 33800 22700, 33 
49100 22700, 40 23100 22700, 41 33700 22700,  43 13000 22700, 51 32320 
22700 i 51 32330 22700 (RC núm. 548), del vigent pressupost municipal per a 
l’any 2017. 
 
Atesa la seva plurianualitat la present pròrroga queda sotmesa a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades del contracte en cadascun dels exercicis pressupostaris, això és:  
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 Exercici 2018: 248.965,62 € 
 Exercici 2019: 165.977,08 € 

 
QUART.- Que  es notifiqui el present acord a l’interessat i a la intervenció 
municipal als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
execució i formalització de la present resolució. 
 
6.-  PRÒRROGA CONTRACTE SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, 
DE LA INSTAL.LACIÓ, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT 
ORNAMENTAL NADALENC DE CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de novembre de 2015, 
va acordar adjudicar el contracte, en règim de lloguer, de la instal·lació, 
desmuntatge i manteniment de l’enllumenat ornamental nadalenc de Canet de 
Mar, a l’empresa Ximénez Catalunya, SLU, pel preu de 32.056,28 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en data 4 de desembre de 2015, es va procedir a la formalització del 
contracte, establint-se en la clàusula tercera un termini d’execució de dos anys, 
corresponents als nadals 2015 i 2016, per bé que podia ser prorrogat d’any en 
any fins a un màxim de 4 anys incloses les pròrrogues, per voluntat expressa 
d’ambdues parts. 
 
Atès que en data 6 de febrer de 2017, el Sr. Vicente Caniego Garcia, actuant en 
nom i representació de Ximénez Catalunya, SLU, ha sol·licitat d’aquest 
Ajuntament la pròrroga per un any més de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 20 de febrer de 2017, per la Tècnica de l’Àrea de 
Promoció Econòmica, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“INFORME DE: ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME 
ASSUMPTE: INFORME TÈCNIC PRORROGA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 

SUBMINISTRAMENT DE L’ENLLUMENTAT NADALENC. 
  

  
Atès que en data 13/10/2015 es va publicar la convocatòria del concurs públic per la 
licitació del servei de subministrament, en règim de lloguer, de la instal·lació, 
desmuntatge i manteniment de l’enllumenat ornamental nadalenc de Canet de Mar. 
 
Atès que l’article 4 “Durada del contracte” de les bases aprovades per regir la licitació  
especificava que la durada del present contracte s’establia en dos anys, corresponents 
als nadals 2015 i 2016, per bé que podria ser prorrogat d’any en any fins a un màxim, 
incloses les pròrrogues de 4 anys per voluntat expressa d’ambdues parts, que es posarà 
de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel contractista. 
 
Atès que l’empresa Ximenez Catalunya, S.L.U. empresa adjudicatària de l’esmentada 
licitació, ha sol·licitat per escrit mitjançant instància presentada en data 6 de febrer de 
2017 amb núm. de registre 698/2017, la renovació de la licitació del servei de 
subministrament de l’enllumenat Nadalenc.  
 
Atès que, des de l’Àrea de Promoció Econòmica, es valora positivament els treballs 
realitzats per l’empresa Ximenez Catalunya, S.L.U pel que fa la instal·lació, 
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desmuntatge i manteniment de l’enllumenat  nadalenc  així com es considera que s’han 
respectat totes les obligacions establertes a l’article XXV de les bases. 
 
Vist  tot l’exposat anteriorment, sol·licitem que es prorrogui per un any més la licitació 
del servei de l’enllumenat  nadalenc, corresponent al nadal de 2017 amb les mateixes 
condicions establertes a les bases que van regir la licitació.” 

 
Vist l’informe núm. 9/2017 emès en data 5’abril de de 2017 per la secretària acctal., 
el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Informe 9/2017 amb relació a la proposta de pròrroga del contracte de 
subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, desmuntatge i 
manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
compliment de la provisió de l’Alcaldia de data 15 de febrer de 2017 i en virtut 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, emeto el següent, 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 d’octubre de 2015, va 
acordar incoar l’expedient de contractació del subministrament, en la modalitat de 
lloguer, instal·lació, desmuntatge i manteniment de l’enllumenat ornamental 
nadalenc de Canet de Mar. 
 
Segon.- En data 4 de desembre de 2015, es va formalitzar el contracte per al 
subministrament, en la modalitat de lloguer, instal·lació, desmuntatge i manteniment 
de l’enllumenat ornamental nadalenc de Canet de Mar, amb la mercantil Ximénez 
Catalunya, SL, fixant-se en la seva clàusula tercera que un termini d’execució de dos 
anys, corresponents als nadals 2015 i 2016, per bé que pot ser prorrogat d’any en 
any fins a un màxim de 4 anys incloses les pròrrogues.  
 
Tercer.- En data 6 de febrer de 2017, el Sr. Vicente Caniego Garcia, en nom i 
representació de Ximenez Catalunya, SLU, ha presentat un escrit en aquest 
Ajuntament sol·licitant la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Quart.- En data 20 de febrer de 2017, la Sra. Maribel Cortés Vallespí, tècnica 
municipal de Promoció Econòmica de Canet de Mar, ha emès un informe, el contingut 
literal del qual és el següent: 
 

INFORME DE: ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME 
ASSUMPTE: INFORME TÈCNIC PRORROGA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 

SUBMINISTRAMENT DE L’ENLLUMENTAT NADALENC. 
  

  
Atès que en data 13/10/2015 es va publicar la convocatòria del concurs públic per la licitació del 
servei de subministrament, en règim de lloguer, de la instal·lació, desmuntatge i manteniment 
de l’enllumenat ornamental nadalenc de Canet de Mar. 
 
Atès que l’article 4 “Durada del contracte” de les bases aprovades per regir la licitació  
especificava que la durada del present contracte s’establia en dos anys, corresponents als 
nadals 2015 i 2016, per bé que podria ser prorrogat d’any en any fins a un màxim, incloses les 
pròrrogues de 4 anys per voluntat expressa d’ambdues parts, que es posarà de manifest a 
través del corresponent acte administratiu acceptat pel contractista. 
 
Atès que l’empresa Ximenez Catalunya, S.L.U. empresa adjudicatària de l’esmentada 
licitació, ha sol·licitat per escrit mitjançant instància presentada en data 6 de febrer de 2017 
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amb núm. de registre 698/2017, la renovació de la licitació del servei de subministrament de 
l’enllumenat Nadalenc.  
 
Atès que, des de l’Àrea de Promoció Econòmica, es valora positivament els treballs realitzats per 
l’empresa Ximenez Catalunya, S.L.U pel que fa la instal·lació, desmuntatge i manteniment de 
l’enllumenat  nadalenc  així com es considera que s’han respectat totes les obligacions 
establertes a l’article XXV de les bases. 
 
Vist  tot l’exposat anteriorment, sol·licitem que es prorrogui per un any més la licitació del 
servei de l’enllumenat  nadalenc, corresponent al nadal de 2017 amb les mateixes condicions 
establertes a les bases que van regir la licitació.” 

 
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 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. 
 
En el present cas ens trobem davant d’un contracte de subministrament en la 
modalitat d’arrendament, i per aquest tipus de contracte sí que hi ha una previsió 
específica al TRLCSP. Així, al seu art. 290.2 disposa que en el contracte 
d’arrendament no s’admetrà la pròrroga tàcita i la pròrroga expressa no podrà 
estendre’s a un període superior a la meitat del contracte immediatament anterior. 
 
En el present cas, la durada inicial del contracte era de 2 anys i la pròrroga que es 
proposa per la tècnica municipal de Promoció Econòmica és d’un any, per tant, la 
durada de la pròrroga no excedeix de la meitat del contracte immediatament 
anterior, això és 2 anys. 
  
TERCER.- Quant a la naturalesa jurídica de la pròrroga, a tenor del que es disposa a 
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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. 
 
QUART.- 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 
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 núm. 49/2017 de data 11 d’agost, emès per la secretària acctal. el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

“Informe 49/2017 amb relació a la proposta de pròrroga del contracte de 
subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, desmuntatge i 
manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
compliment de la provisió de l’Alcaldia de data 15 de febrer de 2017 i en virtut 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, i donada la confusió entre el termini d’execució i el termini de 
durada d’aquest contracte, com a complement del meu informe núm. 9/2017 de data 
10 d’abril de 2017, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- En data 4 de desembre de 2015, es va formalitzar el contracte per al 
subministrament, en la modalitat de lloguer, instal·lació, desmuntatge i manteniment 
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de l’enllumenat ornamental nadalenc de Canet de Mar, amb la mercantil Ximénez 
Catalunya, SL, disposant-se en la seva clàusula tercera el següent:  
 
El termini d’execució del present contracte serà de dos anys, corresponents als 
nadals 2015 i 2016, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any fins a un màxim, 
incloses les pròrrogues de 4 anys, per voluntat expressa d’ambdues parts, que es 
posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel 
contractista. 
 
L’esmentada clàusula, com es pot comprovar, parla de “termini d’execució”, fent 
referència als períodes nadalencs de dos anys, però després preveu la possibilitat de 
pròrroga que, com després es veurà, no es pot referir al termini d’execució sinó a la 
durada del contracte. A més a més, tampoc s’especifica a partir de quin moment 
comença a comptar l’esmentat termini. 
 
Segon.- El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant 
RGLCAP), en el seu art. 67.2.e) disposa que en tots els plecs de clàusules 
administratives particulars s’hi ha de fer constar el termini d’execució o de durada del 
contracte, amb determinació en el seu cas de les pròrrogues de durada que seran 
acordades de forma expressa. Cal, en primer lloc, aclarir el diferent règim jurídic 
aplicable al termini de durada i al termini d’execució dels contractes administratius. 
Així, el termini dels contractes es pot fixar de dues maneres:  
 
1. Com a  termini de durada: el temps opera com a element definitori de la 

prestació, de manera que, expirat el termini, el contracte s’extingeix 
necessàriament. Aquest és el cas típic dels contractes de serveis. 

2. Com a termini d’execució: el temps opera com a simple circumstància de la 
prestació. Per aquesta raó, el contracte no s’extingeix per l’arribada d’una data 
determinada sinó quan fineix la prestació contractada. Aquest és el cas típic dels 
contractes d’obres. 

 
És important aquesta distinció doncs se’n deriven diferents efectes, així mentre que 
la pròrroga del termini de durada s’atorga amb la finalitat que el contractista executi 
un altre cop, per un nou període, la prestació contractada (és la pròrroga que ve 
regulada amb caràcter general a l’art. 23 TRLCSP o per als contractes de serveis a 
l’art. 303 TRLCSP), la pròrroga del termini d’execució s’atorga amb la finalitat que el 
contractista aconsegueixi acabar la prestació que no ha finalitzat dins del termini 
d’execució previst al contracte. En aquest últim supòsit no es concedeix al 
contractista un nou període per tal que repeteixi en el temps la prestació pactada, 
sinó que se li atorga una ampliació del termini inicialment concedit per tal que la 
finalitzi (és la pròrroga que ve regulada a l’article 213 TRLCSP desenvolupat per l’art. 
100 RGLCAP). 
 
Donada la distinció exposada, quan la clàusula tercera del contracte que ens ocupa 
preveu la possibilitat d’acordar dues pròrrogues d’un any cadascuna, tot i referir-se 
al termini d’execució, cal entendre-les referides a la durada del contracte, doncs no 
té sentit preveure la pròrroga del termini d’execució si el contracte s’ha executat dins 
de termini. 
  
Tercer.- Pel que fa al termini de durada del contracte de subministrament en règim 
de lloguer i manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar, res diu 
el contracte en relació al seu inici, no obstant això i donat que l’article 156.5 TRLCSP 
disposa que no podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia 
formalització a excepció dels casos de tramitació d’emergència previstos a l’art. 113 
TRLCSP, la tècnica que subscriu considera que la durada d’aquest contracte va iniciar 
el 4 de desembre de 2015, data de la seva formalització, i finalitzarà el 4 de 
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desembre de 2017, doncs es va preveure com a termini d’execució dos anys, 
confonent-se els conceptes de termini d’execució i termini de durada. És abans 
d’aquesta data doncs, que caldrà acordar, de mutu acord, la pròrroga a la que es 
refereix la clàusula tercera del contracte formalitzat amb la mercantil Ximénez 
Catalunya, SL. 
 
Aquest és l’informe que emet la qui subscriu a Canet de Mar, en la data que figura al 
peu de la signatura.” 

 
Vist l’informe de fiscalització núm. 93/2017, emès per l’Interventor mpal. en data  
11 d’agost 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. 093/2017 
 
ASSUMPTE: Pròrroga del contracte de subministrament , en règim 
d’arrendament, i instal·lació, desmuntatge i manteniment de l’enllumenat 
ornamental nadalenc 
 
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 contracte per al subministrament, en règim de 
lloguer, de la instal·lació, desmuntatge i manteniment de l’enllumenat ornamental 
nadalenc de Canet de Mar, prevista en la clàusula tercera del document de 
formalització, això és per un any, que finalitzarà el 4 de desembre de 2018. 
 
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 4 de 
desembre de 2015. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 19.394,05 euros, IVA inclòs 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30 43100 20800 del pressupost de l’exercici 
2017 (RC núm. 7899). 
 
QUART.- Que es notifiqui el present acord a l’interessat i a la intervenció municipal 
als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i 
formalització de la present resolució. 
 
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 
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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. 
 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.» 
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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.  
 
Consta expedit document RC núm. 7899, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30 
43100 20800 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
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. Es compleix. 
 
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.  
 
D’acord amb l’article 23.2 del TRLCSP, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de 
contractació i serà obligatòria per a l’empresari, llevat que el contracte expressament 
prevegi el contrari, sense que es pugui produir pel consentiment tàcit de les parts. 
 
De conformitat amb la disposició addicional segona, apartat 1r del TRLCSP, i el règim 
de delegacions de l’Alcaldia, el contracte que es proposa prorrogar fou adjudicat per 
acord de la Junta de Govern Local en sessió de 25 de novembre de 2015. 
 
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. 
 
Des del punt de vista pressupostari-comptable, l’aprovació d’una pròrroga de 
contracte comporta l’autorització i disposició de despesa per la durada de la mateixa, 
en ésser determinat l’import del compromís econòmic amb 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-. Que la pròrroga està prevista en el plec de clàusules administratives 
particulars.  
 
La clàusula IV dels PCAP estableix: «La durada del present contracte s’estableix en 
dos anys, corresponents als nadals de 2015 i 2016, per bé que podrà ser prorrogat 
d’any en any fins a un màxim, incloses les pròrrogues de 4 anys, per voluntat 
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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 és la primera de les dues que contempla la clàusula IV 
dels PCAP. 
 
Es planteja el problema de la determinació de la data de finalització del contracte, 
per valorar si la pròrroga del contracte es planteja dins de termini. 
 
Pel que aquí interessa, l’informe complementari emès per secretaria, núm.49/2017, 
de 11 d’agost, assenyala el següent:  
 
«[...] Donada la distinció exposada [entre termini de durada i termini d’execució], 
quan la clàusula tercera del contracte que ens ocupa preveu la possibilitat d’acordar 
dues pròrrogues d’un any cadascuna, tot i referir-se al termini d’execució, cal 
entendre-les referides a la durada del contracte, doncs no té sentit preveure la 
pròrroga del termini d’execució si el contracte s’ha executat dins de termini.  
Tercer.- Pel que fa al termini de durada del contracte de subministrament en règim 
de lloguer i manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Canet de Mar, res diu 
el contracte en relació al seu inici, no obstant això i donat que l’article 156.5 TRLCSP 
disposa que no podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia 
formalització a excepció dels casos de tramitació d’emergència previstos a l’art. 113 
TRLCSP, la tècnica que subscriu considera que la durada d’aquest contracte va iniciar 
el 4 de desembre de 2015, data de la seva formalització, i finalitzarà el 4 de 
desembre de 2017, doncs es va preveure com a termini d’execució dos anys, 
confonent-se els conceptes de termini d’execució i termini de durada. És abans 
d’aquesta data doncs, que caldrà acordar, de mutu acord, la pròrroga a la que es 
refereix la clàusula tercera del contracte formalitzat amb la mercantil Ximénez 
Catalunya, SL.» 
 
Consta en l’expedient escrit de conformitat de l’adjudicatari del contracte (RE 
698/2017, de 6 de febrer). 
 
Tercer.- Que s'acompanya informe jurídic.  
Consta en l'expedient l'informe jurídic de la secretària acctal., núm. 9/2017, de 5 
d’abril, i informe complementari 49/2017, de 11 d’agost. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
A la vista dels anteriors fonaments jurídics, s’emet informe favorable 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.” 
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Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Promoció Econòmica i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte per al subministrament, en règim de 
lloguer, de la instal·lació, desmuntatge i manteniment de l’enllumenat ornamental 
nadalenc de Canet de Mar, prevista en la clàusula tercera del document de 
formalització, això és per un any, que finalitzarà el 4 de desembre de 2018. 
 
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 4 de 
desembre de 2015. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 19.394,05 euros, IVA 
inclòs amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30 43100 20800 del pressupost de 
l’exercici 2017 (RC núm. 7899). 
 
QUART.- Que es notifiqui el present acord a l’interessat i a la intervenció 
municipal als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
execució i formalització de la present resolució. 
 
7.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UNA AUDITORIA DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN EL MARC DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” 
  
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs locals amb mires a afavorir 
l'exercici de les seves competències des de la col·laboració interadministrativa i el 
ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, a la sessió del 22 de 
desembre de 2016, va aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2017 i el seu règim 
regulador, així com la convocatòria per la concessió dels recursos que s’hi 
inclouen. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia número 33/2017, de 23 de gener, es va resoldre 
sol·licitar el suport tècnic per a l’elaboració d’una auditoria de protecció de dades 
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de caràcter personal de  l’Ajuntament de Canet de Mar que la Diputació de 
Barcelona oferia en el Catàleg de Serveis. 
 
Vista la notificació de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes corporatius 
de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona que resol el següent, 
mitjançant Decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació número 7243/2017, de 3 de juliol: 
 

PRIMER.- Concedir un recurs tècnic per a la realització de les següents actuacions, 
en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”: 
 

Ens NIF Actuació Núm. Registre 
inicial PMT 

Codi XGL Tipus de 
recurs 

Classe de 
recurs 

Ajuntament 
de Canet de 
Mar 

P0803900J Auditoria de 
protecció de 
dades de 
caràcter 
personal 

1740001783 17/Y/243336 Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 
projectes i 
inforems 

 
SEGON.- Establir que el recurs ‘sha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució als ens afectats. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona del 
Catàleg de serveis en el marc del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per a 
l’elaboració d’una auditoria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 31  DE 
JULIOL FINS AL DIA 5 D’AGOST DE 2017 (números del 942 al 979)  
 

Núm. Decret Data Títol 

 

DE0942/2017 31/07/2017 APROVACIÓ PAGAMENTS RELACIÓ O/2017/7 RÀDIO 
CANET 

DE0943/2017 31/07/2017 Nomenament cap accidental PL 

DE0944/2017 31/07/2017 APROVACIÓ PAGAMENTS RELACIONS O/2017/44, 45, 46, 
47 I DECRET 908/2017 

DE0945/2017 31/07/2017 APROVACIO FACTURES F/2017/34 FAVORABLE O 

DE0946/2017 31/07/2017 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIES 
DE CRÈDITS 36/2017 
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DE0947/2017 31/07/2017 BAIXES OFICI - ENCSARP - juliol 2017 

DE0948/2017 31/07/2017 Autorització reducció jornada Sra. LFM 

DE0949/2017 31/07/2017 WTP - ACORD INCOACIÓ - 31/07/2017 

DE0950/2017 31/07/2017 Anul.lació Baixa d'Ofici - ISIS ALONSO I AINARA LAGARES 

DE0951/2017 31/07/2017 Concert Jazz a la terrassa Dau al Set 2 agost 2017 

DE0952/2017 31/07/2017 Contractació personal Plans Ocupacionals  

DE0953/2017 31/07/2017 Anul.lació Baixa d'Ofici – I i AMN 

DE0954/2017 01/08/2017 Contracte manteniment calderes i aires condicionats 
2017-2018 

DE0955/2017 01/08/2017 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 31/07/2017 

DE0956/2017 01/08/2017 Horari Junta de Govern Local mes d'agost 

DE0957/2017 01/08/2017 Autorització Concert Cal Tibu 5 agost 2017 

DE0958/2017 01/08/2017 APROVACIÓ FACTURES ADO FAVORABLE F/2017/38 

DE0959/2017 01/08/2017 PAGAMENT FRES. 1 D'AGOST 2017 

DE0960/2017 01/08/2017 Autorització jubilació parcial i contractació treballador 
rellevista 

DE0961/2017 01/08/2017 Nomenament interventora accidental 

DE0962/2017 02/08/2017 APROVACIO FACTURES F/2017/36 ADO DESFAVORABLE 

DE0963/2017 03/08/2017 Reconeixement premi 25 funcionari 

DE0964/2017 03/08/2017 Concessió bestreta Sr. JAS 

DE0965/2017 03/08/2017 Rectificació nomenament interventora accidental 

DE0966/2017 03/08/2017 Aprovació certificació núm. 1 obres reconstrucció 
estructural de la Sala Odèon. 

DE0967/2017 03/08/2017 Nomenament secretària accidental 

DE0968/2017 03/08/2017 Contractació obres remodelació pista poliesportiva escola 
Misericòrdia 

DE0969/2017 03/08/2017 Aprovació IRPF juliol 2017 

DE0970/2017 03/08/2017 Incoació sancionador infracció lleu guingueta GU-05 

DE0971/2017 03/08/2017 Resolució sancionador infracció molt greu guingueta GU-
03 

DE0972/2017 03/08/2017 Imposició sancionador infracció lleu guingueta GU-03 

DE0973/2017 03/08/2017 DECRET ORDENACIÓ PAGAMENTS 3 D'AGOST  

DE0974/2017 03/08/2017 Incoació sancionador infracció lleu Guingueta GU-01 

DE0975/2017 04/08/2017 R.R. EXP.CIVISME - Verónica Leonardi Carabetta 

DE0976/2017 04/08/2017 OVP PACMA- partit animalista 

DE0977/2017 04/08/2017 Tarja per a persones amb discapacitat per a CPS 

DE0978/2017 04/08/2017 Tarja per a persones amb discapacitat per a LPV 

DE0979/2017 04/08/2017 Tarja per a persones amb discapacitat per a LMP 
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9.- 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. 
 
9.1.- MODIFICACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA 
D’ENREGISTRAMENT ÒPTIC DE CONTROL D’ACCÉS DE VEHICLES I 
CONTROL D’INFRACCIONS DE SEMAFOR EN FASE VERMELLA 
 
Atès que la Junta de  Govern Local, en sessió de data 2 d’agost de 2017 va 
acordar incoar expedient per a la contractació del subministrament d’un sistema 
d’enregistrament òptic de control d’accés de vehicles, fixant-se el pressupost base 
de licitació d’aquest contracte en 24.741,00 € IVA exclòs, el qual puja la quantitat 
de 5.195,61 €, així com aprovar el plec de clàusules administratives i el de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Atès que en data 10 d’agost de 2017, el Sr. CAS, actuant en nom i representació 
de la mercantil Tradesegur, SA, ha presentat un escrit mitjançant el qual impugna 
els dos plecs aprovats en data 2 d’agost de 2017. 
 
Vist l’informe emès en data 13 d’agost d’enguany pel cap accidental de la Policia 
Local, 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 relació a la instància presentada pel senyor 
Carles Aros Sanchez amb número de registre general d´entrada 5165 de data 10 
d´agost de 1017, emet el següent: 
 

INFORME 
 
Que vist l´escrit presentat pel senyor CAS, delegat comercial per a Catalunya de la 
Mercantil Tradesegur S.A, sobre la impugnació del plec de clàusules tècniques i 
administratives per a la contractació d´un sistema d’enregistrament òptic de 
control d´infraccions de semàfor en fase vermella, el que subscriu considera que: 
 
Respecte a l’afirmació que es fa que els plecs que s´han realitzat estan dirigits per 
afavorir a una empresa en concret, s´ha de dir que és totalment fals.  
 
Sobre l’afirmació que fa al punt primer, pel que respecta de la diferència de 
l’enunciat del plec tècnic i el plec administratiu. Aquesta part tècnica considera el 
que preval el que es el que especifica la descripció de l´objecte i l´enunciat és 
d´un “SISTEMA D´ENREGISTRAMENT ÒPTIC DE CONTROL D’INFRACCIONS DE 
SEMAFOR EN FASE VERMELLA I PAS DE VEHICLES PEL TERME MUNICIPAL DE 
CANET DE MAR”. 
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Sobre l’afirmació que fa al punt segon sobre la necessitat d´estar donat d’alta 
com a empresa de seguretat, aquesta part tècnica així ho considera adient perquè 
aquesta  instal·lació, a més de fer-se servir per infraccions de semàfor en fase 
vermella, es farà servir també per al  control de pas dels vehicles segons llistat 
d’interès policial i aquest fitxer ha d’estat donat d’alta a la Comissió de Control de 
Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC) i a l´Agència Catalana de 
Protecció de Dades (ACPD). L´empresa ha d´estar inscrita al registre de Seguretat 
de la Generalitat de Catalunya, o al registre equivalent a l´àmbit territorial al qual 
tingui al seu domicili social el licitador. Caldrà justificar-ho documentalment.  
   
Sobre l’afirmació que fa al punt tercer, hem de dir que el 75% està orientat a la 
part econòmica, la més objectiva. Tal com es distribueix els 25% dels punts 
restants i com es valoraran, dir que serà objectiu al 100%. 
 
Sobre l’afirmació que fa al punt quart, tal com diu el PPT haurà de ser com a 
mínim del 85%, per tal de no excloure a moltes empreses, no obstant per tal de 
donar una major envergadura al projecte de l’Ajuntament, i que aquesta pugui 
triar de les millors empreses. 
 
La valoració, tal com s´ha fet constar al punt quart, apartat b del Pec de clàusules 
administratives, per a la millora en la precisió d’enregistrament automàtic de 
matrícules nacionals més enllà del 85% establert com a requisit, s´han distribuït 
de la següent forma: 
 
- De 86 a 90%    (2 punts) 

 
- De 91 a 95%    (4 punts) 

 
- De 96 a 100%   (6 punts) 

 
També, sobre el tema de l’enginyer superior i sobre l’equip multidisciplinar, hem de 
dir que es demana per tal de coordinar de forma acurada l’equip multidiciplinar, 
que treballa diferents àmbits, per a una major resolució de la contractació, així 
com per a la legalització davant d’indústria (si fos necessari) del projecte. No 
obstant, és una millora avaluable del contracte, és a dir, amb un tècnic superior, ja 
es podria realitzar la licitació. 
 
Sobre l’afirmació que fa al punt cinquè, amb una lectura de tot el PPT es parla de 
arxius encriptats, arxius TXT, diverses fotografies i/o gravació de vídeo, formació 
per al personal que s’encarregarà, des de la central de Policia en validar les 
infraccions comeses, per tant, es deixar clar que ha de poder accedir a les 
infraccions comeses i el seu posterior tractament per a les sancions corresponents. 
 
Aquesta part tècnica considera que hi hagi enregistrada una seqüència de vídeo 
per a cada infracció per tal pugui ser avaluada per l´agent de l´autoritat que serà 
la persona encarregarà d´analitzar cada infracció i la posterior validació al 
programa de tramitació de denuncies.  
 
Les denuncies es tramitaran al departament de sancions de la Diputació de 
Barcelona a través del programa de gestió. Aquesta part tècnica considera que no 
es un requisit que es tingui d´explicar al PPT el seu funcionament perquè no afecta 
als possibles licitadors. 
 
Sobre l’afirmació que fa al punt sisè,  i tal com s´ha fet al punt 4.3 del Plec de 
clàusules tècniques, l’equip de comunicacions mínim és el de la connexió wimax de 
40 Mb agregats. El cost de les antenes tipus panel o direccionals amb ample de 
banda de fins a 54Mbps, o bé altre tipus similar amb un resultat òptim per a una 
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connexió rapida i segura, elements emprats habitualment per les empreses 
instal·ladores de sistemes de detecció de foto-rojo, així com el  cablejat serà 
assumit pel contractista. 
 
Sobre l’afirmació que fa al punt setè, tal com diu el PPT seran 3 càmeres per cada 
punt crític, aquesta part tècnica considera que el següent: 
 
Pel tipus de funció que ha de realitzar cada equip els quals es demana, és 
necessari l’ús de les 3 càmeres per a cada punt crític. Una càmera serà 
l´encarregada de captar la identificació de vehicle infractor (placa de matricula). 
Una segona càmera serà l´encarregada del registre del comportament del vehicle 
(seqüència complerta de la infracció), i una tercera càmera que serà l´encarregada 
de captar les imatges de la zona ambient en la que estan instal·lats els equips de 
gravació/captació imatges, per poder observar, un moment donat, aquelles 
imatges o seqüències de vídeo que siguin d´interès policial. 
 
A banda de tot l´exposat anteriorment i tal com diu el PPT, la seva compra servirà 
per a no limitar a l’Ajuntament, ja que es tracta ser un sistema estàndard. 
 
Sobre l’afirmació que fa al punt vuitè, tal com diu l’empresa impugnant, no 
indueix a error, i no limita a l’Ajuntament, ja que el control d’accessos i control 
d’infraccions de semàfor en fase vermella es complementari. Torna a insistir en 
que els plecs estan dirigits a una empresa del sector i que es fa un greuge per fer 
servir com a estàndard el 85%, i no més alt, cosa que limitaria més encara les 
empreses que es poguessin presentar. 
 
Sobre l’afirmació que fa al punt novè, el control de semàfor en fase vermella es 
d’un sentit de direcció, però en cap cas es diu que un agent de policia no pugui 
denunciar un vehicle que ha passat en fase vermella en sentit contrari, si ha 
observat la infracció mitjançant la captació de les imatges gravades. 
 
Sobre l’afirmació que fa al punt desè, la petició que es fa al PPT és una estadística 
pròpia de l’empresa amb la instal·lació feta a Canet de Mar, que haurà de verificar 
una empresa homologada per ENAC (Entitat Nacional d´Acreditacions). En cap cas, 
es pot limitar a que sigui l´empresa Applus la que sigui l´empresa que emeti la 
certificació i haurà de ser qualsevol empresa que estigui homologada. 

 
Atès que tot i el diferent enunciat de cadascun dels plecs, un licitador diligent, a 
més de l’enunciat dels plecs, ha de llegir la descripció de l’objecte del contracte i 
aquest, tant en un plec com en l’altra, contempla les dues funcions que ha 
d’efectuar el sistema, la de control d’accés de vehicles com la de control 
d’infraccions de semàfor en fase vermella, per tant, es considera que la descripció 
de l’objecte del contracte és clara i no pot induir a error. No obstant això, no es 
veu cap inconvenient a canviar el títol dels dos plecs. 
 
Atès que, una vegada analitzades les al·legacions formulades així com l’informe 
emès pel cap accidental de la Policia Local es considera adient efectuar les 
següents modificacions en el plec de clàusules administratives particulars: 
 

 El títol serà el següent:  plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen la contractació del subministrament d’un sistema 
d’enregistrament òptic de control d’accés de vehicles i control d’infraccions 
de semàfor en fase vermella. 
 

 La clàusula XI.5.6.b) que redactada de la manera següent: 
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b) Certificat de la inscripció del licitador en el registre d’empreses de 

Seguretat de la Generalitat de Catalunya, o en un registre 
equivalent a l’àmbit territorial al qual tingui el seu domicili social el 
licitador.  

 
 La clàusula XIV.1.e) que redactada de la manera següent: 

 
e) Millora en la precisió d’enregistrament automàtic de matrícules 

nacionals. Més enllà del 85% establert com a requisit pel PPTP: Fins 
a 6 punts que es distribuiran de la manera següent: 

 
 Del 86 al 90%: 2 punts 
 Del 91 al 95%: 4 punts 
 Del 96 al 100%: 6 punts 

 
Atès que, una vegada analitzades les al·legacions formulades així com l’informe 
emès pel cap accidental de la Policia Local es considera adient efectuar les 
següents modificacions en el plec de prescripcions tècniques particulars: 

 
 El títol serà el següent:  plec de prescripcions tècniques particulars que 

regeixen la contractació del subministrament d’un sistema 
d’enregistrament òptic de control d’accés de vehicles i control d’infraccions 
de semàfor en fase vermella. 
 

 Article 4.3 queda redactat de la manera següent: 
 
4.3 Equip de comunicacions 
 
L’equip de comunicacions mínim és el de la connexió wimax de 40 Mb 
agregats. El cost de les antenes tipus panel o direccionals amb ample de 
banda de fins a 54 Mbps, o bé altre tipus similar amb un resultat òptim per 
a una connexió ràpida i segura, elements emprats habitualment per les 
empreses instal·ladores de sistemes de detecció de fotorojo, així com el 
cablejat serà assumit pel contractista. 
 

 El primer paràgraf de l’art. 11 queda redactat de la manera següent: 
L’empresa ha d’estar inscrita al registre d’empreses de Seguretat de la 
Generalitat de Catalunya o al registre equivalent a l’àmbit territorial al qual 
tingui el seu domicili social el licitador i cal aportar justificant de 
l’esmentada inscripció. 
  

 El segon paràgraf de l’article 7 queda redactat de la manera següent: El 
guanyador del procediment obert, abans de la signatura de l’acta de 
recepció, haurà de superar una prova estadística consistent en la 
comparació d’una seqüència de vídeo d’un dels accessos amb les 
matrícules llegides pel sistema de lectura. L’encert en la lectura de 
matrícules haurà de mínim d’un 85%, essent aquesta condició essencial 
d’execució del contracte. El temps de durada de la prova serà de 48 hores 
per tal que la prova sigui estadísticament vàlida i inclogui tots el trams 
horaris i condicions de llum. Caldrà aportar un cop finalitzada l’estadística, 
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la certificació amb els resultats obtinguts per una empresa homologada 
per l’Entitat Nacional d’Acreditacions. 

 
Atès que la recurrent sol·licita una ampliació del termini de presentació d’ofertes i 
vist el que disposa l’art. 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPACAP), segons el qual 
l’Administració, excepte precepte en contrari, podrà concedir d’ofici o a petició 
dels interessats, una ampliació dels termini establerts, que no excedeixi de la 
meitat dels mateixos, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es 
perjudiquen drets de tercers. 
 
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.- Estimar parcialment les al·legacions efectuades envers els plecs de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per l’empresa 
Tradesegur, SA, de conformitat amb el que s’ha argumentat en la part expositiva 
del present acord i en l’informe emès en data 13 d’agost d’enguany pel cap 
accidental de la Policia Local. 
 
SEGON.- Modificar el plec de clàusules administratives particular que regeixen la 
contractació del subministrament d’un sistema d’enregistrament òptic de control 
d’accés de vehicles i control d’infraccions de semàfor en fase vermella, que va ser 
aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de data 2 d’agost de 
2017, en el següent sentit: 
 

 El títol serà el següent:  plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen la contractació del subministrament d’un sistema 
d’enregistrament òptic de control d’accés de vehicles i control d’infraccions 
de semàfor en fase vermella. 
 

 La clàusula XI.5.6.b) que redactada de la manera següent: 
 

b) Certificat de la inscripció del licitador en el registre d’empreses de 
Seguretat de la Generalitat de Catalunya, o en un registre 
equivalent a l’àmbit territorial al qual tingui el seu domicili social el 
licitador.  

 
 La clàusula XIV.1.e) que redactada de la manera següent: 

 
e) Millora en la precisió d’enregistrament automàtic de matrícules 

nacionals. Més enllà del 85% establert com a requisit pel PPTP: Fins 
a 6 punts que es distribuiran de la manera següent: 

 
 Del 86 al 90%: 2 punts 
 Del 91 al 95%: 4 punts 
 Del 96 al 100%: 6 punts 

 
TERCER.- Modificar el plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen la 
contractació del subministrament d’un sistema d’enregistrament òptic de control 
d’accés de vehicles i control d’infraccions de semàfor en fase vermella, que va ser 
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aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de data 2 d’agost de 
2017, en el següent sentit: 
 

 El títol serà el següent:  plec de prescripcions tècniques particulars que 
regeixen la contractació del subministrament d’un sistema 
d’enregistrament òptic de control d’accés de vehicles i control d’infraccions 
de semàfor en fase vermella. 
 

 Article 4.3 queda redactat de la manera següent: 
 
4.3 Equip de comunicacions 
 
L’equip de comunicacions mínim és el de la connexió wimax de 40 Mb 
agregats. El cost de les antenes tipus panel o direccionals amb ample de 
banda de fins a 54 Mbps, o bé altre tipus similar amb un resultat òptim per 
a una connexió ràpida i segura, elements emprats habitualment per les 
empreses instal·ladores de sistemes de detecció de fotorojo, així com el 
cablejat serà assumit pel contractista. 
 

 El primer paràgraf de l’art. 11 queda redactat de la manera següent: 
L’empresa ha d’estar inscrita al registre d’empreses de Seguretat de la 
Generalitat de Catalunya o al registre equivalent a l’àmbit territorial al qual 
tingui el seu domicili social el licitador i cal aportar justificant de 
l’esmentada inscripció. 
  

 El segon paràgraf de l’article 7 queda redactat de la manera següent: El 
guanyador del procediment obert, abans de la signatura de l’acta de 
recepció, haurà de superar una prova estadística consistent en la 
comparació d’una seqüència de vídeo d’un dels accessos amb les 
matrícules llegides pel sistema de lectura. L’encert en la lectura de 
matrícules haurà de mínim d’un 85%, essent aquesta condició essencial 
d’execució del contracte. El temps de durada de la prova serà de 48 hores 
per tal que la prova sigui estadísticament vàlida i inclogui tots el trams 
horaris i condicions de llum. Caldrà aportar un cop finalitzada l’estadística, 
la certificació amb els resultats obtinguts per una empresa homologada 
per l’Entitat Nacional d’Acreditacions. 

 
QUART.- Ampliar, de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 32.1 LPACAP, el 
termini per a la presentació de les ofertes en 7 dies naturals, finalitzant aquest el 
proper 29 d’agost de 2017 i fixant-se la data d’obertura de les ofertes en el 
proper 30 d’agost de 2017 a les 12 hores. 
 
CINQUÈ.- Que el present acord es notifiqui a l’interessat i es publiqui al DOGC i 
al perfil de contractant, on s’hauran de publicar els plecs definitius amb les 
modificacions  incorporades. 
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10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 10.10 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell Brugarola  


